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RESUMO 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, vem-se fomentando um vertiginoso ciclo de 

reestruturação progressiva do ethos mundial e de suas instituições fundamentais, na 

perspectiva da dignidade da pessoa humana. A dogmática hodierna afirma os direitos 

humanos como instrumentos postos, por excelência, a serviço da dignidade humana em suas 

múltiplas dimensões materiais e espirituais. Nesse contexto,  vem tomando curso o fenômeno 

da internacionalização dos direitos humanos, marcado pela disseminação planetária da cultura 

moral desses direitos e pela institucionalização de diversos sistemas internacionais de 

proteção. Na dimensão jurídica, referido fenômeno dos tempos atuais vem sendo respaldado, 

sobretudo, por tratados internacionais. Em meio aos novos fluxos normativos, colocou-se em 

perspectiva uma forte tendência do constitucionalismo contemporâneo de prestigiar, no direito 

interno, normas convencionais preconizadas em tratados de proteção da pessoa humana. 

Elementos desse ideário humanista foram assimilados pela Constituição de 1988, o que 

impeliu o Estado brasileiro a participar ativamente do sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos, com o aperfeiçoamento de vários tratados. No Brasil, instituiu-se também 

um sistema constitucional aberto de direitos que alcança tratados humanistas (art. 5º, § 2º). 

Imersa nesse universo problemático, esta pesquisa destina-se a analisar as premissas 

dogmáticas e histórico-filosóficas do discurso afirmativo da dignidade da pessoa humana e da 

prevalência dos direitos humanos; os desdobramentos práticos desse discurso no domínio 

jurídico, em especial na experiência constitucional brasileira pós-1988; os procedimentos de 

conclusão e incorporação desses tratados no direito interno; a hierarquia normativa dessas 

convenções humanistas; e as suas relações normológicas com as demais fontes normativas do 

direito nacional. Para tanto, efetuou-se um estudo principalmente bibliográfico e documental. 

Conclui-se que, atualmente, os tratados de direitos humanos gozam de uma posição normativa 

de preeminência jurídica no direito brasileiro pós-1988, em consonância com os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos direitos humanos. 

Exercem, por conseguinte, uma superior função de legitimação material da produção 

normativa nacional, em prol da pessoa humana em seus valores fundamentais, razão pela qual 

devem contar com um regime reforçado de proteção jurídica. 

 

Palavras-chaves: dignidade; direitos humanos; Constituição; tratados internacionais. 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, vient de développer un cycle vertigineux de 

restructuration progressive de l´ethos mondiale et ses institutions fondamentales, en direction 

de la dignité de la personne humaine. La dogmatique d´aujourd´hui affirme les droits de 

l´homme comme instruments placés par excellence au service de la dignité humaine dans ses 

multiples dimensions materielles et spirituelles. Dans ce contexte, il y a le phénomène de 

l´internationalisation des droits de l´homme, caractérisé par la diffusion planétaire de la 

culture morale de ces droits et l´institutionnalisation des différents systèmes de protection 

internationale. Dans la dimension juridique, ce phénomène des temps modernes a été 

soutenue principalement par les traités internationaux. Au milieu de la nouvelle flux normatif 

mettre en perspective une forte tendance du constitutionnalisme contemporain de prestige 

dans le droit interne les normes conventionnelles préconisé dans les traités qui protègent la 

personne humaine. Éléments de cet idéal humaniste ont été assimilés par la Constitution de 

1988, qui a poussé le État brésilien à participer activement au système international de 

protection des droits de l´homme, avec la conclusion de plusieurs traités. Au Brésil, institué 

aussi un système constitutionnel ouverts des droits fondamentaux qui contient des traités 

humanistes (art. 5, § 2º). Dans cet univers problématique, cette recherche vise à analyser les 

premisses dogmatiques et historique-philosophiques de ce discours de la dignité de la 

personne humaine et de la prévalence des droits de l´homme; les conséquences pratiques de 

ce discours dans le domaine juridique, en particulier dans l´expérience constitutionnelle 

brésilienne post-1988; les procédures de célébration et incorporation de ces traités dans le 

droit interne; la hiérarchie normative de ces conventions humanistes; et leurs relations 

juridiques avec d´autres sources normatives du droit national. Pour cela, nous avons effectué 

une étude principalement bibliographique et documentaire. Nous concluons que, 

actuellement, les traités relatifs aux droits de l´homme ont une position normative de 

prééminence juridique dans le droit brésilien post-1988, en ligne avec les principes 

constitutionnels de la dignité humaine et de la prévalence des droits de l´homme. Les traités 

exercent par conséquent une fonction supérieure de légitimation substantielle de la production 

normative nationale en faveur de la personne humaine dans ses valeurs fondamentales, donc 

ils doivent avoir un régime renforcé de protection juridique. 

 

Mots-clés: dignité; droits de l'homme; Constitution; traités internationaux.  
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INTRODUÇÃO 

 

Introduzido sob o espírito cultural da Belle Époque, o século XX foi marcado pelo 

vertiginoso progresso material e por extraordinários benefícios experimentados pela 

humanidade com suporte nas revolucionárias conquistas operadas pelo homem nos campos da 

ciência e da tecnologia (controle de patologias e aumento da expectativa da vida humana; 

domínio de artefatos nucleares; viagem ao espaço sideral; decifração do genoma; 

informatização de sistemas de dados; modernização dos meios de transporte e de 

comunicação; aumento da produtividade e combate de pragas agrícolas etc). Sem embargo, no 

itinerário histórico do século passado, viveu-se uma genuína ―era de extremos‖ em matéria de 

violação de direitos humanos, ao ponto de imergir a sociedade global numa grave e 

inquietante crise moral em torno dos supostos éticos da civilização humana nos tempos 

hodiernos e das perspectivas do amanhã para a humanidade.  

De fato, a par do imenso flagelo da fome e da miséria, catástrofes humanas 

colossais mancharam, com sangue e sofrimento, destruição e morte, o tecido histórico de 

todos os quadrantes do século passado, ceifando, com requintes de extrema crueldade, a vida 

e a felicidade de populações inteiras e gerações. Durante o referido século, ódio e violência 

física e moral, num gradiente ímpar de nossa complexa condição humana, contagiaram 

diversos povos, fomentando caldos de cultura insana, ricos em soluções finais genocidas e de 

práticas de extermínio ou limpeza étnica. Estas se traduziram, em várias nações, no uso 

indiscriminado da força bruta, institucionalizada ou não, no cometimento de atrocidades 

bárbaras, sem paralelo, por seres humanos contra seus pares.  

Essa foi, ademais, a matriz espiritual, o ―caldo de cultura‖, em que, em pleno 

esplendor do racionalismo cientificista da modernidade, emergiram e disseminaram-se, de 

maneira historicamente inédita, ideologias políticas totalitárias, forjadoras de fórmulas 

radicalmente exacerbadas de dominação oficial de massas populares, tais como o fascismo, o 

nazismo e o stalinismo. Referidos arquétipos extremados de despotismo moderno 

caracterizaram-se por modelos políticos ditatoriais calcados na politização radical de todos os 

aspectos da existência social e pessoal dos indivíduos, com absoluta negação dos direitos 

humanos mais básicos. Nesse ideário político de recrudescimento das valências estatais e de 

ruptura brutal com os direitos humanos, vigora, em inequívoco desapreço pela vida humana, a 

lógica utilitária do ―tudo é possível‖. Nela, já ordinariamente asfixiadas pelos tentáculos 

onipresentes do controle totalitário, as pessoas podem, ademais, ser qualificadas, de jure e de 
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facto, como indesejáveis e supérfluas. Mormente quando categorizadas como ―inimigos do 

Estado‖ no contexto de teorias da conspiração, tornam-se passíveis serem mecânica e 

burocraticamente sacrificadas, liquidadas, expurgadas ou eliminadas do conjunto da nação 

(―superfluidade do homem‖; ―descartabilidade da pessoa humana‖). 

Dentro desse contexto crítico, a Segunda Guerra Mundial destacou-se pelo 

sombrio epílogo marcado pela descomunal cifra de mais de 50.000.000 (cinquenta milhões) 

de mortes, na maioria civis, e pelas incomensuráveis perdas materiais num espaço de tempo 

de cerca de seis anos de hedionda beligerância (1939-1945). Em razão disso, constitui, sem 

sofismas, o evento cataclísmico mais marcante, trágico e desumano não só das páginas mais 

sangrentas do século XX e da história recente do homem, mas, decerto, de toda a cronologia 

sinuosa da existência humana. Por suas proporções ímpares e episódios abomináveis, que 

evidenciaram como e até que ponto podemos, racionalmente, nos extraviar por caminhos tão 

nefastos em nossa peregrinação vacilante pelas vicissitudes factuais da história, a Segunda 

Guerra escandalizou e ultrajou profundamente a consciência humana global. Lançou, 

ademais, projeções terrificantes sobre o nosso imaginário a respeito dos destinos irresolutos 

da humanidade.  

O ocaso do Grande Conflito não selou, contudo, a caixa de Pandora: a 

humanidade não foi purgada dos vícios existenciais mais deformadores de nossa contraditória 

e complexa condição humana, de forma que não se tem garantia alguma de paz perpétua e de 

estabilidade futura das relações internacionais.  

Associado ao que já havia decorrido da Primeira Conflagração Mundial, o flagelo 

da Grande Guerra figurou, nada obstante, como premissa crítica inequívoca no sentido da 

constatação da insuficiência dos paradigmas institucionais de coexistência humana então 

vigorantes na civilização moderna. Desvelou-se a necessidade inarredável de reversão 

emergencial dos alicerces e horizontes éticos e políticos da ordem internacional e da ordem 

doméstica dos Estados. Mostrou-se imprescindível, nesse cenário, o empreendimento de 

esforços conjuntos ou mesmo isolados pelas nações, em escala intraestatal, regional ou global, 

no intuito de se assegurar padrões de convivência mais humanizados entre os homens e entre 

os entes da sociedade internacional.  

Como réplica, a dramática experiência histórica vivenciada no evolver do século 

XX legou à humanidade uma lição civilizatória de grande valia: a de que a dignidade da 

pessoa humana há de figurar como fundamento último e vetor indeclinável, incondicional, de 

qualquer agir humano e de todo exercício vertical ou horizontal de poder. Concebe-se, na 
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esteira do postulado kantiano da ―autofinalidade‖ (Selbstzweck), que os homens devem, 

necessária e mutuamente, ser considerados, sempre, como valor-fim de seus comportamentos, 

como fins em si mesmos (Zweck an sich), e não como simples meios (als Mittel) para a 

consecução utilitária ou hedonista de interesses próprios ou alheios. Repudia-se, desse modo, 

toda espécie de ultraje, aviltamento ou amesquinhamento da condição humana. Trata-se, no 

fundo, da assimilação de uma nobre disposição de espírito baseada no reconhecimento 

dogmático de que todo ser humano, indistintamente, é dotado da qualidade inerente de 

carregar em si valores superiores, irrenunciáveis, inalienáveis e indevassáveis, pelo só fato de 

possuir existencialidade humana. Essa compreensão reclama, por sua vez, por imperativo 

categórico, uma atitude ética de profunda consideração e respeito para consigo mesmo e para 

com o próximo.  

O despertar crítico de consciência nesse tocante por muitos entes integrantes da 

sociedade internacional, com a tomada de posição implícita ou explícita pelo reconhecimento 

do valor imanente dos seres humanos frente às organizações políticas, fato histórico recente, 

tem, desde então, impactado radicalmente a cultura material e espiritual dos novos tempos. 

Vem-se fomentando, nesse contexto, um vertiginoso ciclo de reestruturação progressiva do 

ethos mundial e de suas instituições fundamentais, na perspectiva da dignidade da pessoa 

humana. Não se atribui, de fato, ao acaso, a uma casual coincidência cronológica ou a uma 

eventualidade puramente conjuntural que, na cena internacional, tenha-se operado, desde os 

momentos imediatamente subsequentes ao pós-Segunda Guerra, uma intensa mobilização 

cooperativa de muitos países em torno da institucionalização de instâncias, mecanismos e 

tratados internacionais de proteção da pessoa humana. A edição da Carta de São Francisco e a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU), já em 1945, com a superveniente 

proclamação, apenas três anos depois, da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), de 1948, servem de ilustrações por excelência a esse respeito. 

Imergindo, por sua vez, no fenômeno da globalização (globalization ou, para os 

franceses, mondialisation), com suas virtudes e desapontamentos, o ciclo existencial iniciado 

na segunda metade do século XX vem sendo também marcado por um complexo processo de 

transformação das relações humanas em escala planetária. Isso vem redefinindo 

drasticamente, no plano da subjetividade e da intersubjetividade, o próprio modo de ser e de 

relacionar-se dos seres humanos na contemporaneidade. Nesse processo, vem-se tentando 

construir um consenso intercultural, de prospecto universalista, em torno da referida crença 

dogmática na ideia de ―dignidade da pessoa humana‖, mesmo em meio ao imaginário 
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diversificado que permeia a pluralidade das expressões culturais do mundo pós-moderno. A 

força ideológica do conceito de dignidade tem servido como uma espécie de ―ponte 

dogmática‖ (dogmatische Brücke), unindo pessoas de diversas tradições culturais e dos mais 

remotos e matizados confins da sociedade humana em torno da compreensão comum de que 

partilhamos, todos, uma mesma humanidade, representada em cada homem. 

A proteção efetiva da dignidade do homem desdobra-se, ao seu turno, numa série 

de exigências ético-políticas de respeito, proteção e promoção da pessoa humana, por si 

mesma e pelos outros, a partir da satisfação de suas necessidades existenciais essenciais (vida, 

liberdade, saúde, alimentação, educação etc). Para tanto, na dogmática hodierna, afirmam-se 

os direitos humanos como instrumentos postos, par excellance, a serviço da dignidade 

humana em suas múltiplas dimensões materiais e espirituais. Hoje, para além da previsão 

genérica do ―direito de ter direitos‖ (―right to have rights‖), decorrente da afirmação 

elementar do homem como pessoa, a ideia de dignidade da pessoa humana vai além: abrange 

um genuíno ―direito de ter direitos humanos‖ (―right to have human rights‖), concebidos estes 

como direitos básicos inerentes à pessoa humana pelo só fato de sua humanidade.  

Nessa ordem de coisas, para além da globalização econômica, com ela coexiste 

dialeticamente outro movimento pulsante de globalização de valores e de direitos que se tem 

irradiado pelo mundo contemporâneo mesmo em face da diversidade cultural que permeia as 

complexas e contingentes sociedades humanas na atualidade: a globalização do ideário em 

torno da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Referido fenômeno, que vem 

sendo designado de ―internacionalização dos direitos humanos‖, marca-se pela disseminação 

planetária da cultura moral desses direitos e pela institucionalização de diversos sistemas 

internacionais de proteção da pessoa humana, de jurisdição global ou regional (e até 

supranacional, como é o particular caso do que opera na União Europeia).  

A internacionalização simboliza, no fundo, a assimilação da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos humanos na pauta dos ―temas globais‖ (global issues), como assunto de 

international concern, vale dizer, de legítimo interesse e preocupação na agenda ético-política 

internacional, por dizer respeito a toda a humanidade, afirmando-se, assim, como meta 

superior a ser alcançada pela sociedade mundial em seu conjunto. Disso se deduz, por outro 

lado, que a matéria atinente à proteção dos seres humanos não mais figura como domestic 

affair dos Estados soberanos. Não mais permanece, dessarte, reservada à sua competência 

institucional exclusiva, tal como se dava, em rigor, antes do término da Segunda Guerra 

Mundial, contexto no qual vigorava o paradigma hobbesiano/westfaliano de relações 
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internacionais, fundado na sacralização reverencial e irrestrita do dogma da soberania estatal. 

Em meio ao complexo emaranhado das relações internacionais, as transformações radicais do 

mundo globalizado assinalaram, de fato, a redefinição do paradigma dogmático da ideia 

política de soberania, atualmente mais afim com as noções de abertura, de interdependência e 

de cooperação entre Estados em prol da satisfação de propósitos humanos comuns. 

Na dimensão jurídico-normativa, referido fenômeno dos tempos atuais vem sendo 

respaldado, sob os auspícios do pacta sunt servanda, por tratados internacionais 

aperfeiçoados entre Estados que prescrevem convencionalmente hipóteses cogentes de 

responsabilização, vale dizer, que trazem o Estado transgressor à prestação de contas e à 

responsabilidade perante instâncias internacionais em caso de violação de direitos humanos 

(accountability). A identidade finalística com o que pretendia o constitucionalismo do final do 

século XVIII, limitar o poder do Estado e proteger direitos humanos, é realmente inequívoca.  

Como fonte normativa por excelência do direito internacional público, os tratados 

vêm exercendo realmente uma função instrumental fundamental na nova ordem planetária, ao 

viabilizarem a conclusão de laços cooperativos entre as nações, bem como a instituição de 

sistemas de tutela internacional, no âmbito dos quais os Estados signatários submetem-se 

soberanamente, no exercício do treaty-making power, à regência de normas convencionais e 

ao monitoramento e controle por parte de instâncias internacionais sindicantes, vinculando-se 

juridicamente em prol da proteção de direitos humanos. Com o emprego dos tratados 

internacionais, evoluiu-se, no plano internacional, de um sistema de absoluta 

irresponsabilidade estatal em matéria de direitos humanos (―the king can do no wrong‖; ―le 

roi ne peut mal faire‖) para um regime de responsabilidade internacional convencional dos 

Estados. 

O constitucionalismo (e a constitucionalização) dos direitos humanos (direitos 

fundamentais) representa insofismavelmente um dos grandes legados humanistas da cultura 

jurídica da modernidade, tradição maturada, com inspiração jusnaturalista, a partir da 

sistemática apropriação das declarações de direitos do homem pelos movimentos constituintes 

e pelas Constituições advindas nos séculos XVIII e XIX. Nada obstante, a consciência 

jurídica contemporânea não mais deposita suas matrizes ético-axiológicas fundamentais 

apenas no direito constitucional positivo dos Estados, visto que também confere especial 

relevo, nesse tocante, ao jus gentium, notadamente no que tange ao cognominado ―Direito 

Internacional dos Direitos Humanos‖. A despeito de radicar formalmente em fontes 

normativas internacionais, este revela, por sinal, um conteúdo materialmente constitucional, já 
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que, pelo menos na experiência jurídica ocidental, os direitos humanos sempre foram 

qualificados como matéria constitucional.  

Nessa esteira, por sua ―força expansiva‖, os direitos primordiais da pessoa 

humana contam atualmente com um regime de ―dupla proteção‖, já que não mais tributam ao 

texto constitucional o mister de figurar como sua única base formal de sustentação jurídica: os 

tratados internacionais de direitos humanos passaram, juntamente com a Constituição, a 

protagonizar o papel instrumental de fonte de afirmação positiva desses direitos, a despeito de 

sua natureza convencional.  

Em meio à pujança dos novos fluxos e interconexões normativas, colocou-se em 

perspectiva, ademais, uma forte tendência do constitucionalismo contemporâneo, de arraigada 

inspiração humanista, de prestigiar, no plano jurídico interno, normas convencionais 

preconizadas em tratados de proteção da pessoa humana, o que vem recodificando 

profundamente a realidade normativa dos países. Na atualidade, uma das marcas 

características do Estado de Direito é, aliás, a ―pluralidade de fontes‖ (pluralité de sources) 

destinadas à proteção dos direitos humanos, com positivação não só constitucional, mas 

também internacional. Esse fenômeno tem ampliado os domínios em que a Constituição e os 

tratados podem confluir, ou mesmo entrar em conflito. A propósito, a convergência em torno 

do mesmo e comum escopo de proteção da pessoa humana tem endossado um processo maior 

de aproximação interdominial e interdisciplinar entre o Direito Internacional e o Direito 

Constitucional rumo ao que já está sendo doutrinariamente designado de um ―Direito 

Constitucional Internacional‖ (não exclusivamente – embora principalmente – no campo dos 

direitos humanos e fundamentais). 

Ao lapidar a cultura moral dos novos tempos, a universalização dos direitos 

humanos no plano institucional e prescritivo não só repercutiu no domínio externo, das 

relações internacionais. Elementos desse ideário humanista vêm sendo assimilados pelo 

imaginário aspiracional de diversos povos, o que tem fomentado profundos desdobramentos 

também no domínio interno do direito doméstico de vários Estados, sobretudo a partir da 

pioneira experiência constitucional humanista semeada, inusitadamente, na própria Alemanha, 

berço do hitlerismo, com o advento da célebre Lei Fundamental de Bonn (Bonner 

Grundgesetz), promulgada já em 1949. O texto da Constituição germânica inicia-se, aliás, 

com o mandamento constitucional de que ―A dignidade humana é inviolável e que é dever dos 

poderes públicos respeitá-la e protegê-la‖ (“Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt‖). É nesse cenário que 
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emergiram novos arquétipos institucionais de Estado, a exemplo do Estado Constitucional e 

Democrático de Direito, politicamente comprometidos e juridicamente vinculados aos deveres 

de respeito, proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais 

e, na esfera jurídica internacional, dos direitos humanos.  

No caso do Brasil, o Estado ditatorial que vigorou durante o período de 1964 a 

1985 (Estado da Segurança Nacional) marcou-se por um bárbaro regime de opressão 

institucionalizada, em que, com assunção de uma concepção bélica da política inspirada na 

national security doctrine, o aparato coercitivo da máquina pública foi manipulado para 

mecanicamente aniquilar ou exterminar os opositores da ―ordem revolucionária‖, 

aleatoriamente tachados, de forma maniqueísta, de ―subversivos‖, ―comunistas‖ e ―inimigos 

da Nação‖. Implantou-se no País um sistema de violência e medo, um genuíno terrorismo de 

Estado, com introdução de rotinas típicas das inquisições medievais, num pragmatismo 

institucional baseado, de forma metodológica, em prisões arbitrárias, sem qualquer formação 

de culpa; no uso indiscriminado da tortura moral, física e psicológica como técnica de 

investigação; no desaparecimento e assassinato de pessoas; em execuções sumárias; na pena 

de morte; na dizimação e ocultação de focos e vestígios de resistência; no exílio de dissidentes 

políticos; na suspensão de garantias fundamentais (habeas corpus) etc.  

A Constituição de 1988 emergiu de um estado de grave e generalizada crise 

constituinte fomentado durante a ditadura militar, matizada por gravíssimas violações de 

direitos humanos. Nessa ambiência histórica ímpar, como réplica ao dramático passado, a 

Constituinte de 1987/1988 assimilou, de forma assertiva, vários elementos desse ideário 

profundamente humanista que vem tomando curso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Nessa linha, consagrou, material e topograficamente, o princípio da dignidade da pessoa 

humana como premissa ético-axiológica do projeto existencial delineado no texto magno; 

adotando-o como cânone, referência ou alicerce antropológico que funda e norteia um 

discurso constitucional positivo marcado e militantemente comprometido com a nobre causa 

dos direitos humanos. Em nossa tortuosa história político-constitucional, a Constituição de 

1988, cognominada de ―Constituição Cidadã‖ ou ―Constituição Coragem‖, constitui, de fato, 

um ―marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil‖. Para além disso, afirma-se, para um povo tão duramente espoliado ao longo de 

séculos de aviltamento da condição humana, como símbolo de sincera esperança por um 

futuro melhor, vencido o medo sistemático empregado como prática cotidiana pelo regime 

precedente. 
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Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da 

prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e da cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade (art. 4º, IX), dentre várias outras referências, o vetor humanista entronizado na 

Constituição impeliu o Estado brasileiro a filiar-se ativamente ao sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, nos âmbitos global e regional. Num significativo revés 

histórico da postura institucional do Brasil na condução de sua política externa em matéria de 

direitos humanos, vários tratados internacionais humanistas foram aperfeiçoados pelo Estado 

brasileiro e incorporados ao direito interno. 

De modo também pioneiro na experiência constitucional brasileira, a Constituição 

de 1988 instituiu, no domínio jurídico doméstico, um sistema aberto de proteção de direitos e 

garantias fundamentais que alcança, inclusive, as franquias e liberdades decorrentes de 

―tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖, nos termos do 

polêmico § 2º do seu art. 5º. Foi, de fato, a mais dilatada abertura constitucional a esse 

respeito ao longo de toda a nossa trajetória histórica.  

Vale esclarecer, por oportuno, que, a despeito de figurarem como fontes 

normativas internacionais por excelência, os tratados em geral, incluindo os que versam sobre 

direitos humanos, não só são passíveis de terem aplicabilidade na ordem jurídica 

internacional. De fato, os instrumentos convencionais, depois de regularmente celebrados, 

podem perfeitamente ser incorporados ao ordenamento nacional dos Estados, passando então 

a inovar o direito interno e surtir efeitos na ordem jurídica doméstica. Não raro, demandam, 

para tanto, procedimentos litúrgicos específicos, delineados no próprio direito estatal, 

comumente no respectivo texto magno. Nessa perspectiva, ao serem absorvidos pelo direito 

nacional dos Estados, os tratados redimensionam-se enquanto fontes normativas, passando, 

portanto, a induzir efeitos jurídicos tanto no plano internacional quanto no domínio interno. 

A problemática da abertura (ou mesmo do fechamento) dos sistemas jurídicos 

domésticos para os direitos humanos positivados em tratados internacionais e, por 

conseguinte, da ―aplicabilidade interna‖ das normas convencionais, tem colocado em pauta 

sensíveis tensões dialéticas bipolares entre o direito internacional e o direito interno, entre o 

jus-internacionalismo e o constitucionalismo, entre o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e a Constituição e entre as dimensões formal e material da Constituição, temática 

esta que adquire especial relevo na realidade brasileira atual. São, de fato, questões 

complexas, mas de suma importância na agenda contemporânea, ante os profundos 
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desdobramentos não só teóricos, mas também práticos na vida pós-moderna individual ou 

coletiva. 

Notadamente, com a ―internalização‖ ou ―nacionalização‖, os tratados hão de ser 

alocados, necessariamente, num determinado espaço do cosmo normativo, acomodando-se na 

topografia escalonada do ordenamento jurídico nacional. Isso definirá a sua particular posição 

hierárquica em relação aos demais atos normativos do direito brasileiro. 

Por outro lado, aos serem entronizadas na esfera jurídica interna, as convenções 

passam também a coexistir com as demais fontes normativas domésticas, vale dizer, com a 

Constituição e a legislação infraconstitucional, o que pode eventualmente gerar ―conflitos 

internormativos‖, induzindo situações de perplexidade. O tratamento e a resolução desses 

choques colisionais perpassa impreterivelmente pela análise não só do seu pertinente 

enquadramento hierárquico, mas da função normativa que lhes é reservada no conjunto do 

ordenamento jurídico. Os problemas normológicos acerca dessas questões são, por sinal, 

especialmente aflitivos para os operadores do direito interno, já que, no plano jurídico 

externo, apenas as normas internacionais são, em rigor, decodificadas juridicamente e 

aplicadas, com destaque para as veiculadas em tratados. Impende, pois, que soluções 

razoáveis de superação construtiva, além de renovados princípios e métodos de tratamento de 

antinomias e de concretização jurídica baseados em sólidas referências dogmáticas possam ser 

criteriosamente formulados, em prol da otimização possível, de lege ferenda, da proteção 

nacional e internacional da pessoa humana.  

Apesar da natureza essencialmente constitucional e da relevância para a resolução 

de problemas práticos no que concerne aos conflitos antinômicos, a matéria relativa à posição 

hierárquica na qual os tratados, depois de recepcionados, são alocados no ordenamento 

interno, inusitadamente, nunca contou com uma disciplina jurídica específica nas 

Constituições pátrias. Ressalva-se a esse respeito o que a Constituição de 1988 dispõe sobre a 

hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, na forma do § 3º e, para alguns, do § 

2º, ambos do seu art. 5º. 

A lacuna histórica na regulação da matéria abriu espaço para divergências de 

entendimento quanto à composição de antinomias, o que culminou com dissensões 

doutrinárias e oscilações jurisprudenciais no tratamento da vexata quaestio, de modo que ora 

se deliberara em prol do direito convencional, ora em favor das disposições da produção 

doméstica. No epicentro das discussões, reside justamente o problema transversal acerca de 

qual norma, no regime de aplicação do direito internamente, há de prevalecer no caso de 
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colisão entre um preceito convencional internalizado e uma prescrição normativa de origem 

nacional. Vale nota que os desacordos não se referem apenas à posição hierárquica dos 

tratados comuns ou tradicionais, visto que também alcançam os tratados de direitos humanos. 

Imersa nesse universo problemático, esta pesquisa destina-se justamente à análise 

das seguintes questões centrais: 

1. Quais as premissas dogmáticas e histórico-filosóficas que 

informam esse discurso afirmativo da dignidade da pessoa humana e 

da prevalência dos direitos humanos no imaginário jurídico hodierno? 

2. Quais os desdobramentos práticos desse discurso no plano jurídico-

positivo, no âmbito da experiência constitucional dos Estados e das 

relações internacionais? 

3. Como se processou historicamente, pelo menos nas últimas 

décadas, a assimilação desse ideário humanista pela cultura jurídica 

brasileira e como restou decodificado internamente nas expressões 

constitucionais do texto magno em vigor? 

4. Quais são as condições de aplicabilidade dos tratados de direitos 

humanos na ordem constitucional brasileira atual? 

5. Como os tratados de direitos humanos vêm sendo alocados 

hierarquicamente no cosmo normativo do direito brasileiro? 

6. Qual a função normológica reservada aos tratados de direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro, quais os instrumentos de 

fiscalização normativa que lhe servem de garantia e como podem ser 

resolvidas as colisões antinômicas que lhe sejam afetas? 

Na abordagem dos referidos problemas, este trabalho foi dividido em duas partes.  

Na primeira etapa do estudo, promover-se-á, sob o título ―CRENÇAS 

DOGMÁTICAS DO IMAGINÁRIO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO: PESSOA 

HUMANA, SUA DIGNIDADE IMANENTE E OS DIREITOS HUMANOS‖, detida análise 

acerca das referidas concepções que, informando dogmaticamente o imaginário jurídico 

hodierno, inspiram o discurso assertivo da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos 

direitos humanos e conformam inúmeras expressões concretas do direito interno e do direito 

internacional na atualidade.  

Nesse mister, colocar-se-á em perspectiva a trajetória diacrônica de sua evolução 

histórico-conceitual, deduzindo, assim, algumas notas pré-compreensivas acerca do sentido 
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ontológico desses conceitos e dos desdobramentos mais destacados na experiência jurídica 

ocidental. Serão examinados, nesse tocante, os fenômenos jurídicos da constitucionalização e 

da internacionalização dos direitos humanos, fazendo-se, ademais, alusão às interconexões 

normativas associadas à abertura dos sistemas jurídicos dos Estados aos tratados de direitos 

humanos.  

Por razões didáticas, esses temas serão abordados em dois capítulos. O primeiro 

será relacionado à pessoa humana e à sua dignidade imanente, enquanto o segundo versará 

especificamente sobre os direitos humanos. 

Fixadas algumas premissas dogmáticas e histórico-filosóficas, bem como 

examinadas determinadas manifestações fenomênicas da realidade jurídica do tempo presente, 

passar-se-á então à segunda parte do estudo, sob o título ―A ORDEM CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA E OS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS‖.  

Nessa fase, a pesquisa será canalizada, em três capítulos, para a análise de como 

esse ideário humanista, fundado nas ideias ou ideais de dignidade da pessoa humana e direitos 

humanos, vem sendo assimilado e decodificado em expressões jurídicas concretas e 

fenômenos normológicos na experiência constitucional brasileira pós-1988.  

O primeiro capítulo dessa parte tem como foco o processo histórico, iniciado com 

a Segunda Guerra Mundial, do qual defluiu a ordem constitucional de 1988. Nele, serão 

analisadas as circunstâncias existenciais nas quais se operou a absorção desse ideário 

humanista pela cultura jurídica brasileira e quais as principais expressões jurídicas lapidadas 

na Constituição de 1988 a esse respeito. Far-se-á também, na ocasião, uma breve digressão 

acerca da radical mudança, verificada nesse contexto, da postura institucional do Estado 

brasileiro na condução da política externa em matéria de direitos humanos. Discorremos ainda 

sobre a institucionalização da abertura do sistema constitucional de proteção dos direitos e 

garantias fundamentais aos tratados de direitos humanos, examinando a gênese do polêmico § 

2º do art. 5º da CF/1988.  

No segundo capítulo, serão analisadas as condições gerais de aplicabilidade dos 

tratados de direitos humanos na ordem constitucional pós-1988, com destaque para as 

questões procedimentais relacionadas à conclusão dessas convenções humanistas e à 

incorporação ao direito interno brasileiro. Serão consignadas, para tanto, algumas 

considerações teóricas preliminares sobre as relações normológicas entre a ordem jurídica 

internacional e a ordem jurídica estatal, recorrendo-se, nesse propósito, ao tradicional debate 

doutrinário entre dualismo (Triepel e Anzilotti) e monismo (Kelsen). 
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No último capítulo, será, num momento inicial, analisada a polêmica problemática 

referente à posição hierárquica que, depois de recepcionados, os tratados de direitos humanos 

passam a ocupar no plano das fontes normativas do direito doméstico. Identificadas certas 

coordenadas a esse respeito, serão feitas algumas especulações sobre os parâmetros de 

relacionamento internormativo desses tratados com as demais fontes normativas do direito 

nacional, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. Passar-se-á então ao exame da 

função normológica que lhes é reservada no ordenamento jurídico brasileiro, dos instrumentos 

de fiscalização normativa que lhe servem (ou podem servir) de garantia e de como são 

passíveis de serem resolvidas as colisões antinômicas que lhe sejam afins. 

Do ponto de vista metodológico, além de abordagens propedêuticas de cunho 

exploratório, visando à aproximação inaugural com os aspectos específicos de cada tema 

abordado, examinados dentro de seus respectivos contextos dogmáticos e histórico-

existenciais, promover-se-á a explanação de certos arranjos teóricos e a descrição de algumas 

expressões fenomênicas relacionadas à problemática sob exame. Algumas aferições empíricas 

atinentes a certos casos concretos também serão analisadas, sobretudo à luz da jurisprudência 

do STF. No mais, a pesquisa não se presta apenas a descrever dogmaticamente aferições, mas 

também, numa perspectiva zetética, oferecer, com o devido rigor objetivo e de forma 

ponderada e construtiva, reflexões e ressalvas críticas a certas formas de compreensão da 

matéria aportadas pela doutrina. A investigação colima, ademais, apresentar algumas 

alternativas interpretativas ou argumentativas que porventura possam contribuir para suscitar 

debates conducentes à ampliação das perspectivas de racionalização e solução dos problemas 

estudados. 

Recorremos, para tanto, à pesquisa bibliográfica, colhendo informações 

relacionadas à temática abordada a partir da leitura e análise da literatura nacional e 

estrangeira, consolidada em livros, teses, dissertações, monografias, revistas, anais de eventos, 

informativos do STF, publicações avulsas, periódicos impressos em geral ou disponíveis on 

line etc. No que tange ao exame documental, fizemos aferições no direito nacional e no direito 

comparado, recorrendo a textos de Constituições brasileiras e estrangeiras, tratados 

internacionais e diversos outros instrumentos normativos, à jurisprudência disponibilizada em 

bancos oficiais de dados na Internet e em repositórios autorizados etc. 

Este estudo destina-se, sobretudo, a lançar algumas luzes sobre problemas práticos 

que permeiam a aplicação normativa dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica 

brasileira. Pretende, no fundo, contribuir para a ampliação do debate e dos horizontes de pré-
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compreensão e de conscientização a esse respeito, concorrendo, ademais, para reforçar a 

cultura dos direitos humanos e o seu processo de afirmação histórica no Brasil, 

proporcionando, de algum modo, melhor efetivação desses direitos na vida real e concreta das 

pessoas. 

* * * 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

CRENÇAS DOGMÁTICAS DO IMAGINÁRIO HUMANISTA CONTEMPORÂNEO: 

A PESSOA HUMANA, A SUA DIGNIDADE IMANENTE E OS DIREITOS HUMANOS 

 

 
“Albert Einstein foi o primeiro a identificar a relatividade de todas as 

coisas: do movimento, da distância, da massa, do espaço, do tempo. Mas ele 

tinha em mente um valor geral e absoluto, em relação ao qual valorava a 
relatividade: a constância, no vácuo, da velocidade da luz. Seria o caso, 

creio eu, de usar esta analogia, a da relatividade das coisas e a do valor 

absoluto da velocidade da luz, para expressar que também no Direito, hoje, 

tudo se tornou relativo, ponderável, em relação, porém, ao único princípio 
capaz de dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico de 

nosso tempo: a dignidade da pessoa humana, onde quer que ela, ponderados 

os interesses contrapostos, se encontre.”
1
 

 
(MORAES, Maria Celiana Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: 

substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 

Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 3. ed.  Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, p. 144). 

 

                                                
1 Reconhecemos a beleza estética desse excerto, que se coaduna com a compreensão desenvolvida neste trabalho 

de que, no contexto hodierno, a dignidade da pessoa humana consubstancia valor de superlativa envergadura 

axiológica no imaginário ético-político ocidental. Não adotamos, contudo, eventual tese de que o princípio 

jurídico da dignidade da pessoa humana figura como ―princípio absoluto‖. Na esteira das preleções de Robert 

Alexy, entendemos que a precedência prima facie desse princípio não afasta, de forma absoluta, a exigência de 

sopesamento ponderativo-axiológico e de justificação argumentativa no julgamento de casos concretos, à luz das 

circunstâncias tópicas que o envolvem. (cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de 
Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 90, 93-94, 111 e 113-114; ÁVILA, Humberto. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

pp. 78-79; SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 43-64; e TAVARES, André Ramos. Princípio da consubstancialidade parcial 

dos direitos fundamentais na dignidade do homem. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 

2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297). Diante desse esquadro doutrinário, talvez se possa assinalar que a relatividade 

inerente aos fenômenos humanos de ordem jurídica opera sob uma dinâmica cuja complexidade evidencia 

nuances que não se confundem propriamente com a que se aplica aos fenômenos físicos do universo. O referente 

dogmaticamente reconhecido como ―capaz de dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico de 

nosso tempo‖ radica, de fato, segundo entendemos, no princípio da dignidade da pessoa humana, que confere 

―unidade axiológica à Constituição‖ (MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade 

axiológica da constituição. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, pp. 177-179). Não se trata, contudo, de um 

referencial ―inercial‖ ou ―absoluto‖, na medida em que também é passível de ser relativizado, ―ponderados os 

interesses contrapostos‖.   
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1. A PESSOA HUMANA E A SUA DIGNIDADE IMANENTE 

SUMÁRIO: 1.1. A pessoa humana: 1.1.1. Um ponto de partida necessário. 1.1.2. A 

formulação histórico-conceitual da moderna concepção de pessoa humana. 1.2. A 
dignidade da pessoa humana: 1.2.1. Considerações preliminares. 1.2.2. Evolução 

histórica do conceito de dignidade da pessoa humana. 1.2.3. A Segunda Guerra 

Mundial e o fenômeno da institucionalização jurídica do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 1.3. Notas conclusivas 

1.1. A pessoa humana 

1.1.1. Um ponto de partida necessário 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), vivencia-se, numa 

dimensão ímpar na história humana, um complexo processo de transformação e intensificação 

das relações internacionais, que envolve um vasto e heterogêneo mosaico de elementos, atores 

e efeitos em escala local, regional ou global, com profundos desdobramentos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. 

Em certa medida, referido fenômeno dos tempos hodiernos associa-se à 

reengenharia macroeconômica promovida pela expansão do capitalismo financeiro e 

industrial iniciada na segunda metade do século XX. O processo de integração das economias 

mundiais adquiriu, por sua vez, maior densidade, sobretudo, depois do arrefecimento da Cold 

War, ante a reestruturação e abertura política do bloco de países de regime socialista, 

encabeçado pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a partir das 

graves crises financeiras da década de 1970.  

Nessa particular conjuntura histórica, tem-se operado uma revolucionária mutação 

tecnológica, temporal, espacial e comportamental nos processos e mecanismos de produção 

de bens e de prestação de serviços; de transporte de pessoas e de mercadorias manufaturadas e 

commodities; de movimentação, ―bancarização‖ e ―bolsificação‖ de recursos pecuniários; de 

comunicação, intercâmbio de informações e manipulação computacional de dados etc
2
. Pari 

passu, vem-se propagando, sob a lógica do ―laissez faire, laissez aller, laissez passer‖, uma 

nova ordem econômica, de inspiração ultraliberal, arquitetada no sentido da desobstruída 

circulação, reprodução, especulação e acumulação internacionalizada do capital
3
 num livre 

                                                
2 DUARTE, Francisco Carlos. Tempo e decisão na sociedade de risco: um estudo de direito comparado. In: 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 148, 2007, p. 106. 

3 IANINI, Octávio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996; e CALMON DE 

PASSOS, José Joaquim. Globalização, direito e política. In: LEÃO, Adroaldo; PAMPLONA FILHO Rodolfo 
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mercado global (global free market)
4
. Para tanto, têm-se estabelecido novos paradigmas 

empresariais de concorrência, de transação negocial e de mais-valia e nova sistemática 

organizacional de empregabilidade flexibilizada e de fragmentação planetária da força de 

trabalho, com eliminação progressiva das barreiras comerciais, além da dissolução 

circunstanciada das fronteiras nacionais e das burocracias estatais
5
. Imerso no que se tem 

denominado de ―globalização‖ (globalization ou, para os franceses, mondialisation)
6
 

7
, esse 

conjunto multifacetado de bruscas e fugazes mudanças existenciais vem redefinindo 

drasticamente não só a relação espaço-tempo e a economia e geopolítica mundiais; mas 

também, no plano da subjetividade e da intersubjetividade, o próprio modo de ser, de viver, de 

consumir, de aspirar e de se relacionar dos seres humanos na contemporaneidade. 

Em meio à pujança desse movimento de irradiações planetárias, a revolução 

tecnológica empreendida nos meios de transporte, de comunicação e de informação ampliou a 

percepção da pluralidade e relatividade dos códigos e sistemas multiculturais de referência 

que informam as aspirações existenciais, as definições valorativas (o que é justo, bom, belo 

                                                                                                                                                   
(coords.). Globalização e direito. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 131, nota de rodapé n. 7. 
4 GRAY, John Nicholas. False dawn: the delusions of global capitalism. The New Press: New York, 1998. 
5 Julios-Campuzano assinala que ―a mudança radical na dinâmica de atuação do sistema de produção e 

organização dos mercados em nível planetário se constitui em um fator determinante da crise das instituições 
jurídicas do Estado-Nação, que se vê progressivamente transbordando pelas estruturas, mecanismos e 

procedimentos jurídicos no âmbito da economia global.‖ (JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. 

Constitucionalismo em tempos de globalização. Tradução de José Luiz Bolzan de Morais e Valéria Ribas do 

Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 88). 
6 O conceito de globalização não é unívoco, havendo, em verdade, grandes divergências entre os estudiosos. 

Ultrapassando as definições de cunho meramente econômico ou puramente ideológico, que a concebem, em 

suma, como um novo estágio do capitalismo, Joseph Eugene Stiglitz, define o fenômeno da globalização como a 

―[...] integração mais estreita dos países e dos povos [...] que tem sido ocasionada pela enorme redução dos 

custos de transporte e de comunicações, e a derrubada das barreiras artificiais aos fluxos de produtos, serviços, 

capital, conhecimento e (em menor escala) de pessoas através das fronteiras.‖ (STIGLITZ, Joseph Eugene. A 

globalização e seus malefícios: a promessa não cumprida de benefícios globais. São Paulo: Futura, 2002, p. 36). 

Sob essa perspectiva, o termo ―globalização‖, ou ―mundialização‖, tal como preferem os franceses, assume uma 
acepção mais ampla do que o fenômeno de viés econômico, alcançando desdobramentos sociais, políticos e 

culturais. 
7 A respeito da temática da globalização, perfilhamos a orientação de Boaventura de Sousa Santos, para o qual: 

―A globalização é muito difícil de definir. Muitas definições centram-se na economia, ou seja, na nova economia 

mundial que emergiu nas últimas duas décadas como consequência da intensificação dramática da 

transnacionalização da produção de bens e serviços e dos mercados financeiros – um processo através do qual as 

empresas multinacionais ascenderam a uma preeminência sem precedentes como actores internacionais. Para os 

meus objectivos analíticos privilegio, no entanto, uma definição de globalização mais sensível às dimensões 

sociais, políticas e culturais. Aquilo que habitualmente designamos por globalização são, de facto, conjuntos 

diferenciados de relações sociais; diferentes conjuntos de relações sociais dão origem a diferentes fenômenos de 

globalização. Nestes termos, não existe estritamente uma entidade única chamada globalização; existem, em vez 
disso, globalizações; em rigor, este termo só deveria ser usado no plural.‖ (SOUSA SANTOS, Boaventura. Por 

uma concepção multicultural de direitos humanos. In: Contexto internacional. Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, 

jan./jun. 2001, p. 10).  
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etc?)
8
 e o ideário difuso dos diversos grupos humanos embalados nesse processo histórico

9
. 

Em certas situações, as diferenças multiculturais têm, contudo, obstruído ou tencionado, de 

forma sectária ou fundamentalista
10

, os canais de diálogo e de composição consensual em 

torno da reflexão acerca de eventuais ―valores comuns da humanidade‖
11

. A diversidade 

cultural entre as nações é, decerto, um dos elementos mais complexos da plural realidade do 

mundo pós-moderno
12

 
13

. Isso não significa, contudo, que não possam ser estabelecidos 

diálogos e laços interculturais, sobretudo quando envolvam preocupações ou aspirações 

isomórficas mutuamente inteligíveis compartilhadas por povos de distintas culturas
14

. 

Nada obstante, para além da globalização econômica (e até mesmo contra muitos 

dos seus efeitos
15

), vem-se consolidando um resoluto consenso, de prospecto universalista, em 

                                                
8 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 261. 
9 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 
Paulo: Saraiva, 2010, pp. 37-38. 
10 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. Tradução de Maria 

Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 240-255; e SEN, Amartya. 

Desenvolvimento com liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, 

pp. 297-317. 
11 SUPIOT, op. cit., p. 241. 
12 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 37. 
13 Um dos traços marcantes da pós-modernidade reside justamente na descrença na existência de valores 

universais absolutos e com pretensão de totalidade conglobante de todas as visões de mundo e culturas. Nesse 

paradigma dogmático, relativista, concebe-se que a verdade é construída intersubjetivamente, ou melhor, 

interculturalmente, e não objetivamente, daí a defesa categórica do pluralismo, da tolerância, da abertura 
democrática e do diálogo tendente a harmonizar diferenças em torno de aspirações isomórficas, na medida do 

possível. A esse respeito, cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do direito. São Paulo: 

Atlas, 2010, pp. 63-70. 
14 SOUSA SANTOS, op. cit., pp. 18-20. 
15 ―A mundialização da economia e o progresso das tecnologias aumentam cada dia a interdependência entre as 

nações. Caminhamos para um mundo só. Chegou-se a admitir que essa mundialização beneficiaria a todos. Mas 

a presente realidade mundial oferece contrastes gritantes. Ao lado das conquistas e avanços do desenvolvimento 

econômico, cresce e se agrava continuamente um quadro de miséria, desemprego, marginalização e 

desigualdades inadmissíveis. Os dados são estarrecedores. Enquanto avança o progresso econômico e a riqueza 

das nações: - mais de 1 bilhão de pessoas, isto é, uma quinta parte da população mundial, passa fome e vive em 

condições de extrema pobreza; - 30% de toda população em idade economicamente ativa está desempregada; - 

em países altamente industrializados e não apenas nos demais, o desemprego e a exclusão social tornaram-se 
endêmicos. ‗Tanto nos Estados Unidos como na Comunidade Europeia cerca de 15% da população vive abaixo 

do limiar da pobreza‘, diz textualmente o Documento de Antecedentes da Reunião de Copenhague. Pobres, 

desempregados, sem-teto, trabalhadores migrantes, meninos de rua, periferias de grandes cidades, minorias 

marginalizadas, constituem em todo o mundo grupos de carentes, vítimas de discriminações de toda ordem. Em 

lugar da igualdade desejada existe o progressivo agravamento das desigualdades. ‗Os ricos estão cada vez mais 

ricos e os pobres cada vez mais pobres‘, enfatizou o Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Boutros-Ghali.‖ 

(MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 

pp. 3-4). No mesmo sentido, ―De fato, para a grande maior parte da humanidade a globalização está se impondo 

como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes 

médias perdem sua qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em 

todos os continentes. Novas enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, 
fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da 

informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e aprofundam-se males 

espirituais e morais, como os egoísmos, cinismos, a corrupção. A perversidade sistêmica que está na raiz dessa 
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torno da crença dogmática na ideia de ―dignidade da pessoa humana‖
16

. A afirmação de uma 

consciência global nesse sentido vem-se dando mesmo em meio ao imaginário diversificado 

e, em termos, culturalmente fragmentado da humanidade
17

. Disso dimanou, na cultura 

ocidental, o reconhecimento da validade teórico-especulativa do postulado filosófico, de base 

kantiana, de que o fundamento último ou razão primeira do Estado e do Direito (interno e 

internacional) radica no valor de fim em si mesma inerente à pessoa humana, cabe dizer, na 

sua dignidade autorreferenciada.  

Vale nota que, ao longo de sua evolução histórica
18

, a par de ter sido decodificada 

como dogma teológico e proposição filosófica, a ideia multifacetada da dignidade da pessoa 

humana logrou, por absoluta necessidade de humanização de várias instituições culturais, 

também ser traduzida no domínio ético como princípio de suma envergadura axiológica. Em 

razão disso, passou a servir de premissa fundante de sistemas dedutíveis de normas práticas, 

com desdobramentos prescritivos na seara religiosa, moral e, mais recentemente, jurídica. É, 

aliás, justamente com base nessa ideia capital, que coloca ―o homem em primeiro plano‖
19

, 

que se assentam as principais construções doutrinais, declarações ético-políticas e 

experiências normativas fomentadas a partir do segundo pós-guerra em matéria de direitos 

humanos. Por sinal, na perspectiva da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos são 

concebidos, ontologicamente, como direitos básicos dignificantes e intrínsecos da pessoa 

                                                                                                                                                   
evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que 

atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao 

presente processo de globalização.‖ (SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006, pp. 19-20). Fazem um contraponto entre 

globalização econômica e direitos humanos: BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010, pp. 570-571; e COUTINHO, Aldacy Rachid. A autonomia privada: em busca da defesa 

dos direitos fundamentais dos trabalhadores. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, direitos 

fundamentais e direito privado. 3. ed.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010a, p. 115.   
16 MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana… ou pequena fuga incompleta 

em torno de um tema central. Tradução de Rita Dostal Zanini. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões 

da dignidade: ensaio de filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009a, p. 119. 
17 A diversidade cultural existente entre os vários grupos humanos não significa que as culturas singulares 

existam em estado de absoluta ―insularidade ubíqua‖, de forma que as pessoas, mesmo vinculadas a diferentes 

sistemas de referência cultural, têm potencial para ―compartilhar muitos valores e concordar em alguns 

comprometimentos comuns‖ (SEN, op. cit., pp. 311 e 313).  
18 Cabe esclarecer que o termo ―evolução‖ utilizado recorrentemente ao longo deste trabalho, mormente no que 

diz respeito aos aspectos de natureza histórica, não denota a ideia comum e otimista, associada ao progresso, de 

uma mudança linear no sentido de algo necessariamente melhor e mais bem elaborado. Envolve apenas o 

conceito de passagem ou deslocamento sucessivo, gradual e comumente lento de estados existenciais do homem, 

num processo vivo, dinâmico e dialético, com avanços e retrocessos, fluxos e refluxos, no qual emergem novos e 

diferenciados elementos, circunstâncias, crenças e formas de organização sociocultural, em configurações 
geralmente mais complexas e heterogêneas, como resultado de inovações e/ou de modificações ou 

(re)adaptações contínuas e progressivas de fatores anteriores. 
19 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 21. 
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humana, ou melhor, como ―direitos [que] emanam da dignidade inerente à pessoa humana‖
20

; 

como ―garantias‖ destinadas a assegurar a proteção, o respeito e a promoção das condições 

elementares da dignidade da pessoa humana
21

.  

Mesmo ante a problemática do multiculturalismo, a asserção dogmática da 

dignidade da pessoa humana como standard ético-político global, associada à propagação do 

discurso universalista dos direitos humanos, concebidos enquanto ―fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo‖
22

, constitui, decerto, fenômeno dos mais marcantes da metade 

final do século XX. Essa mudança de perspectiva, assimilada na agenda institucional de 

muitos Estados e organizações internacionais de âmbito regional ou global
23

 
24

, vem 

impactando, de maneira revolucionária, os alicerces paradigmáticos da cultura jurídica 

contemporânea, desvencilhando-a de dogmas clássicos, principalmente nas democracias 

laicas ocidentais. Trata-se, no fundo, de uma autêntica ―mudança de prioridades e [de] 

ênfase‖
25

 operada na ―consciência da humanidade‖
26

, profundamente impactada pelo ultraje 

decorrente dos ―sofrimentos indizíveis‖
27

 que lhe foram infligidos tão barbaramente, em tão 

pouco espaço de tempo, durante as duas Guerras Mundiais; que, em última análise, tiveram 

como causa justamente ―o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos‖
28

. 

Em suma, a globalização econômica (com suas virtudes e desapontamentos) 

coexiste dialeticamente com outro movimento pulsante de globalização de valores e de 

direitos que se tem irradiado pelo mundo contemporâneo mesmo em face da diversidade 

cultural que permeia as complexas sociedades humanas na atualidade: a globalização do 

ideário em torno da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos
29

. Essa globalização 

humanista vem, por sua vez, sendo juridicamente traduzida no que se tem denominado de 

                                                
20 Extraído do preâmbulo da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, de 1984, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 04, de 23.05.1989 (DOU de 24.05.1989), bem como 

promulgada pelo Decreto nº 40, de 15.02.1991 (DOU de 18.02.1991). 
21 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida [et 
al.]. São Paulo: Saraiva, 2009a, p. 39. 
22 Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada pela Resolução 217-A (III) das 

Nações Unidas, de 10.12.1948. 
23 Para Amartya Sen, a ideia dos direitos humanos avançou tanto nos anos recentes que adquiriu ―uma espécie de 

status oficial no discurso internacional‖ (SEN, op. cit., p. 292). 
24 LUCAS DA SILVA, Fernanda Duarte Lopes. Fundamentando os direitos humanos: um breve inventário. In: 

TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. pp. 169-

170. 
25 SEN, op. cit., p. 292. 
26 Preâmbulo da DUDH. 
27 Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco, em 26 de julho de 1945, após o término da Conferência 
das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor em 24 de outubro de 1945. 
28 Preâmbulo da DUDH. 
29 BONAVIDES, op. cit., p. 571.     
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―internacionalização dos direitos humanos‖. Trata-se de fenômeno marcado, sobretudo, pela 

universalização dos direitos humanos no plano institucional e prescritivo, disseminando-os e 

assegurando-os não só no âmbito do direito internacional, mas também no domínio interno do 

direito doméstico dos Estados Constitucionais.    

A propósito, na perspectiva do credo humanista que adota a dignidade imanente 

da pessoa humana como primeiro artigo de fé, predica-se a prevalência dos direitos 

humanos
30

 sobre a lex mercatoria
31

, de sorte que a globalização econômica deve ser avaliada 

e guiada sempre à luz dos direitos humanos. Sob essa ótica, a economia não há de ser 

valorada como fim em si mesma, mas como meio a ser investido no sentido de assegurar o 

progresso humano, proporcionando condições dignas de vida para as pessoas, estas, sim, 

concebidas como referencial teleológico em função de sua autofinalidade
32

. De fato, o 

desenvolvimento econômico é, enquanto meio, indispensável à realização da dignidade 

humana das pessoas
33

 (embora nem sempre implique efetiva e concreta melhoria de vida para 

as massas populacionais vulneráveis do planeta
34

). Nada obstante, é o homem, em sua simples 

humanidade e em suas aspirações altruístas de compartilhar condições universais de 

dignidade, e não o homo economicus, sobretudo quando permeado por estritas ambições 

individualistas de acumulação material de riqueza (self-interest), que há de figurar como 

―centro de gravidade‖ ou ―corrente de convergência de todos os interesses do sistema‖
35

.  

                                                
30 Vale esclarecer que a associação textual das expressões e termos ―primeiro artigo‖, ―fé‖ e ―prevalência dos 

direitos humanos‖ veicula alusões subentendidas à Constituição Federal de 1988 e à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Com efeito, na esteira da Declaração, que afirma o dogma da ―fé nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano‖, o art. 1º da Constituição consagrou a ―dignidade da 

pessoa humana‖ como fundamento da República Federativa do Brasil. O art. 4º da Carta Magna predica, 

ademais, que, no plano das relações internacionais, o Estado brasileiro há de se pautar pela ―prevalência dos 

direitos humanos‖. Referidas predicações constitucionais, dentre inúmeras outras, tornam inequívoca a 

conclusão de que o Constituinte Originário de 1987/1988 inspirou-se profundamente na ideologia humanista que 

se vem propagando no mundo contemporâneo depois do pós-Segunda Guerra.  
31 Entende-se por lex mercatoria o conjunto de normas, regulamentos e práticas internacionais de comércio, 

implícitas ou explícitas, que são, em rigor, reiterada, consensual e uniformemente aceitas e adotadas pelos 
agentes econômicos em suas transações no mercado internacional. Estes lhes atribuem cogência prescritiva e as 

aplicam, inclusive, em arbitragens comerciais internacionais ou em outras formas de resolução de controvérsias, 

num sistema de autorregulação do mercado que opera ad latere ou em paralelo aos sistemas estatais, suprindo, 

ademais, a inexistência de um direito supranacional (BRITO, Edvaldo Pereira de. A atuação do estado no 

domínio econômico. In: MARTINS, Ives Gandra (coord.). Desafios do século XXI. São Paulo: Pioneira, 1997, 

p. 267; MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa Monteiro. Tratados internacionais de direitos humanos e direito 

interno. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 19; e BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do 

novo direito constitucional brasileiro: pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. Juris Plenum Ouro, 

Caxias do Sul: Plenum, n. 28, nov./dez. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297). 
32 REIS, Henrique Marcello dos. Relações econômicas internacionais e direitos humanos. São Paulo: Quartier 

Latin, 2005, pp. 165 e 368. 
33 REIS, op. cit., p. 368. 
34 REIS, op. cit., p. 222. 
35 BONAVIDES, op. cit., p. 572. 
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Nesse novo arquétipo civilizatório in fieri, que endossa a ―profissão de fé‖ 

(Glaubenssatzes)
36

 na dignidade da pessoa humana (e, por consectário, nos direitos 

humanos)
37

, averba-se a sua primazia material na escala de valores espirituais da 

contemporaneidade; o que, no âmbito cultural específico do Direito, vem sendo mais 

associado ao movimento filosófico cognominado de pós-positivismo jurídico. Afirma-se, 

pois, dogmaticamente, a pessoa humana, por sua dignidade imanente, como realidade 

axiológica e teleológica fundamental de per si, que, decodificada juridicamente sob a moldura 

normativa aberta de princípio objetivo supremo da ordem constitucional
38

, fundamenta, limita 

e anima finalisticamente o Estado como um todo (incluindo o direito positivo de fonte 

estatal
39

), colocado a seu serviço em seu domínio doméstico e em suas relações 

internacionais. Adquirindo referida envergadura normativa, o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana passa a reverberar sobre todo o corpus juris posto sob a alçada 

institucional do Estado, detendo ―eficácia irradiante‖; de forma que se projeta materialmente 

por todas as esferas parciais do Direito, bem como baliza juridicamente a legislação, a 

administração e a atividade jurisdicional
40

, fixando-lhes um ―sentido humanamente digno‖
41

. 

Sob esse prisma, numa determinada vertente, referido princípio constitucional 

polifacético assume o papel de vetor ético-político final das diretrizes emancipatórias eleitas 

como ―objetivos fundamentais‖ a serem perseguidos programaticamente pelo Estado
42

. Por 

sinal, em certa medida, estes nada mais refletem do que consectários do dever jurídico-estatal 

de respeito, proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, no contexto dinâmico de 

                                                
36 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. Tradução de Ingo Wolfgang 

Sarlet e Pedro Scherer de Mello Aleixo. In: SARLET, op. cit., 2009a, pp. 101-102. 
37 A fé na dignidade da pessoa humana e nos direitos humanos é textualmente afirmada nos preâmbulos da Carta 

das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros documentos internacionais. 
38 HESSE, op. cit., 2009a, pp. 35-40. 
39 ―El Derecho es una creación del hombre. En este sentido el Derecho es una herramienta, un artefacto, un 

constructo. Debido a que toda creación humana se define en función de su finalidad, es necesario preguntarnos 

por la finalidad del Derecho. Dicho de modo sencillo, y básico para generar acuerdo, el Derecho tiene por fin 

último a la persona humana, dicho mejor, su fin es favorecer la convivencia humana a través de la regulación 

de las relaciones humanas. La persona humana es una realidad ontológicamente relacional.‖ (CÓRDOVA, 

Luis Castillo. Los derechos constitucionales: elementos para una teoria general. 3. ed. Lima: Palestra, 2007, p. 

35). 
40 HESSE, op. cit., 2009a, p. 38. 
41 HESSE, op. cit., 2009b, p. 88. 
42 Nesse tocante, vale fazer alusão ao art. 3º da Constituição de 1988, que dispõe o seguinte: ―Art. 3º Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.‖ 
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um processo de concretização e atualização viva, expansiva e proativa do princípio enquanto 

potência
43

.  

De outro lado, a ideia de dignidade da pessoa humana também figura como 

―norma-base‖ ou ―norma estruturante‖ de todo o ordenamento jurídico
44

, na qualidade de 

superprincípio
45

. Afirma-se, nessa esteira, como premissa axial de legitimação substantiva e 

parâmetro de interpretação finalística de todas as regras e princípios jurídicos, de direito 

interno (constitucional e infraconstitucional) e internacional, que lhe conferem dimensão 

positiva e prescritiva. Demais disso, serve como critério material de superação ponderativo-

axiológica de colisões antinômicas (critério pro homine ou pro dignitate), mormente em hard 

cases. Concebida a ―substância da Constituição‖, na perspectiva da teoria material, como 

ordem objetiva dos valores existenciais supremos de uma sociedade politicamente organizada, 

a suma ideia de dignidade da pessoa humana assume, no constitucionalismo hodierno, a 

natureza jurídica de uma injunção constitucional principial representativa de um sistema 

medular de valores fundamentais afetados teleologicamente a assegurar condições dignas de 

vida (e até de morte) para todo e qualquer ser humano. É nessa direção que Paulo Bonavides 

assinala que ―[...] nenhum princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da 

Constituição que o princípio da dignidade da pessoa humana‖
46

.  

À luz desse paradigma dogmático, a ideia de dignidade da pessoa humana adquire 

preeminência ética não só frente ao Estado e ao Direito, mas também em relação à própria 

sociedade, uma vez que a dignidade é concebida como atributo ―inerente a todos os membros 

da família humana‖
47

. Serve, portanto, de alicerce teleológico para toda e qualquer 

comunidade de pessoas, na medida em que seus fins existenciais passam a ser definidos em 

função dela. Em razão disso, ao se juridicizar sob a forma de princípio objetivo da ordem 

jurídica de um Estado Constitucional (Verfassungsstaat), passa a irradiar efeitos prescritivos 

tanto sobre as relações jurídicas entre os indivíduos e o Poder Público (eficácia vertical), 

quanto no âmbito das relações privadas (eficácia horizontal), entre particulares (unter 

Privaten); daí porque se reconhece que, para além da ―eficácia vinculante‖ 

                                                
43 HESSE, op. cit., 2009b, p. 83. 
44 HESSE, op. cit., 2009b, pp. 81-82. 
45 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos, o princípio da dignidade humana e a constituição brasileira de 1988. 

Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012a. 1 DVD. ISSN 1983-0297. Segundo Rizzato, o 

princípio da dignidade humana ―[...] é um verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais 

princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais‖(NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 50-51). 
46 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

233. 
47 Preâmbulo da DUDH, 1º considerando. 
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(Bindungswirkung), o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana detém também 

―eficácia em relação a terceiros‖ (Drittwirkung)
48

. Na bilateralidade atributiva do relacionar-

se juridicamente, os homens estão sujeitos a um ―dever geral de respeito‖, de forma que hão 

de velar pela dignidade não só de si, visto que também se tornam reciprocamente responsáveis 

pelo respeito ético à idêntica dignidade do outro, que deve, dessarte, ser sempre tratado como 

fim em si mesmo e não como meio para a consecução de fins alheios, na esteira do imperativo 

categórico kantiano. Essa é, por sinal, uma ―porta de entrada‖ (Einbruchstelle) para os direitos 

humanos no domínio do Direito Privado, restringindo, assim, a esfera da autonomia da 

vontade em função da dignidade da pessoa humana
49

. 

Nesse particular, Peter Häberle tece as seguintes ponderações: 

Uma Constituição que se compromete com a dignidade humana lança, com isso, os 

contornos da sua compreensão do Estado e do Direito e estabelece uma premissa 

antropológico-cultural. Respeito e proteção da dignidade humana como dever 

(jurídico) fundamental do Estado constitucional constitui a premissa para todas as 
questões jurídico-dogmáticas particulares. Dignidade humana constitui a norma 

fundamental do Estado, porém é mais do que isso: ela fundamenta também a 

sociedade constituída e eventualmente a ser constituída. Ela gera uma força protetiva 

pluridimensional, de acordo com a situação de perigo que ameaça os bens jurídicos 

de estatura constitucional. 50 

Assumindo um compromisso imperativo e expresso perante si própria de mover-

nos na direção dessa ordem de coisas em matéria de direitos humanos, a Constituição de 1988 

consagrou, em locus privilegiado, logo em seu primeiro artigo
51

, a dignidade da pessoa 

humana, em sua dimensão objetiva, como ―fundamento textual‖
52

 da novel unidade político-

institucional constitutiva da República Federativa do Brasil. Ao assim inaugurar sua carta de 

prescrições supremas, a Constituição reconheceu na dignidade da pessoa humana uma 

―função fundante‖ (Grundlagenfunktion)
53

 e um caráter implicitamente pré-positivo ou 

pressuposto
54

 
55

, proclamando, dessarte, tal como assinala Ingo Sarlet, ―que é o Estado 

                                                
48 HESSE, op. cit., 2009b, p. 82. 
49 Vários exemplos dessa natureza podem ser colhidos da Constituição de 1988, tal como se dá com o 

reconhecimento do direito à indenização por dano moral ou material no caso de abuso do direito de livre 

manifestação do pensamento (art. 5º, IV e V), certamente não oponível apenas quando o Estado for o causador 

do dano, assim como o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, X) e o sigilo da correspondência e das 

comunicações (art. 5º, XII). Isso ocorre, aliás, especialmente com os direitos dos trabalhadores (arts. 7º e ss. da 

Constituição de 1988), cujos destinatários precípuos são os empregadores, em regra, particulares. 
50 HÄBERLE, op. cit., 2009a, p. 81. 
51 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (…) III - a dignidade 

da pessoa humana; 
52 HÄBERLE, op. cit., 2009b, pp. 45-46. 
53 HÄBERLE, op. cit., 2009b, p. 51.  
54 HÄBERLE, op. cit., 2009b, pp. 54 e 73.   
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[brasileiro] que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem 

constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal‖ (acréscimo nosso)
56

.  

No contexto da ―cultura da dignidade da pessoa humana‖
57

, o art. 4º, II, da 

CF/1988 consagrou, também de forma pioneira na história constitucional brasileira, o 

princípio da prevalência dos direitos humanos no rol dos imperativos cardeais que regem a 

República Federativa do Brasil em suas relações internacionais
58

. Trata-se, de fato, de uma 

natural derivação normativa da decisão política fundamental do Constituinte de 1987/1988 de 

reconhecer a dignidade da pessoa humana como premissa maior do Estado e do direito 

brasileiro. 

A efetividade da cláusula emancipatória da dignidade da pessoa humana, e, na 

lapidar locução de Konrad Hesse, da própria ―vontade da Constituição‖ (Wille zur 

Verfassung)
59

, orientada globalmente pela referida norma básica, positivada sob a fórmula 

aberta de ―princípio fundamental‖
60

, demanda, por sua vez, o engajamento material e ideal do 

Estado e o empreendimento de uma série de atividades densificadoras. Dentre estas, 

destacam-se medidas concretizadoras de cunho eminentemente jurídico, no plano interno e 

internacional, na luta pela ―realização‖ da dignidade da pessoa humana
61

, em suas múltiplas 

dimensões existenciais, para o que os direitos humanos estão a serviço, afirmando-se, nesse 

tocante, como instrumentos por excelência. Em razão disso, num Estado cujo ordenamento 

jurídico funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana, deve-se assegurar máxima 

efetividade e garantias reforçadas em prol dos direitos humanos (incluindo os direitos 

fundamentais).  

                                                                                                                                                   
55 Dante Aliguieri define o Direito em termos de ―proporzione reale e personale dell´uomo verso l´uomo, la 

quale conservata conserva la umana congregazione, e quando corrotta corrompe la societá‖ (ALIGHIERI, 

Dante. La monarchia. Livorno: Livorno, 1844, pp. XXIII, XXXVI e 49). Numa tradução livre: ―O direito é uma 

proporção real e pessoal de homem para homem, que, quando mantida, mantém a sociedade, e quando se 

corrompe, corrompe-a‖. Inspirando-se no referido conceito, Glauco Barreira assinala que ―o fundamento 
material da unidade da Constituição é a dignidade da pessoa humana („homem para homem‟)‖, bem como 

leciona que ―O direito foi criado para o homem, que é um fim e não meio. O princípio da dignidade da pessoa 

humana, embora esteja consagrado na Constituição, é um valor suprapositivo, pois é pressuposto do conceito de 

Direito e a fonte de todos os direitos, particularmente, dos direitos fundamentais.‖ (MAGALHÃES FILHO, op. 

cit., 2011, pp. 177-178). 
56 SARLET, op. cit., 2009a, p. 67. 
57 HÄBERLE, op. cit., 2009b, p. 86. 
58 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

(…) II - prevalência dos direitos humanos; 
59 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 1991, passim.  
60 O Título I da Constituição de 1988, no qual se insere o art. 1º, III, tem, por sinal, a denominação ―Dos 

Princípios Fundamentais‖. 
61 HÄBERLE, op. cit., 2009b, pp. 61, 90 e 91.  
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Nesse sentido, Castillo Córdova assinala:  

La consideración de la persona humana como fin y no como medio tiene una 

consecuencia directa y además necesaria en el ámbito jurídico: la promoción de la 
plena vigencia de sus derechos humanos o fundamentales. Colocar a la persona 

humana como fin de toda realidad estatal y social, jurídicamente significa colocar a 

sus derechos humanos o fundamentales como fin, lo cual significa que todo lo 

demás (el poder estatal, por ejemplo) es medio, es decir, que todo lo demás deberá 

estar dirigido a conseguir la plena vigencia de los mencionados derechos. Esa es la 

razon por la que en el ámbito internacional y en el nacional se ha comprometido al 

poder estatal con el favorecimiento de la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. 62 

Em harmonia com essa ordem de coisas, vários tratados internacionais de direitos 

humanos que o Brasil ratificou ou aos quais aderiu evocam a dignidade da pessoa humana 

como premissa dogmática de base. Exemplo disso, pode ser colhido na primeira consideração 

preambular da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que dispõe 

que ―o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 

seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo‖. 

No quinto considerando da Declaração, consta, ademais, que ―os povos das Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais‖ e ―na dignidade e 

no valor do ser humano‖. De mais a mais, seu art. 1º prescreve que ―Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖.  

De forma inédita na história constitucional brasileira, a cláusula do art. 1º, III, da 

CF/1988 conferiu, de fato, uma posição de especial preeminência axiológica à dignidade da 

pessoa humana na escala de valores constitucionais; de sorte que serve de ponto de partida do 

poder estatal
63

 e de referência ou parâmetro para a interpretação, aplicação e controle de toda 

e qualquer predicação normativa do ordenamento jurídico pátrio, inclusive das próprias 

disposições constitucionais. Sem embargo, a Constituição não a conceituou e não especificou 

o alcance da deliberação fundamental do Poder Constituinte Originário de alocar a dignidade 

da pessoa humana no ápice do ideário da nação e do sistema político e jurídico brasileiro
64

. 

Diante dessa problemática, replicando o mesmo método de abordagem adotado 

por Castillo Córdova em estudo científico empreendido a respeito de temática correlata
65

, 

revela-se a pessoa humana como ―necesario punto de partida‖ para o desenvolvimento desta 

                                                
62 CÓRDOVA, op. cit., p. 53. 
63 HÄBERLE, op. cit., 2009b, p. 57.  
64 Béatrice Maurer chama atenção para o fato de que ―paradoxalmente, ainda que proclamada em inúmeros 

textos jurídicos, a dignidade da pessoa humana nunca é [neles] definida‖ (MAURER, op. cit., p. 121). 
65 CÓRDOVA, op. cit., p. 27.  
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pesquisa; na medida em que, no conteúdo que lhe for reconhecido, radica a pré-compreensão 

da dogmática dos direitos humanos, além do sentido e do alcance das normas constitucionais 

definidoras de direitos fundamentais. De fato, o ser humano, como fonte de todos os valores 

do universo ético laico, é, segundo tomada de consciência recente na história da humanidade, 

o fundamento matricial de toda a experiência jurídica
66

.  

Nas palavras de Glauco Barreira:  

A pessoa humana é o valor básico da Constituição, o Uno do qual provém os direitos 

fundamentais, não por emanação metafísica, mas por desdobramento histórico, ou 

seja, pela conquista direta do homem. Só podemos compreender os direitos 

fundamentais mediante o retorno à ideia de dignidade da pessoa humana, pela 
regressão à origem. […] A dignidade da pessoa humana (Uno) serve de pré-

compreensão para os direitos fundamentais (emanações) […] 67 

A propósito, pertinentes a esse respeito são também as lições de Ingo Sarlet, 

segundo o qual: 

[…] o reconhecimento e proteção da dignidade da pessoa pelo Direito resulta 

justamente de toda uma evolução do pensamento a respeito do que significa este ser 

humano e de que é a compreensão do que é ser pessoa e de quais os valores que lhe 

são inerentes que acaba por influenciar ou mesmo determinar o modo pelo qual o 
Direito reconhece e protege esta dignidade. 68 

É fato que a questão específica colocada neste estádio inaugural da pesquisa, 

acerca de uma concepção da pessoa humana, toca de perto o problema a respeito do ―que‖ (ou 

mesmo ―quem‖
69

) é o ser humano. Referida questão demandaria, em princípio, o 

levantamento, com base na empiria do registro histórico-existencial da vida humana, de certas 

notas pretensamente essenciais que parecessem conferir identidade particular, exclusiva, ao 

―ser‖ propriamente humano enquanto entidade ontológica, singularizando-o conceitualmente 

em face dos demais entes que integram outras categorias de seres animados ou inanimados 

que compõem o tecido multifacetado da realidade
70

. De fato, por hipótese filosófica, a 

                                                
66 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 243. 
67 MAGALHÃES FILHO, op. cit., 2011, p. 179. 
68 SARLET, Ingo. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-

constitucional necessária e possível. In: SARLET, op. cit., 2009a, p. 16. 
69 Para Julián Marías, o problema fundamental da filosofia não é propriamente veiculado pelo questionamento 

―¿Qué es el hombre?‖, visto que ―el hombre es persona‖ e ―la persona‖ não é ―algo‖ ou uma ―cosa‖, mas 

―alguien‖, cuja maneira de compreendê-la é completamente diferente. Sob pena de ―cosificación de la persona‖, 

a pergunta mais adequada seria ―¿Quién es el hombre?‖, a qual se desdobraria, por sua vez, na indagação 

reflexiva ―¿Quién soy yo?‖ (AGUILERA, Julián Marías. Antropología metafísica. Madrid: Alianza, 1987, 
passim). 
70 Para uma melhor noção a respeito da dicotomia filosófica entre essência e existência, ver CHAUI, Marilena. 

Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003, pp. 180-181 e 203-205; e MAGALHÃES FILHO op. cit., 
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essência, natureza ou quididade
71

 do ser humano ―es aquello por lo cual la persona es lo que 

es y no es outra cosa distinta‖
72

 
73

.  

Sem embargo, referido problema permanece em aberto desde que os sofistas 

helênicos, dos quais se destaca Protágoras (490-415 a.C.), com seu relativismo baseado no 

princípio do homo mensura (―o homem é a medida de todas as coisas‖)
74

, e Sócrates, 

inspirado pela exortação oracular ―conhece-te a ti mesmo‖ (nosce te ipsum)
75

, empreenderam 

o ―giro copernicano‖ na filosofia, cujo eixo especulativo foi redirecionado da Natureza 

(physis) ou do Cosmo (kósmos) para as questões fundamentais relativas ao homem 

(ântropos)
76

. Com efeito, o problema metafísico da natureza humana, a denominada ―questão 

antropológica‖, veiculada pela indagação ―O que é o homem?‖, tem-se mostrado 

demasiadamente transcendente e aparentemente insolúvel por meio dos evoluídos canais de 

cognição reflexiva do próprio homo sapiens, tal como assinala Hannah Arendt (1906-1975), 

nos seguintes termos: 

O problema da natureza humana, a quaestio mihi factus sum (―a questão que me 
tornei para mim mesmo‖) de Agostinho, parece insolúvel, tanto em seu sentido 

psicológico como em seu sentido filosófico geral. É altamente improvável que nós, 

que podemos conhecer, determinar e definir a essência natural de todas as coisas que 

nos rodeiam e que não somos, venhamos a ser capazes de fazer o mesmo a nosso 

próprio respeito: seria como pular sobre nossa própria sombra. Além disto, nada nos 

autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência no mesmo sentido 

em que as outras coisas as têm. Em outras palavras, se temos uma natureza ou 

essência, então certamente só um deus pode conhecê-la e defini-la; e a condição 

prévia é que ele possa falar de um ―quem‖ como se fosse um ―quê‖. O problema é 

que as formas de cognição humana aplicáveis às coisas dotadas de qualidades 

                                                                                                                                                   
2006, pp. 12, 13 e 15. Recomendável, ademais, consultar as seguintes obras clássicas: ―A Metafísica‖, de 

Aristóteles; ―Suma Teológica‖, de São Tomás de Aquino; e ―Ética‖, de Spinoza.  
71 Por dizer respeito à indagação metafísica fundamental ―o que é algo?‖ (―quid?‖, em latim), a essência ou 

natureza é igualmente conhecida pelo termo escolástico ―quididade‖ (quidditas, também no latim). 
72 CÓRDOVA, op. cit., p. 30.  
73 A esse respeito, lapidar é a lição de Spinoza, segundo o qual ―constituye necesariamente la esencia de una 

cosa aquello que, siendo dado, hace que la cosa exista, y que, de ser suprimido, hace que la cosa sea también 

suprimida, dicho de outro modo, aquello sin lo qual la cosa no puede ni existir ni ser concebida, y que 
inversamente no puede, sin la cosa, ni existir ni ser concebido.‖ (SPINOZA, Baruch. Ética. In: Spinoza: obras 

completas – ética y tratados menores. Tradução para o espanhol de Juan B. Bergua. Madrid: Luna, 1971, pp. 

141-142). 
74 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. 4. ed. São Paulo: Paulus, 

2009, pp. 77 e 84; e BRUNO, Luciana Fernandes. Aspectos psico-antropológicos da filosofia do direito dos 

sofistas. Fortaleza: ABC Editora, 2007, p. 15.  
75 ―A partir do movimento sofista, os problemas gerais da filosofia são centrados no homem. Supera-se a fase 

cosmológica e inaugura-se o período antropológico, onde o homem passa realmente a ocupar o centro de todas 

as preocupações. […] O filosofar socrático se desenvolve no ambiente democrático do Séc. V a.C. e no meio da 

agitação sofística. […] Coincidentemente ambos partem do homem, valorizando-o como sujeito e objeto da 

verdade.‖ (SOUZA FILHO, Oscar D´Alva. Ensaios de filosofia do direito: temas gregos, medievais, modernos 
e atuais. 2. ed. Fortaleza: ABC Editora, 2007, pp. 35 e 40). 
76 REALE; ANTISERI, op. cit., pp. 73-74, 77 e 94-95;  CHAUI, op. cit., pp. 09-11 e 38-43; e DORION, Louis-

André. Compreender Sócrates. Tradução de Lúcia M. Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 07-09. 

http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=1665
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naturais – inclusive nós mesmos, na medida limitada em que somos exemplares da 

espécie de vida orgânica mais altamente desenvolvida – de nada nos valem quando 

levantamos a pergunta: e quem somos nós? É por isto que as tentativas de definir a 

natureza humana levam quase invariavelmente à construção de alguma deidade, isto 

é, ao deus dos filósofos que, desde Platão, não passa, a uma análise mais profunda, 

de uma espécie de ideia platônica do homem. 77  

Há, inclusive, quem rejeite veementemente a possibilidade de reconhecimento de 

que o homem seja possuidor de uma eventual natureza humana que lhe sirva de conceito 

universal, atemporal e existente em si e por si mesmo
78

, tal como fez Jean-Paul Sartre (1905-

1890) em sua tese existencialista, à semelhança do pensamento de Jaspers, Gabriel Marcel e 

Heidegger
79

 
80

.  

Com efeito, Sartre, que, no tocante ao ser humano, revolucionou o emprego 

tradicional de muitos conceitos filosóficos, entre os quais o de essência e existência, 

reformulou a concepção clássica de que a essência humana precede a sua existência, 

refutando que cada homem seja um exemplo particular de uma concepção universal. Segundo 

Sartre, ao contrário do que se dá em relação às coisas e animais, a existência humana precede 

e comanda a essência, o que significa que o homem, que originalmente não é nada, é vazio de 

sentido, primeiramente existe, descobre-se, age no mundo e, só depois, movendo-se por meio 

de suas escolhas e potencialidades, torna-se algo, adquire conteúdo e se autodefine 

subjetivamente, de sorte que não é definível a priori, mas a posteriori de sua existência
81

. O 

homem não é mais do que o produto contingente do que, por suas escolhas, inventa e constrói, 

razão pela qual vai, dia a dia, lapidando a sua essência subjetiva num processo de 

desvelamento progressivo do seu ser. Na perspectiva sartreana, a essência do homem não se 

consubstancia, pois, num modelo conceptual apriorístico que lhe fixa e orienta o caminho 

                                                
77 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007, pp. 18-19. 
78 Perfilhando esse pensamento, Marilena CHAUI predica: ―Poderíamos examinar muito do que dizemos ou 
ouvimos em nosso cotidiano notando o quanto naturalizamos os seres humanos, naturalizando seus 

comportamentos, ideias, valores, formas de viver e de agir. Veríamos então como, em cada caso, os fatos 

desmentem tal naturalização. Veríamos como os seres humanos variam em consequência das condições sociais, 

econômicas, políticas, históricas em que vivem. Veríamos que somos seres cuja ação determina nosso modo de 

ser, agir e pensar e que a ideia de um gênero humano natural e de espécies humanas naturais não possui 

fundamento na realidade. Veríamos que a ideia de natureza humana como algo universal, intemporal e existente 

em si e por si mesma não se sustenta. Por quê? Porque os seres humanos são culturais ou históricos.‖ (CHAUI, 

op. cit., p. 244). 
79 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 398.  
80 Rejeitando a existência de uma natureza humana absoluta, Hugo de Brito Machado Segundo prefere utilizar a 
expressão ―criatura humana‖, no sentido que o homem é produto de um permanente processo de autorrecriação, 

no qual interferem modificações naturais e artificiais (MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 99).  
81 SARTRE, Jean Paul. L´existentialisme est un humanism. Paris: Nagel, 1970, pp. 20-31. 
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existencial
82

. É, em verdade, um constructo ou obra humana lançada no devir histórico, já que 

o homem, cujo destino não está traçado ou predeterminado, é o seu próprio projeto, palavra 

que, aliás, denota etimologicamente ―adiante‖
83

. É, assim, pelo projeto de superação de si 

próprio que o homem se realiza, de modo que o seu futuro encontra-se sempre disponível e 

aberto
84

. 

A respeito da questão sub examine, por razões didáticas, poder-se-ia assinalar, tal 

como o faz Castillo Córdova, que ―la naturaleza humana es una realidad compleja que tiende 

a la perfección‖
85

.  

Predicar que a natureza humana é complexa significa, num primeiro momento, 

reconhecer que o homem materializa uma ―realidad pluridimensional‖
86

, vale dizer, que se 

desdobra em âmbitos ou dimensões existenciais múltiplas e interconectadas, tais como as 

dimensões material, espiritual, individual e social. 

Por sinal, além de, nesse sentido, ser complexo, o homem é contraditório ―por 

natureza‖, visto que representa a síntese dialética de um oscilar entre extremos antípodas, tal 

como assinala Hugo de Brito Machado Segundo: 

É, em suma, um ser de contradições, isto é, um ser de possibilidades que oscilam 

entre extremos, dos quais ele representa a síntese. Um ser que se situa entre 

finitude/infinitude, natureza/cultura, animalidade/moralidade, matéria/espírito, 

ser/dever-ser, inconsciência/consciência, fraqueza/força, pequenez/grandeza, 

paixão/razão, maldade/bondade etc. 87 

                                                
82 Nas palavras de Luc Ferry, para Sartre, ―o homem é não-ser‖, já que ―sua essência e não ter essência‖ 

(FERRY, Luc. Kant: uma leitura das três ―críticas‖. Tradução de Karina Jannini. 2. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 

2010, p. 96). 
83 A palavra ―projeto‖ deriva do termo latino ―projectu‖, que significa ―lançado para diante‖ (HOLANDA 

FERREIRA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio eletrônico – século XXI. São Paulo: Lexikon, versão 3.0, 

nov./1999).  
84 Para Bittar, ―O existencialismo sartreano afirma que a condição humana não pode expor o homem a definições 

universais, pois o homem é o que faz, ou seja, no processo de autodefinição, a subjetividade constrói-se por 

escolhas de liberdade, para tornar-se produto no futuro. Então, o homem, a princípio, não é nada, mas passa a ser 

conforme existe, vivencia e determina a partir de seu presente o seu futuro. […] Nada se pode dizer a respeito do 

futuro, ou do destino desta ou daquela política. O homem é sempre o homem e, por consequência, é sempre 

livre, de modo que tentar determinar o conteúdo do futuro é iludir-se com o que é irreal. […] Não há, portanto, 

no futuro um destino certo, pois ele é construído, todos os dias, por todos os sujeitos em interação. […] O 

homem é matéria-prima e mão-de-obra para a confecção de si. E, nesse sentido, constitui-se em um somatório do 

que é e do que fez, mas de um é e fez que sempre se movem pelo somatório cada vez mais crescente em torno do 

que pode ser no futuro. […] Pode o homem, em tal perspectiva, ser visto como o homo faber de si mesmo.‖ 

(BITTAR, op. cit., pp. 398-404). 
85 CÓRDOVA, op. cit., p. 30. 
86 Id. Ibidem. 
87 MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 104. 
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Rejeita-se, pois, as teses maniqueístas que projetavam o homem em termos de 

maldade ou bondade exclusiva
88

, tal como feito por alguns contratualistas. Deveras, na esteira 

do pensamento de Recasén Siches, ―en el hombre real concurren dimensiones y caracteres 

contradictorios, que coexisten entre sí, las más de las veces en conflito‖
89

, de sorte que figura 

como síntese dialética definível nos seguintes termos: 

La realidad es que los hombres son a la vez sociales y antisociales. El hombre es un 

animal racional y espiritual, no sólo capaz de, sino además llamado a realizar altos 
valores morales, etc.; es un animal sociable; es un animal político; pero es también 

y, al mismo tiempo, un animal concupiscente, com múltiples y variados apetitos; un 

animal que, por una parte desea ayudar a sus congéneres y, por otra, anhela 

prevalecer sobre ellos; un animal solidario y un animal competitivo; un animal 

generoso y un animal egoísta; un animal sensual; y un animal capaz de ascéticos y 

sublimes sacrificios.90  

Já a tendência à perfeição significa que o homem não é um ser pronto e acabado, 

mas, sim, vive num permanente empreendimento de autoconstrução, de autorrealização, de 

aperfeiçoamento
91

, sujeitando-se, pois, a um processo dinâmico de reformulação ou recriação 

contínua e qualitativa de sua subjetividade e de sua intersubjetividade
92

. Dito de outro modo, 

o ―ser verdadeiro do homem‖ não é, portanto, pura e simplesmente, mas se perfaz ou se 

autoconstrói no mundo por meio do empenho de suas potencialidades numa incessante práxis 

criadora, transformadora e conformadora de si, do outro e do meio onde vive
93

. Prendado pela 

razão e, portanto, livre, o homem não se posiciona frente ao mundo como um simples 

expectador passivo dos seus fenômenos, mas, sim, assume, numa pulsação incessante, uma 

práxis ativa, sindicante e aberta em face da realidade, valendo-se, para tanto, da cultura. Em 

função dessa postura, seu universo pluridimensional não é passível de ser concebido em 

termos estáticos e uniformes, já que se encontra em permanente processo de transmutação, 

condição que lhe impele a viver indeclinavelmente sob o testemunho e a não-linearidade da 

história.  

Com efeito, da processualidade autoconstrutiva decorre que a condição humana, 

sua existência subjetiva e intersubjetiva, é historicizada: a historicidade em si figura, pois, 

como categoria antropológica essencial, como elemento da essência imutável do ―ser‖ do 

                                                
88 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 22. 
89 RECASÉNS SICHES, Luis. Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica ´razonable’. Ciudad de 

México: Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 152. 
90 RECASÉNS SICHES, op. cit., p. 153. 
91 FERRY, op. cit., pp. 92 e 94. 
92 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1993, p. 183. 
93 OLIVEIRA, op. cit., pp. 13, 14. 
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homem
94

. A história é, por sinal, em termos, o relato da odisseia humana no universo. 

Realmente, enquanto a hipotética natureza humana, marcada, em potência, por traços de 

racionalidade, liberdade, sociabilidade, complexidade, contraditoriedade e imperfeição, 

qualifique-se por ser una e invariável sempre – característica de toda essência – a existência 

do homem é, por sua vez, desdobrada tanto pela pluralidade de suas expressões 

multidimensionais quanto pela historicidade. 

Pertinentes são, a propósito, os comentários de Arnaldo Vasconcelos acerca de 

célebre excerto da obra de Nietzsche intitulada ―Assim Falava Zaratustra‖: 

―O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem – uma corda por 

cima de um abismo. Perigoso é atravessar o abismo – perigoso seguir este caminho 

– perigoso olhar para trás – perigoso ser tomado de pavor e parar! A grandeza do 

homem está em ser ele uma ponte e não um final; o que podemos amar no Homem é 

ser ele transição e naufrágio.‖ […]. O homem é ponte lançada entre extremos e 

transição rumo à sua ultrapassagem. É e está sendo, projetando-se e autoproduzindo-

se. Mas, não perde a identidade enquanto se transforma, de vez que a mudança, nele, 

significa aperfeiçoamento.95 

Como realidade imperfeita, vivendo em ciclos sucessivos de transcendência 

subjetiva e intersubjetiva, o ser humano torna-se, ademais, um ―ser de necessidades‖. Em 

relação a cada uma de suas dimensões, formula exigências associadas ao seu estádio histórico 

de aperfeiçoamento, as quais reclamam, por sua vez, satisfação por meio do emprego de suas 

potencialidades e da consecução de certos bens. Com efeito, além de pluridimensional, o 

homem é, por natureza, uma ―realidad imperfecta que tiende a la perfección, la cual consigue 

a partir de la satisfacción de sus necesidades propiamente humanas‖
96

, entendendo-se por 

necessidade humana ―aquella que es exigida por la natureza humana en orden a alcanzar un 

grado de perfección humana‖
97

. Como será, doravante, explicitado, a concepção moderna de 

pessoa humana resultou, antes de tudo, da necessidade de muitos homens de construírem 

novos sentidos para a sua vida individual e coletiva, na perspectiva de maiores gradientes de 

aperfeiçoamento civilizatório. 

É fato que a pessoa humana não existe em abstrato e não constitui uma realidade 

a-histórica, à margem de referências associadas à sua concreta realidade existencial. A pessoa 

humana existe sempre como entidade histórica sujeita a coordenadas espaço-temporais 

concretas, nas quais se manifestam distintas necessidades associadas às múltiplas dimensões 

                                                
94 OLIVEIRA, op. cit., p. 13. 
95 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito, humanismo e democracia. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 29-30. 
96 CÓRDOVA, op. cit., p. 30. 
97 Id. Ibidem. 
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em que a sua natureza se desdobra. Será também no plano dessas coordenadas cambiantes que 

deverão ser satisfeitas as mais variadas necessidades humanas através da apropriação dos bens 

correspondentes. As pessoas existem e hão de encontrar o mais pleno desenvolvimento de sua 

personalidade dentro de um contexto histórico determinado, de sorte que o conteúdo dos bens 

necessários à satisfação das exigências humanas varia de acordo com as circunstâncias que 

definem a sua existencialidade concreta. A mudança dessas circunstâncias pode levar, 

portanto, à mutação quantitativa e qualitativa das necessidades humanas e dos bens correlatos, 

inclusive com o surgimento de novos bens pela aparição original de novas necessidades. É 

nesse contexto que melhor se pode compreender a problemática da historicidade dos direitos 

humanos, a ser melhor abordada em tópico específico. 

Como não se pretende investir, neste trabalho, numa análise mais densa acerca da 

questão atinente à essência do ser humano, problema filosófico complexo e de feições 

nitidamente aporéticas, nem se almeja propriamente apelar para teses metafísicas mais 

acuradas em defesa de uma eventual natureza ontológica do homem, promover-se-á, nos dois 

tópicos subsequentes, apenas o delineamento de algumas notas pré-compreensivas acerca do 

aperfeiçoamento filosófico contemporâneo do conceito de pessoa humana, de sua dignidade 

imanente, além da sua trajetória evolutiva numa perspectiva histórico-conceitual. Nesse 

mister, serão feitas algumas considerações sobre o valor jurídico que se vem reconhecendo à 

dignidade da pessoa humana na cena hodierna e da expressão normativa, de matiz 

principiológico, que se tem positivado no direito interno de vários Estados e no direito 

internacional. Com base nessas reflexões, serão, ademais, deduzidas certas ponderações 

acerca de suas particulares conexões com os direitos humanos (e os direitos fundamentais). 

Colima-se, assim, fixar algumas premissas antropológico-culturais que informam o Estado 

brasileiro na ordem constitucional em vigor e que o impelem, conforme a tese ora sustentada, 

no sentido de assegurar máxima proteção jurídica e efetividade aos direitos humanos no 

domínio doméstico.  

É relevante ressaltar que, neste apartado, não se fará, em rigor, maior distinção 

entre as locuções ―direitos humanos‖ e ―direitos fundamentais‖ quando se referirem, 

indiferentemente, aos direitos da pessoa humana pelo só fato de ser humana, assunto que 

ulteriormente será retomado em ponto apropriado.  

A par disso, a análise que se pretende empreender nesse tocante será realizada de 

modo precipuamente propedêutico, já que o exame pormenorizado da problemática, 
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considerada em toda a sua complexidade e abrangência, demandaria, por si só, um alentado e 

específico exercício de investigação científica. Isso transbordaria, em larga escala, os limites 

materiais desta pesquisa acadêmica, que tem objeto de estudo diverso e demarcado, ainda que 

lhe seja afim. Trata-se, de fato, de temática vastíssima, que comporta um sem-número de 

desdobramentos.  

De todo modo, necessário se faz expor, com o devido nível de densidade, quais os 

pressupostos (Tatbestände) e bases pré-compreensivas adotadas neste estudo a respeito das 

premissas antrópicas e estruturas dogmáticas que virtualmente inspiraram e inspiram a 

conformação vetorial e prospectiva da ―Constituição Cidadã‖ a respeito dos direitos humanos. 

Referida abordagem será, ademais, feita na perspectiva de um pensamento constitucional que 

reconhece no valor jurídico da pessoa humana o fundamentalíssimo pilar no qual radica, em 

última instância, todo o direito positivo brasileiro sob a égide da ordem constitucional pós-

1988. 

1.1.2. A formulação histórico-conceitual da moderna concepção de pessoa humana 

Valendo-se de alusão ao pensamento de Karl Jaspers ao discorrer sobre o processo 

de afirmação histórica dos direitos humanos, Fábio Konder Comparato assinala que as ideias 

básicas que evoluíram para a concepção moderna de pessoa humana e para o reconhecimento 

da existência de direitos universais inerentes a todos os homens foram concebidas no 

denominado ―período axial‖ (Achsenzeit) – ciclo de intenso aperfeiçoamento cultural que 

transcorreu entre os séculos VIII e II da era pré-cristã e que teria figurado como ―eixo 

histórico da humanidade‖, visto que nele foram formuladas grandes visões de mundo 

(zoroastrismo, budismo, taoísmo, confucionismo, judaísmo, islamismo etc) e foram 

enunciados os princípios e diretrizes fundamentais da vida que influenciam a construção do 

pensamento humano até os dias atuais
98

. Ressalta, ademais, que foi justamente no período 

axial da história que as tradicionais explicações mitológicas da realidade foram abandonadas e 

substituídas pelo saber lógico da razão, com a emergência, no séc. V. a.C., da filosofia tanto 

na Ásia quanto na Grécia (o ―século de Péricles‖). Foi ainda nesse contexto histórico que se 

instituíra o culto monoteísta de Javé por profetas de Israel (notadamente Isaías)
99

 – religião de 

caráter mais ético, pessoal e direto e menos ritualístico, fantástico ou idolátrico do que as 

                                                
98 COMPARATO, op. cit., pp. 20-21. 
99 COMPARATO, op. cit., pp. 20-24.  
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manifestações arcaicas, bem como de propensão ecumênica e altruísta
100

. Com as pregações 

de Jesus de Nazaré, que serviu de modelo ético de ser humano cuja imitação tornou-se mais 

simples e acessível aos homens
101

, o legado judaico culminou, doravante, com a assimilação, 

no imaginário religioso ocidental, da exigência cristã do amor universal
102

 e do ideal da 

fraternidade entre os homens
103

, irmanados em Deus
104

.  

Na atualidade, o termo ―pessoa‖ é, quer na linguagem popular, quer no 

vocabulário técnico e científico, tão imediatamente associado, na cultura ocidental, ao ser 

humano que chega a soar, prima facie, pleonástica a locução ―pessoa humana‖, de trato 

corrente em matéria de direitos humanos em muitos países (persona humana, em espanhol; 

personne humaine, em francês; persona umana, em italiano; human person, em inglês; 

menschliche Person, em alemão; menselijke persoon, em holandês etc), mostrando-se, 

inclusive, aparentemente supérfluo ou inútil justapor-lhe o qualificativo ―humana‖.  

Sem embargo, numa meta-análise, vale dizer, para adiante das aparências e do 

senso comum, a suposta redundância tem emprego legítimo. Deveras, o termo ―pessoa‖ 

comporta significados que nem sempre se reportam diretamente ao ser humano em si, em sua 

humanidade pura e simples. Além disso, a justaposição confere ao elemento humano a 

visibilidade e o vigor compatíveis com o substrato conceitual militante investido na expressão 

―pessoa humana‖, assim como lhe assegura, por antonomásia, um sentido e alcance 

                                                
100 Segundo Comparato: ―A relação religiosa torna-se mais pessoal e o culto menos coletivo ou indireto: a grande 

inovação é que os indivíduos podem, doravante, entrar em contato direto com Deus, sem necessidade da 

intermediação sacerdotal ou grupal. Enquanto isso, a força da ideia monoteísta acaba por transcender os limites 

do nacionalismo religioso, preparando o caminho para o culto universal do Deus único e a concórdia final das 

nações. O cristianismo, em particular, levou às últimas consequências o ensinamento ecumênico de Isaías, 

envolvendo-o na exigência de amor universal.‖ (COMPARATO, op. cit., pp. 22-23). 
101 COMPARATO, op. cit., pp. 29-30. 
102 Em Mateus (22:36-40), colhe-se a seguinte passagem bíblica: ―‗Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? 

[indagaram os fariseus]‘ Jesus respondeu: ‗Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua 

alma, e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: 

Ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a Lei e os Profetas dependem desses dois mandamentos‘.‖ 

(BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de Ivo Storniolo [et al.]. São Paulo: Paulus, 2005, p. 1059). Há, 
por sinal, trecho análogo no Levítico (19:18), em que se predica o mandamento ―Ame o seu próximo como a si 

mesmo‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 114). 
103 Na Segunda Epístola de São Pedro (―Perseverar na Esperança‖), colhem-se os seguintes versículos (1:5-7 e 

10): ―Por isso, façam esforço para colocar mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio 

no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na 

piedade e mais amor na fraternidade. […] Por isso mesmo, irmãos, procurem com mais cuidado firmar o 

chamado que escolheu vocês.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1.312). 
104 Em Mateus (12:46-50), há também os seguintes excertos bíblicos: ―‗Jesus ainda estava falando às multidões. 

Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: ‗Olha! Tua mãe 

e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo‘. Jesus perguntou àquele que tinha falado: ‗Quem é minha 

mãe e quem são meus irmãos?‘ E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: ‗Aqui estão minha mãe e 
meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e 

minha mãe‘.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1048). No Evangelho de Marcos (3:31-35), há passagem análoga (BÍBLIA, 

op. cit., p. 1.072). 
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específicos que a singularizam no plano terminológico e conceitual, consoante melhor será 

explicitado à frente. 

Empreendendo-se, aliás, um breve retrospecto etimológico, pode-se inferir que o 

vocábulo ―pessoa‖ nem sempre foi empregado para designar o ser humano
105

 e, mesmo 

quando evoluiu e passou a se referir ao homem, nem sempre foi adotado numa escala 

semântica que o contemplasse em sua totalidade material e espiritual, bem como alcançasse, 

de modo universal e sem discriminações, todo e qualquer ser humano pelo só fato de sua 

humanidade inerente. Em verdade, a concepção de pessoa baseada na afirmação dogmática da 

igualdade fundamental de todo e qualquer ser humano no tocante à sua inderrogável 

humanidade
106

 constitui uma aquisição civilizatória bem recente da história do pensamento 

ocidental
107

. Não foi propriamente na filosofia pagã greco-romana, ou mesmo no judaísmo 

primitivo ou no cristianismo medieval, que se concebeu a concepção normativa de pessoa 

enquanto ser humano em sua humanidade. Até então, pode-se falar, nessa perspectiva, apenas 

numa espécie de pré-história ou proto-história do conceito de pessoa humana.  

Na realidade, para tanto, necessário se fez um delongado evolver histórico, 

transcorrido desde o período axial até os movimentos filosóficos e as declarações de direitos 

da modernidade. Só então se forjou, no arranjo das crenças ocidentais, uma representação 

antropológica universal e laicizada que, com abstração de quaisquer diferenciações biológicas 

ou culturais e de quaisquer evocações cósmicas ou teológicas, radicasse numa concepção 

simbólica de pessoa que envolvesse todo e qualquer ser humano, reconhecido, por sua 

humanidade imanente, como digno de igual respeito e como referencial de sentido ético e 

político da vida humana neste plano existencial.  

Aliás, é fato que o termo ―pessoa‖, além das ideias de igualdade essencial e de 

dignidade dos homens, em torno do que gravita o conceito universal de pessoa humana e, por 

conseguinte, o instituto dos direitos humanos
108

, despontou no período axial. Apesar disso, só 

25 séculos depois é que a primeira organização internacional a englobar a quase totalidade 

dos povos da Terra, no caso, a Organização das Nações Unidas (ONU), proclamou, na 

                                                
105 TABOSA, Agerson. Direito romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007, p. 131. 
106 COMPARATO, op. cit., p. 32. 
107 SUPIOT, op. cit., pp. 13-15. 
108 COMPARATO, op. cit., p. 32. 
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Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), em 1948, que ―Todo ser humano tem o 

direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei‖ (Artigo VI)
109

. 

O levantamento da trajetória diacrônica do termo ―pessoa‖, desde as suas origens 

greco-romanas até a formulação da ideia moderna de pessoa humana, retrata, no fundo, a saga 

histórica do homem na busca pela compreensão de si e de sua eminente posição no mundo
110

, 

bem como pela construção de sentidos para a sua vida individual e coletiva
111

. Nesse 

caminhar, culminou-se, na modernidade ocidental, com a forjadura dogmática do conceito de 

pessoa humana, que, de forma universal, igualitária, autológica e conglobante, envolve todo e 

qualquer ser humano, sem discriminações, desequiparações ou evocações heterônomas. 

Representa simbolicamente o homem como ser ou subjetividade individual de existência 

autônoma que se desdobra em dimensões físicas ou corpóreas e metafísicas ou espirituais, 

afirmando-se, por sua inarredável e imanente da humanidade, como dignitário de igual e 

recíproco respeito por seus pares enquanto fim em si mesmo. A propósito, na medida em que 

se evoluiu nessa direção, instituições jurídicas visando a assegurar o respeito, a proteção e a 

promoção do ser humano em face de situações aviltantes de sua dignidade intrínseca foram 

sendo também progressivamente criadas e aperfeiçoadas. Partindo-se das clássicas 

formulações jusnaturalistas, chegou-se até o movimento contemporâneo dos direitos humanos 

(e dos direitos fundamentais), num fenômeno dinâmico e complexo de expansão e 

convergência que atualmente tem a pretensão universalista de amalgamar todos os povos da 

Terra nesse sentido. 

Do ponto de vista etimológico, na Roma antiga, fazia-se uso de máscaras em 

rituais arcaicos do culto etrusco à deusa Prosérpina (divindade correspondente à Perséfone na 

mitologia grega), as quais foram originalmente denominadas de ―phersu‖. Sem embargo, 

conforme explicação de Cícero vertida no De Officiis, o termo ―pessoa‖ derivou mais 

diretamente da palavra latina ―personae‖, que resultou, por sua vez, de ―persona‖, decorrente 

da articulação das partículas ―per‖ (por, através de) e ―sono‖ (som) e que também se referia 

primitivamente a máscaras, mas, desta feita, às que costumavam revestir o rosto dos atores em 

representações teatrais na Antiguidade clássica, por intermédio das quais sua voz ressonava 

nos palcos romanos (per sonare significava ―soar através de‖). O termo correlato à ―persona‖ 

utilizado no teatro grego era ―prósopon‖, que podia se referir não só à máscara teatral, mas 

                                                
109 COMPARATO, op. cit., p. 24. 
110 COMPARATO, op. cit., p. 13. 
111 SUPIOT, op. cit., p. 12. 
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também ao próprio rosto, face ou semblante do ator, que servia, à semelhança daquela, de 

referência fisionômica individualizadora de cada personagem em cena
112

. Com o transcurso 

do tempo, o termo ―personae‖, ou mesmo a expressão ―dramatis personae‖, passou a se 

referir aos próprios personagens dramáticos encenados pelos artistas mascarados e, depois, 

aos próprios atores, que, enquanto portadores das máscaras estilizadas, valiam-se da persona 

justamente para dar existência representativa aos papéis que interpretavam na mimese teatral 

da realidade.  

Nessa cadeia de eventos etimológicos, o termo ―pessoa‖ findou, ainda na 

Antiguidade romana, por ser assimilado pelo léxico técnico-jurídico, passando a designar, de 

ordinário, os seres que deteriam, nos termos do direito positivo, a capacidade genérica e 

potencial de titularizar direitos e de contrair obrigações na ribalta jurídica
113

. Passou a dizer 

respeito ao que se costuma denominar, no direito moderno, de sujeito de direitos e obrigações, 

ou, simplesmente, de sujeito de direito. Referia-se, portanto, a todo ente subjetivo investido de 

―personalidade‖ (personalitas, no latim
114

) pela ordem jurídica, entendida esta, numa 

tradicional acepção técnica, como a aptidão genérica de figurar como sujeito ativo ou passivo 

na ―vida‖ jurídica. A pessoa diferencia-se, em razão disso, das ―coisas‖ (res ou rei, em latim), 

tidas como objeto das relações jurídicas, como objeto de direito
115

, as quais são, por sua vez, 

insuscetíveis, enquanto tais, de titularizar quaisquer direitos e de contrair quaisquer 

obrigações.  

Nessa perspectiva, como referido conceito formal e técnico de pessoa ―nada diz a 

respeito de quem deveria possuir a qualidade de ser sujeito de direito‖
116

, faz-se 

absolutamente indispensável o intervir exterior ou heterônomo da ordem jurídica na definição 

e discriminação dos seres que detêm ou não expressão subjetiva no mundo do direito. Tal 

como assinalado por Clóvis Bevilacqua, é da ordem jurídica que a personalidade recebe sua 

existência, forma, extensão e força ativa no plano da juridicidade
117

. A ―liberdade‖ de ação do 

sujeito de direito dá-se na medida em que permanece um sujeito no sentido etimológico e 

primeiro da palavra, ou seja, um ser submetido ao respeito à ordem jurídica posta (sub-jectum: 

                                                
112 COMPARATO, op. cit., p. 27. 
113 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp. 1.157-1.158. 
114 SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 1.154. 
115 Id. Ibidem. 
116 KIRSTE, Stephan. A dignidade humana e o conceito de pessoa de direito. Tradução de Luís Marcos Sander. 

In: SARLET, op. cit., 2009a, p. 195. 
117 BEVILÁCQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Campinas: RED Livros, 1999, p. 81. 
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lançado debaixo)
118

. A investidura jurídica na personalidade dá-se, pois, nos termos 

positivados pelo direito, que, nesse tocante, confere o sopro vital para que as pessoas existam 

no universo jurídico
119

. A pessoa constitui, nessa acepção específica, uma invenção jurídica, 

um sujeito de existência heterônoma, que vive e morre no marco simbólico delineado pelo 

direito positivo, de forma que, nesse sentido, não é concebida como categoria ética definível 

de forma preexistente e autônoma em relação ao plano da positividade estrita.  

É digno de nota que, no aludido sentido técnico-jurídico, o vocábulo ―pessoa‖ não 

se refere diretamente ao ser humano em si, enquanto ―ser vivente composto de corpo e 

alma‖
120

, ainda que empregado na perspectiva atinente à subcategoria específica rotulada 

pelas expressões sinônimas ―pessoa natural‖ e ―pessoa física‖. Estas locuções dizem respeito 

ao homem individual e concretamente considerado como sujeito de direito, não por força de 

sua humanidade imanente, mas por interposição heterônoma da ordem jurídica. Nessa 

acepção, a ideia de pessoa não denota imediatamente a de ser humano, mas, sim, ao que se 

poderia denominar de ―ser jurídico‖, a ser talhado nos moldes definidos pelo direito positivo.  

Demais disso, para além das pessoas naturais ou físicas, o termo ―pessoa‖ 

envolve, nessa linha semântica, igualmente as chamadas ―pessoas jurídicas‖
121

, 

consubstanciadas em entidades resultantes da união de indivíduos ou de grupos humanos 

(universitas personarum) ou da afetação patrimonial de bens (univesitas bonorum), que se 

institucionalizam juridicamente, adquirido existência subjetiva perante o direito, para a 

persecução de certos fins (telos). Em razão disso, à semelhança das pessoas naturais ou 

físicas, referidos entes personificados são dotados pela ordem jurídica da capacidade genérica 

de operarem no comércio jurídico na qualidade de sujeitos de direitos e obrigações, 

observadas as suas características peculiares, tal como se dá atualmente com as organizações 

internacionais, os Estados soberanos, a Santa Sé, as sociedades, associações, fundações em 

geral etc. 

Um dado importante acerca desse conceito de pessoa diz respeito ao fato de que 

envolve, num certo sentido, uma necessária operação de igualação jurídica, notadamente entre 

                                                
118 SUPIOT, op. cit., p. 25. 
119 SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 1160. 
120 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 

2004, p. 192. 
121 Também conhecidas na literatura jurídica como pessoas morais, civis, sociais, coletivas, compostas, fictícias, 
místicas, abstratas, intelectuais, legais, universais, incorpóreas, de existência ideal etc (SILVA, De Plácido e, op. 

cit., p. 1160; e GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: parte geral. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 183).  
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os que forem qualificados como tais pelo direito positivo, na medida em que, ao serem 

alocados na mesma categoria dos sujeitos de direito, os entes investidos de personalidade 

passam a gozar, indistintamente, da aptidão genérica de se valerem das faculdades e 

compromissos jurídicos chancelados pelo direito. Essa igualdade reside, portanto, na 

capacidade jurídica reconhecida pelo direito, de modo que, tal como leciona Gustav 

Radbruch, como a ideia de ―igualdade‖, no que concerne à capacidade genérica decorrente da 

personalidade, é essencial à noção de pessoa em comento, o conceito de pessoa, enquanto 

sujeito de direito, é, no fundo, ―um conceito de igualdade‖
122

.  

Nada obstante, de acordo com o que dispuser o respectivo marco jurídico a esse 

respeito, a noção positivada de pessoa pode se converter numa fonte de absoluta desigualdade 

entre os seres humanos, visto que a personalidade não lhes é reconhecida como inerente, mas 

lhes é imputada ou atribuída posteriormente pelo ordenamento jurídico, de forma que 

ninguém seria pessoa por natureza ou nascimento
123

. Ante a possibilidade de negação jurídica 

da personalidade a certos homens, o nível de liberdade e de igualdade entre os seres humanos 

numa determinada sociedade é passível, portanto, de ser mensurado pelo alcance inclusivo ou 

excludente de seu respectivo conceito funcional de pessoa
124

.  

Deveras, ao longo da história, o direito foi manipulado, em várias sociedades, 

como técnica instrumental e utilitária de subjugação ou dominação de homens por seus 

semelhantes. Em razão disso, nem sempre os seres humanos foram reconhecidos pelas 

respectivas ordens jurídicas vigorantes como pessoas (naturais ou físicas), de sorte que certos 

indivíduos figuravam juridicamente como autênticas coisas, objeto de propriedade de outros, 

sendo, pois, completamente alijados de quaisquer faculdades jurídicas, inclusive no que se 

refere aos direitos mais básicos.  

Basta mencionar, a título exemplificativo, que, na Grécia antiga, Aristóteles, 

decerto um dos mais renomados filósofos da Antiguidade clássica, recorreu ao direito natural 

para desenvolver conhecida tese categoricamente favorável ao instituto da escravidão, 

disseminado à época, o qual qualificou como útil e justo. No aludido modelo filosófico, o 

Estagirita reconheceu, inclusive, a figura do chamado ―escravo por natureza‖, intermediária 

                                                
122 RADBRUCH, op. cit., pp. 190-191. 
123 RADBRUCH, op. cit., p. 191. 
124 ―‗Pessoa‘ é um termo funcional. Ele deve ser compreendido a partir do respectivo sistema normativo como o 

foco para a atribuição ou imputação de normas. O termo ‗pessoa‘ confere aos seres humanos uma capacidade 
postulatória de direitos, que, todavia, também é moldada de acordo com as necessidades do sistema legal. A pura 

capacidade é a base para a liberdade, bem como para a igualdade. Nessa capacidade, todos os sujeitos jurídicos 

são iguais.‖ (KIRSTE, op. cit., pp. 193-194). 
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entre os homens e os animais, que, detendo pouca razão, ou dela tendo pouca participação, e, 

por isso, sendo desprovido de autodeterminação
125

, não possuiria personalidade e não 

pertenceria a si mesmo, mas, sim, a outro homem. Figuraria como uma espécie de 

propriedade animada extensiva do corpo do seu dono, sujeita, como ―coisa possuída‖, ao 

governo doméstico de seu senhor e servível enquanto instrumento de ação, cuja virtude de 

viver residiria no bem executar, passivamente, a função que lhe fosse por ele atribuída
126

. Ser 

escravo significava não ter quaisquer direitos ou deveres, mas ser um mero objeto nas mãos 

do senhor
127

. 

Analogamente, na Roma antiga, em que vigorava uma rígida oposição ética entre 

personae e res
128

, adotou-se, em certos períodos da evolução do jus romanum, um sistema de 

gradações escalonadas de personalidade de acordo com certas condições existenciais nas 

quais porventura se encontrassem os indivíduos. Oscilava-se, nesse sistema, desde o escravo, 

dotado de personalidade zero, até o pater familias, máximo grau de personalidade, passando 

pelos libertos, pelos filhos e mulheres livres (sujeitos a um regime patriarcal), pelos 

peregrinos etc
129

. Deveras, os seres humanos eram diferenciados pelo status, que era passível 

de ser aferido sob três perspectivas: o status libertatis (a condição de homem livre); o status 

civitatis (a cidadania romana, que era negada aos escravos e estrangeiros - peregrini); e o 

status familiae (em que os membros da família se diferenciavam por estarem ou não 

juridicamente sujeitos ao pater familias, em razão do que lhes eram associados direitos 

próprios – sui juris ou direitos alheios – alieni juris, respectivamente). Conforme o 

enquadramento nesses estatutos jurídicos, operavam variáveis capitis diminutiones, até o nível 

máximo, relativo aos escravos, que, por serem privados de liberdade e colocados ao completo 

senhorio e domínio de seus proprietários, nem sequer se qualificavam como pessoas. A esse 

respeito, as Institutas de Gaio eram enfáticas ao predicarem que ―servus nullum caput habet‖ 

(―o escravo não tem nenhuma capacidade‖)
130

 e que a summa divisio do direito pertinente às 

pessoas dá-se entre homens livres e escravos (―Et quidem summa divisio de iure personarum 

                                                
125 OLIVEIRA, op. cit., p. 59. 
126 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Pedro Constantin Tolens. 5. ed. São Paulo: Martins Claret, 2009, pp. 

57-77. 
127 KIRSTE, op. cit., pp. 196-197. 
128 Nos termos das Institutas de Gaio (1,8), o direito classificava-se, em sua totalidade, em função de três 

categorias: pessoas, coisas e ações, conforme plasmado na máxima latina ―omne autem ius, quo utimur, vel ad 

personas pertinet vel ad res vel ad actiones‖ - ―todo o direito de que usamos ou respeita às pessoas, ou às coisas, 
ou às ações.‖ (COMPARATO, op. cit., p. 34). 
129 SUPIOT, op. cit., p. 27. 
130 TABOSA, op. cit., pp. 132 e 134-136.  
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haec est, quod omnes aut liberi sunt aut servi‖)
131

. Demais disso, à semelhança da autêntica 

morte jurídica decorrente da escravidão, o direito romano reconhecia a chamada morte civil. 

Tratava-se também de uma magna capitis diminutio consubstanciada numa pena, aplicada, 

sobretudo, a pessoas banidas ou degredadas, que ficavam completamente privadas de direitos 

e, para todos os efeitos jurídicos, eram qualificadas como falecidas. No fundo, havia, pois, 

uma morte fictícia, que dissipava a personalidade do apenado
132

. 

Lastimavelmente, a abominável e desumana prática da escravidão, centrada na 

brutal coisificação do homem, na sua mais extrema reificação (do latim rei), acompanhou, de 

forma sistemática, toda a trajetória histórica da humanidade, tendo, inclusive, sido 

concretamente adotada por sociedades declaradamente liberais; anacronismo, dentre outros, 

que marca o que Domenico Losurdo denomina de ―contra-história do liberalismo‖
133

. Com 

profundos resquícios e desdobramentos que ainda reverberam na atualidade (v. g., afirmative 

actions), a escravidão só foi, de fato, universalmente abolida, como instituto jurídico legítimo, 

no século passado
134

, no contexto de um processo civilizatório de repulsa encetado no século 

XIX
135

. Aliás, a América participou ativamente do mais vasto sistema empresarial de 

escravidão jamais organizado em toda a história, ocupando o Brasil uma posição de 

deplorável destaque nesse nefasto cenário. Entre vários outros motivos desabonadores de 

nosso histórico de espoliação humana, o Brasil recebeu o maior contingente de escravos 

africanos, tendo sido, ademais, a última nação americana independente a abolir oficialmente a 

escravidão. Com efeito, o fim do regime escravocrata no País só se deu com a sanção da 

cognominada ―Lei Áurea‖ (Lei Imperial nº 3.353, de 13 de maio de 1888), editada sob a égide 

da ordem constitucional imperial, inusitadamente introduzida em 1824 com inspiração na 

ideologia do liberalismo político clássico.  

                                                
131 TABOSA, op. cit., p. 135; e COMPARATO, op. cit., pp. 34-35. 
132 SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 1.039. 
133 LOSURDO, Domenico. Contra-história do liberalismo. Tradução de Giovanni Semeraro. São Paulo: Ideias 
e Letras, 2006.  
134 Cf. art. IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada pela Resolução 217-A (III) das 

Nações Unidas, de 10.12.1948, que dispõe o seguinte: ―Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 

escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas‖. De igual modo, assim predica o art. 

6º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 678, de 06/11/1992 (DOU 09/11/1992): ―1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à 

servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas‖. 

Entre outros documentos internacionais, vale destacar a Convenção sobre Escravatura (Genebra, 1926), 

emendada pelo Protocolo de 1953, e a Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de 

Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura (Genebra, 1956), ambas associadas e promulgadas 

no Brasil pelo Decreto nº 58.563, de 01/06/1966 (DOU 03/06/1966); e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional (Roma, 1998), promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25/09/2002 (DOU 26/09/2002), além da 

Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado, da OIT (Genebra, 1957). 
135 COMPARATO, op. cit., pp. 35 e 212-221. 
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À semelhança do que se dera no Código Civil anterior (Lei nº 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916), a acepção técnica de pessoa de filiação romana restou particularmente 

adotada pelo Código Civil brasileiro em vigor, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, que, em sua Parte Geral (arts. 1º a 232), disciplina, em livros distintos, a matéria 

relativa às pessoas (Livro I – ―Das Pessoas‖ – arts. 1º a 78) da que concerne aos bens (Livro II 

– ―Dos Bens‖ – arts. 79 a 103), diferenciando, ademais, no livro referente às pessoas, o título 

atinente às pessoas naturais (Título I – ―Das Pessoas Naturais‖ - arts. 1º a 39) do das pessoas 

jurídicas (Título II – ―Das Pessoas Jurídicas‖ – arts. 40 a 69). Ao dispor a respeito, o Código 

predica que ―Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil‖ (art. 1º); que ―A 

personalidade civil da pessoa [natural] começa do nascimento com vida‖ (art. 2º, 1ª parte); e 

que ―A existência da pessoa natural termina com a morte‖ (art. 6º), mas ―Pode ser declarada a 

morte presumida‖ (art. 7º). Com a acolhida do princípio da dignidade da pessoa humana logo 

no primeiro dispositivo da Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III), não há mais espaço, na 

legislação brasileira, para prescrições normativas que qualifiquem juridicamente seres 

humanos como ―coisas‖ (ou ―bens‖), e não como ―pessoas‖, sob pena de padecer de flagrante 

vício de inconstitucionalidade material.  

Cabe pontuar que o emprego, largamente difundido na atualidade, dos termos 

―pessoa‖ e ―personalidade‖, bem como da diferenciação latinizada entre pessoa natural ou 

física e pessoa jurídica, na esteira do jus romanum, dá-se tecnicamente e de modo satisfatório 

numa imensa gama de relevantes problemas práticos de natureza jurídica. Exemplo disso se 

dá no que diz respeito à sucessão hereditária (arts. 1.798 e 1800, § 3º, do CCB/2002), à 

constituição de sociedades empresárias (art. 985 do CCB/2002) e ao regime de tributação do 

imposto de renda (vide Decreto-Lei nº 1.705, de 23/10/1979, e Lei nº 9.430, de 27/12/1996).  

Analisando, por sua vez, a diferenciação entre pessoa, enquanto sujeito de direito, 

e os objetos de direito com esteio na relação entre meios e fins, Gustav Radbruch assinala que 

―o sujeito de direito é um ser que um determinado direito historicamente dado considera como 

um fim em si, e, ao contrário, objeto de direito é aquilo que, na mesma situação, é utilizado 

como simples meio para determinados fins‖. Dispõe, ainda, que referida acepção específica de 

pessoa, considerada como fim em si por inflexão do direito, denota a ―natureza fictícia‖ ou a 

―artificialidade do sujeito de direito em face do sujeito real e pleno‖, visto que, nessa 

perspectiva, ―ser pessoa é resultado de um ato de personificação da ordem jurídica‖, de 

maneira que ―Todas as pessoas, tanto as físicas quanto as jurídicas, são criações da ordem 

jurídica‖. Em sentido estrito, as próprias pessoas naturais ou físicas são também, sob esse 
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esquadro, ―pessoas jurídicas‖, pois o homem não seria qualificável como pessoa ―enquanto 

ser vivente composto de corpo e alma, mas porque, segundo o ponto de vista da ordem 

jurídica, representa um fim em si‖
136

. Nesse paradigma, o homem em si não é, a priori, 

pessoa; é originalmente um nada jurídico, que, conforme o que estatuir o direito vigente, 

poderá se investir, a posteriori, de personalidade atributiva de existência, passando a gozar de 

vida, liberdade e igualdade no mundo jurídico, ou poderá ser coisificado ou reificado 

juridicamente, passando a servir de simples meio para a consecução de fins alheios. 

Por tais razões, conquanto de uso corrente, referida acepção técnica do vocábulo 

―pessoa‖ está, em termos e qualitativamente, bem aquém do conteúdo da peculiar concepção 

assimilada à locução pseudopleonástica ―pessoa humana‖. O conceito de pessoa humana foi, 

de fato, insculpido no imaginário da modernidade como resposta às exigências filosóficas e 

pragmáticas de fundamentação e de direcionamento teleológico de certos direitos universais e 

imanentes ao homem reconhecidos dogmaticamente como parâmetros de crítica do status quo 

e critérios de solução justa e legítima de uma ordem diversa de problemas existenciais de 

natureza ética e política. Por sinal, a ideologia contemporânea dos direitos humanos gravita 

fundamentalmente em torno do conceito universal, agnóstico e metajurídico de pessoa 

humana. Este se baseia, por seu turno, na afirmação dogmática da existência de uma essencial 

igualdade entre os seres humanos, reconhecidos como titulares de direitos universais 

inalienáveis, pelo simples fato de sua humanidade imanente, independentemente de qualquer 

prescrição heterônoma do direito positivo para tanto.  

Noutra senda, foram formuladas, na cultura grega antiga, importantes 

especulações filosóficas acerca das ideias de individualidade pessoal, de igualdade substancial 

de todos os homens e de dignidade humana, numa perspectiva cosmopolita.  

Para tanto, os estoicos (corrente filosófica fundada por Zenão de Cício na Grécia, 

no séc. IV a.C., e desenvolvida por Cleanto de Assos e Crisipo de Sôli), que constituem a 

última escola grega e serviram de ponte para a etapa subsequente do processo de evolução da 

cultura ocidental
137

, influenciando profundamente os pensadores cristãos, utilizaram, por 

oposição, os termos helênicos ―prósopon‖ e ―hypóstasis‖. De fato, na Escola da Stoá, 

aplicava-se a palavra ―prósopon‖, correlata à pessoa, numa acepção associada à forma e aos 

aspectos visíveis do homem, à dimensão empírica do ser humano, plasmada em sua 

                                                
136 RADBRUCH, op. cit., pp. 189-195. 
137 MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução de Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 60. 
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compleição corporal, em seus apetrechos externos e em seus comportamentos ostensivos; o 

que, analogamente ao que se sucedia nas performances teatrais, correspondia à sua máscara 

ou face e aos papeis desempenhados por cada indivíduo na vida social. Numa evolução 

semântica do termo ―prósopon‖, a ―pessoa‖ passou a designar o próprio homem
138

, em sua 

representação subjetiva no cenário aparente da vida
139

. Para além das aparências, por debaixo 

da máscara e da representação, os estoicos reconheciam a existência de uma dimensão oculta 

ou recôndita no homem, plasmada na ideia de ―hypóstasis‖, palavra derivada do verbo 

―hyphístamai‖, que significava subjazer, vale dizer, ―o que está debaixo‖, o apoio, sedimento, 

fundamento etc. Na ―hypóstasis‖, radicaria a ―substancia‖ que responderia pela 

individualidade subjetiva de cada ser humano, além dos traços substanciais que serviriam de 

elo entre todos os homens, no qual radicava a essência, matriz de sua identidade enquanto 

gênero ou espécie.  

A respeito do conceito de substância, é digno de nota que Aristóteles a empregava 

igualmente em dois sentidos: num primeiro sentido, denotava a composição individualizadora 

de cada ser individual concreto (substância primeira); e, numa segunda acepção, referia-se à 

essência (ousía, em grego), que integra, de modo universal e abstrato, todos os seres 

individuais que se inserem num mesmo gênero ou espécie unitária (substância secundária)
140

.  

Assim, na primeira perspectiva do termo substantia (em latim), que serve de raiz 

remota do conceito atual de ―personalidade humana‖, encontrar-se-ia na ―hypóstasis‖ o 

substrato ou suporte peculiar que imprimiria individualidade, particularidade, singularidade 

ou identidade a cada homem
141

. Nesse sentido, o termo ―prósopon‖ ligou-se à ideia de 

―aparência‖ ou ―exterioridade‖
142

 do homem, à sua ―máscara‖, à sua forma (ou fôrma), no 

sentido aristotélico, daí se poder falar, com mais propriedade, de personalidades (prósopa). A 

hypóstasis dizia respeito, por outro lado, à sua dimensão metafísica, à sua interioridade, ao 

que está subentendido intimamente e consubstancia o ego ou eu concreto de cada ―um‖, ao 

princípio de individuação, à sua individualidade subjetiva, inconfundível com a de qualquer 

outro.  

Sob outro prisma, os estoicos acreditavam que tudo fazia parte de um plano 

superior guiado por uma razão universal comum que a tudo abrange e converge na suma 

                                                
138 Id. Ibidem. 
139 SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 1.157. 
140 CHAUI, op. cit., pp. 189-191. 
141 SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 1.154. 
142 COMPARATO, op. cit., pp. 31 e 32. 
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potência divina de Zeus, pai dos deuses olímpicos. Assim, como o papel, breve ou longo, 

interpretado por cada ser humano, em qualquer parte do kósmos, teria sido escrito segundo a 

arte e a vontade de Zeus, deus supremo e autor de tudo, encontrar-se-ia na hypóstasis de todo 

homem uma nota substancial de autoria ou filiação divina, que deveria ser respeitada por 

todos. Nessa esteira, reconhecendo que todos os homens, como seres racionais, participariam 

do logos divino
143

, os estoicos identificaram, na realidade hipostática humana, a existência de 

uma substância divina que asseguraria uma igualdade fundamental e estrutural
144

 e uma 

particular dignidade aos homens no cumprimento dos papéis confiados pela Divindade. Nessa 

perspectiva, para que bem pudessem interpretar suas respectivas personagens, cumprindo a 

vontade de Zeus, os homens seriam detentores de certos direitos inatos e iguais em todas as 

partes do mundo, não obstante as inúmeras diferenças individuais e grupais
145

. Perfilhando 

essa orientação, os estoicos rejeitavam veementemente o instituto da escravidão, opondo-se, 

nesse tocante, ao pensamento aristotélico
146

. 

A crença religiosa na comum ascendência ou filiação divina, bem como na 

unidade do gênero humano e na igual dignidade dos homens adquiriu, por seu turno, especial 

conotação com a narração bíblica, do Livro do Gênesis
147

, da creatio ex nihilo dos seres 

humanos à imagem e semelhança de Deus Pai (Gn 1:26-27; 5:1; e 9:6)
148

. Segundo o relato 

bíblico, todos seriam, além de colaterais de segundo grau, ou seja, irmãos
149

, portadores de 

uma imago Dei, que divinizaria o homem e o dignificaria no vasto conjunto da criação 

cósmica (Sl 8:5-9)
150

 
151

. À luz desse postulado religioso, todos os seres humanos, como 

espelhos equidistantes da figura divina, teriam, pois, idêntico valor para o Pai Celestial
152

.  

                                                
143 REALE; ANTISERI, op. cit., p. 287. 
144 REALE; ANTISERI, op. cit., p. 292. 
145 COMPARATO, op. cit., p. 28. 
146 REALE; ANTISERI, op. cit., pp. 291-292. 
147 No Gênesis, colhem-se os seguintes versículos: ―Então Deus disse: ‗Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança […]‘. E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus ele o criou; e os criou homem e 

mulher‖ (1:26-27); ―Quando Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus‖ (5:1); e ―Porque o homem foi 

feito à imagem de Deus‖ (9:6) (BÍBLIA, op. cit., pp. 15, 17 e 20). 
148 Na Primeira Carta aos Coríntios (11:7), afirma-se o homem não só como imagem, mas também como a glória 

de Deus (BÍBLIA, op. cit., p. 1.223). 
149 SUPIOT, op. cit., p. 19. 
150 Extraem-se os seguintes versículos do Salmo 8 (5-9): ―O que é o homem, para que dele te lembrares? O ser 

humano, para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu o 

fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sob os pés dele tudo colocaste […]‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 559). 
151 Alain Supiot defende a tese de que a noção ocidental que temos das potencialidades da pessoa humana 

corresponde a um desdobramento do dogma da imago Dei (SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a 
função antropológica do direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007, pp. 3-49). 
152 SUPIOT, op. cit., p. 17. 
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Demais disso, o dogma da igualdade fundamental dos seres humanos em Deus, 

incluindo judeus e gentios, foi retomado com vigor incomparável nas pregações peregrinas 

que Jesus empreendeu pelo território palestino disseminando a mensagem do universalismo 

evangélico
153

. Nesse tocante, opera-se, de fato, uma revolucionária cisão com o pensamento 

judaico tradicional decantado na Torá (Lei)
154

, que, no antigo culto a Javé
155

, havia 

privilegiado os israelitas como o único e definitivo povo escolhido para executar o projeto 

salvífico revelado por Deus para a humanidade (Lv 20:24,26 e Dt 7:6)
156

. Tratar-se-ia de uma 

espécie de ―povo sagrado dotado de um significado universal‖
157

. Retratando o 

inconformismo de Cristo com a concepção nacionalista de religião do judaísmo, consta, nos 

evangelhos de Mateus (8:11) e Lucas (13:29), que, conforme palavras de Jesus, ―muita gente 

virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no Reino de Deus‖. 

O fundador da religião cristã enquanto corpo doutrinário, Paulo de Tarso, professara, por sua 

vez, na Epístola aos Gálatas (―Da Escravidão para a Liberdade‖), que ―Não há mais diferença 

entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos […] são 

um só em Jesus Cristo‖ (3:28)
158

. Várias outras passagens bíblicas revelam que a antropologia 

universal do Novo Testamento baseia-se na opção cristã pela acolhida e salvação de todos os 

homens, conforme dessume, v.g., da asserção de que ―Deus não faz diferença entre as pessoas 

[…] seja qual for a nação a que pertença‖ (Atos dos Apóstolos 10:34-35); de que ―[…] Deus 

amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita 

não morra, mas tenha vida eterna‖ e de que ―haverá um só rebanho e um só pastor‖ (João 3:16 

e 10:16); de que, com a renovação dos homens em Jesus, não haverá mais ―grego nem judeu, 

circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é 

tudo em todos‖ (Colossenses 3:11); e de que ―Ele [Deus] quer que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao conhecimento da verdade‖ (1 Timóteo 2:4)
159

. 

                                                
153 COMPARATO, op. cit., p. 30. 
154 Os cinco primeiros livros da Bíblia (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), que compõem o 

Pentateuco, constituíam o que os antigos judeus denominavam de Torá (que significa a Instrução, a Lei), visto 

que, em sua parte principal, esses livros dispõem sobre preceitos normativos (BÍBLIA, op. cit., p. 12). 
155 Vale nota que o termo ―Javé‖ (―Iahweh‖) significa ―Eu sou aquele que sou‖ (Êxodo 3:14), de sorte que Deus 

materializa um ser autoexistente, vale dizer, cuja existência não depende de nenhum outro e de quem a existência 

de tudo mais depende (BÍBLIA, op. cit., p. 62). 
156 Em Levítico (20:24,26), constam as seguintes asserções: ―Eu sou Javé, o Deus de vocês. Eu os separei desses 

povos. […] Eu separei vocês de todos os povos, para que vocês pertençam a mim.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 115). 

De igual modo, extrai-se do Deuteronômio (7:6) o seguinte versículo: ―Pois você é um povo consagrado a Javé 

seu Deus: foi a você que Javé seu Deus escolheu para que pertença a ele como povo próprio, entre todos os 

povos da terra.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 169). 
157 SUPIOT, op. cit., p. 24. 
158 BÍBLIA, op. cit., pp. 1.042, 1.112 e 1.244. 
159 BÍBLIA, op. cit., pp. 1.170, 1.131, 1.141, 1.262 e 1.274. 
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Firmada a concepção cristã da igualdade entre os homens (―embora sendo muitos, 

formamos um só corpo em Cristo‖ – Romanos 12:5)
160

, uma das grandes conquistas do 

imaginário ocidental, coube, por sua vez, aos teólogos medievais o mister de aprofundar os 

estudos sobre a antropologia bíblica e a natureza comum dos homens. Para tanto, recorreram 

às categorias estoicas do ―prósopon‖ e da ―hypóstasis‖. 

Nada obstante, a primeira discussão conceitual a respeito operada no âmbito da 

Igreja Católica não versou propriamente acerca do ser humano, mas sobre a identidade de 

Cristo, o Deus-feito-homem. Colocou-se em perspectiva a questão relativa à natureza de Jesus 

à luz do mistério da encarnação e do dogma trinitário, vale dizer, relativo à Santíssima 

Trindade (Patris, Filii et Spiritus Sancti), comunhão compositiva do Deus uno e, ao mesmo 

tempo, trino do monoteísmo cristão
161

.  

Nesse domínio problemático, partiu-se do pressuposto de que Deus, na qualidade 

de Pai e Espírito Santo, seria originalmente impossível de se circunscrever e de se fazer 

representar enquanto tal, de sorte que, sendo incircunscritível (aperigraphtos), ou mesmo 

invisível ao homem, não poderia ser encapsulado no que define a pessoa (prósopon): um 

nome e um rosto que lhe desse um perigraphê (circunscrição), uma forma e limites
162

. Sua 

encarnação numa figura humana, Jesus, confere-lhe, contudo, uma face (prósopon), ―a face 

humana de Deus‖ ou o ―rosto divino da humanidade‖, e, portanto, uma personalidade, 

plasmada no corpus Christi
163

. Com efeito, segundo as Sagradas Escrituras, Cristo em pessoa 

materializa a imagem do Deus invisível (2 Cor 4:4; Cl 1,15; Hb 1,3
164

), estabelecendo, 

ademais, uma íntima e pessoal comunhão com os seres humanos, em relação aos quais é 

semelhante em tudo, menos no pecado
165

. Trilhando essa ordem de ideias, no Concílio de 

Niceia, realizado em 325 d.C., associou-se o termo prósopon, correlato à pessoa, a Deus, no 

que concerne ao seu Filho unigênito gerado (e não criado) consubstancial ao Pai. Firmou-se, 

outrossim, o consenso de que, na hypóstasis de Jesus, radicava uma dupla natureza, não só 

                                                
160 BÍBLIA, op. cit., p. 1.210.  
161 COMPARATO, op. cit., p. 31. 
162 SUPIOT, op. cit., p. 27. 
163 SUPIOT, loc. cit. 
164 Constam os seguintes excertos nos versículos bíblicos: ―[…] Cristo que é a imagem de Deus.‖ (2 Coríntios 

4:4); ―Ele [Jesus] é a imagem do Deus invisível […]‖ (Carta aos Colossenses 1:15); e ―O Filho é a irradiação da 

sua glória e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo.‖ (Carta aos Hebreus 1:3) (BÍBLIA, op. cit., pp. 

1233, 1260 e 1287).  
165 Na Constituição Pastoral ―Gaudim et Spes‖ (―Alegria e Esperança‖, em latim), colhe-se a seguinte passagem: 
―O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade 

humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-Se verdadeiramente um de nós, 

semelhante a nós em tudo, excepto no pecado.‖ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim_eclesi%C3%A1stico
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divina, mas também humana
166

. Repousaria na pessoa de Cristo, uma união hipostática em 

que a substância divina seria inseparável da humana. 

Nas escrituras neotestamentárias, o predicado da imago Dei, reconhecido em 

todos os seres humanos, passou a ser traduzido, entre os cristãos, sob a fórmula da imago 

Christi, na medida em que Deus teria predestinado os homens ―a serem conformes à imagem 

do seu Filho‖, ―primogênito entre muitos irmãos‖ (Rm 8:29
167

). Como todos os homens, com 

a face descoberta, refletiriam como num espelho a imagem de Deus (2 Cor 3:18)
168

, seriam 

chamados a viver e renovar-se na imagem de Cristo, entidade personificadora e hominizadora 

do Criador, da qual seriam, inclusive, irmãos. Nenhum homem seria invisível para Deus, ou 

seja, todo e qualquer ser humano possuiria, perante Deus, uma imagem própria, uma face 

(prósopon), constituindo, assim, para Ele, uma pessoa, criada à sua imagem. 

Cabe ressaltar que, num primeiro momento, o termo ―prósopon‖ continuava a ser 

utilizado pelos teólogos cristãos medievais em referência à exterioridade do ser humano, ou 

melhor, à sua corporeidade material, ao seu corpo físico mortal, à revelação do seu espírito na 

experiência de sua encarnação
169

, na perspectiva da raiz etimológica associada à máscara 

teatral, de modo que se concebia ainda a alma hipostática como impessoal, no sentido de que 

não integrava a personalidade.  

De todo modo, na visão cristã, o corpo, conquanto perecível, não é definido como 

cárcere, prisão ou túmulo da alma, como se apregoava negativamente na cultura helênica 

clássica, sobretudo no exacerbado dualismo órfico platônico, que considerava o corpo 

sensível (soma) como lugar de expiação ou mortificação da alma suprassensível (psyché), 

como raiz do mal humano, da qual o antropos deveria se libertar pelo rompimento dos laços 

materiais
170

. De fato, conforme a tradição hebraica, o cristianismo concebe o corpo humano 

como santuário ou templo de sua alma imortal, numa compreensão positiva e complementar 

entre corpo e alma, entre carne e coração, ambos indispensáveis no culto a Deus (1Cor 6:19-

                                                
166 COMPARATO, op. cit., p. 31. 
167 Na Carta aos Romanos (8:29), colhe-se o seguinte versículo: ―Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, 

também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para este seja o primogênito entre muitos 

irmãos.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1206).  
168 Na Segunda Carta aos Coríntios (3:18), consta: ―E nós que, com a face descoberta, refletimos como num 

espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação 
do Senhor, que é Espírito.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1233). 
169 SUPIOT, op. cit., p. 29. 
170 REALE; ANTISERI, op. cit., pp. 152-153. 
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20 e Jo 2:21)
171

. Repele-se, nessa perspectiva, a concepção de pessoa como algo menor, 

desprezível e descartável do homem, para reconhecer a personalidade como atributo inerente 

a todos os seres humanos que viabilizaria as condições materiais para o aperfeiçoamento da 

alma imortal e para o relacionamento das pessoas neste mundo físico, criando vínculos de 

comunhão com outros seres corpóreos em sua altíssima vocação em Cristo, razão pela qual 

participaria da criação à imagem de Deus. 

O termo ―pessoa‖ (prósopon/persona) passou, na cultura ocidental, a ser tão 

associado ao ser humano que, no séc. VI d.C., findou por se desvincular de sua tradicional 

conotação estoica, associada à simples exterioridade humana, para enveredar, inversamente, 

pela própria interioridade do homem, desvelando sua face íntima mais característica: a razão. 

Com efeito, identificando prósopon com hypóstasis, Boécio (475-524) predicou, em definição 

que se tornou clássica, que ―persona proprie dicitur naturae rationalis individua substantia‖ 

– ―diz-se propriamente pessoa a substância individual da natureza racional‖. Não se trata, 

contudo, da razão humana em abstrato, mas da razão associada a uma substância individual, a 

um ser concreto
172

, o que denota a universalidade da concepção, alcançando todos os seres 

humanos. 

Na trilha da inversão boeciana, Tomás de Aquino notabilizou-se ao empregar, na 

Summa Theológica, o vocábulo ―pessoa‖ (persona) numa conotação ampla e positiva, 

radicalmente inovadora, contemplando o ser humano tanto em sua dimensão corporal ou 

temporal (o homem externo), quanto em toda a sua substancialidade espiritual (o homem 

interno), abstraindo, assim, quaisquer distinções fundadas na dicotomia estoica ―prósopon vs. 

hypóstasis‖
173

. Para tanto, inspirou-se na antropologia hebraica, que insiste na 

complementariedade concreta do ser humano enquanto carne e coração, repelindo, assim, 

qualquer concepção dualista ou antitética entre corpo e alma, para predicar que o corpo físico 

conspira para o aperfeiçoamento da alma
174

, substância espiritual, na medida em que o 

homem precisa das potências sensitivas para poder compreender a realidade e evoluir. Demais 

disso, reconhecendo que o culto a Deus é duplo, ou seja, interior e exterior (Est autem duplex 

                                                
171 Em 1 Coríntios 6:19-20, consta o seguinte: ―Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, 

que está em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmos. Alguém pagou alto preço pelo 

resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês.‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1219). Em João (2:21), 

colhe-se a passagem ―Mas o Templo de que Jesus falava era o seu corpo‖ (BÍBLIA, op. cit., p. 1130). 
172 KIRSTE, op. cit., p. 192. 
173 Como não estabelecia distinção entre prósopon e hypóstasis, Santo Tomás de Aquino resolvia o problema 
trinitário reconhecendo a existência de três pessoas divinas (Pai, Filho e Espírito) envoltas numa só substancia 

teológica.  
174 BITTAR, op. cit., p. 232. 
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cultus Dei: interior, ex exterior) concebeu que, como o homem é lapidado em corpo (corpore) 

e alma (anima), um e outro devem ser aplicados na reverência ao Criador (cum enim homem 

sit compositus ex anima et corpore, utrumque debet applicari ad colendum Deum); na 

perspectiva do mandamento bíblico ―Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo‖ 

(Salmos 83:3
175

).  

Na síntese tomística, a pessoa humana figura, pois, como ponto de encontro ou elo 

entre o mundo físico e o mundo transcendente, englobando o homem como totalidade, 

material e espiritual, como unidade concreta composta de corpo vivificado e glorificado pela 

alma eterna, de maneira que a personalidade prender-se-ia de tal forma ao espírito encarnado 

no ser humano que ultrapassaria a própria condição mortal de seu corpo físico
176

. A 

personalidade não se trata mais de uma simples máscara que se arranca do homem, mas de um 

traço substancial que se adere, de modo incindível, à sua existência temporal e espiritual, 

definindo-o enquanto ser que ―participa da natureza divina‖ (2 Pedro 1:4)
177

. No homem, 

tanto o visível (físico), quanto o invisível (metafísico), a corporeidade e o espírito, 

constituiriam, indistintamente, dádivas divinas, que se uniriam para compor a sua realidade 

pessoal unitária, razão pela qual seria uma autêntica heresia contemplá-la apenas em parte, 

sob pena de se conceber um homem fragmentado. Santo Tomás de Aquino predica, ademais, 

que todo e qualquer homem, enquanto filho de Deus, detém uma personalidade, tal como se 

infere da célebre asserção tomista ―singulus quisque homo una persona est‖ (―cada homem 

individualmente é uma pessoa‖), sendo convidado pelo sacramento do batismo a purificar sua 

personalidade na Igreja, corpo místico de Cristo
178

. Todos são chamados à salvação através de 

Jesus, que, por todos, vertera Seu sangue
179

. 

Nesse particular, pertinentes se mostram as seguintes lições de Alain Supiot 

acerca da concepção escolástica da pessoa: 

Assim, a personalidade é o conceito genérico que permite fazer o corpo e o espírito 

se manterem juntos. Ela transcende a natureza mortal de cada homem para fazê-lo 

participar da imortalidade do espírito humano. […] ela toma no homem ocidental a 

forma de uma revelação do espírito na experiência de sua encarnação. […] 

Lembrando a etimologia da persona, que no princípio designou em grego as 

máscaras dos atores, Heinrich Zimmer observa, assim, que ―a concepção ocidental – 

nascida entre os próprios gregos, depois desenvolvida na filosofia cristã – anulou a 

distinção que o termo implicava entre a máscara e o ator cujo rosto ela oculta. 

                                                
175 BÍBLIA, op. cit., p. 632. 
176 SUPIOT, op. cit., p. 27-29. 
177 BÍBLIA, op. cit., p. 1.312. 
178 SUPIOT, op. cit., p. 28. 
179 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 21. 
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Tornaram-se idênticos um ao outro. Quando o jogo acaba, a persona não pode ser 

tirada de você; ela cola na sua pele através da morte e na vida do além. O ator 

ocidental, que se identificou plenamente com a personalidade posta em cena durante 

o tempo em que ele está no teatro do mundo, é incapaz de despojar-se dela quando 

chega o momento da partida; conserva-a, portanto, indeterminadamente, até mesmo 

eternamente – depois que acabou o espetáculo‖.180 

Supiot assinala ainda o seguinte: 

Foi o cristianismo […] que fez da personalidade um atributo de todo ser humano, 

atribuindo-lhe, à imagem de Cristo, uma dupla natureza, material e espiritual, e 

vendo em seu corpo mortal o templo de sua alma imortal; corpo e alma cuja união 

faz a pessoa. […] Assim concebida, a personalidade não é mais uma máscara para 

arrancar, […] mas um ser para descobrir.181 

Com esteio na premissa de que cada ser humano singularmente considerado foi 

criado à imagem de Deus (imago Dei), o humanismo cristão e escolástico logrou sacralizar, 

no imaginário religioso ocidental, um conceito universal de pessoa, alusivo, sem 

discriminações, a todo e qualquer ser humano em sua individualidade subjetiva e em sua 

totalidade material e espiritual, envolvendo, ademais, a noção de que, por injunção divina, 

todo homem goza de suprema dignidade frente a tudo o que existe no conjunto da criação. 

Sob a luz dessa concepção teológica, afirmou-se não só o princípio da igualdade essencial dos 

homens, mas também o valor quase absoluto da pessoa no rol das ideias motrizes do 

pensamento religioso ocidental de inspiração cristã, consolidando-se a noção de dignidade 

humana
182

. Ao se afirmar, no credo cristão, o homem como pessoa, reconhecendo-o como 

sujeito por excelência da criação divina, tornou-se um sacrilégio rebaixar qualquer ser 

humano ao estado de coisa
183

, consolidando-se, assim, a crença dogmática de que o homem 

não deve ser empregado como simples meio ou mero instrumento de uso aviltante pelo 

próximo ou pela sociedade.  

De todo modo, no pensamento cristão, a dignidade particular do homem procede 

não de si mesmo, mas de seu Criador, a ser exercida em comunhão com todos os outros, na 

perspectiva da vontade de Deus
184

. A pessoa não figura, ademais, como fim último em si 

mesmo, visto que, na salvação em Cristo, fonte da absoluta plenitude humana pela graça 

divina, pelo amor trinitário, radicaria o sentido escatológico de toda a sua experiência de vida 

                                                
180 SUPIOT, op. cit., pp. 29-30. 
181 SUPIOT, op. cit., pp. 236-237. 
182 loc. cit. 
183 SUPIOT, op. cit., p. 26. 
184 SUPIOT, op. cit., p. 15. 
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pessoal. Nessa linha, a finalidade existencial do homem, a sua direção e o seu destino, 

repousaria em Deus, já que tudo teria sido criado por meio Dele e para Ele (Cl 1:16). 

A concepção escolástica é, sem dúvida, a referência conceptual que serviu de 

antecedente mais próximo da noção contemporânea de pessoa humana, decorrente, no fundo, 

da laicização da concepção cristã operada no contexto histórico de um processo maior de 

secularização generalizada de instituições culturais ocidentais, vivenciado na modernidade. 

Em verdade, conquanto o cristianismo tenha perdido espaço no discurso filosófico e o lugar 

constitucional na práxis política e jurídica de muitos Estados laicos, tendo-se afastado a 

invocatio Dei, a noção atual de pessoa humana que tem servido de fundamento dogmático 

para vários deles ainda é fundamentalmente a noção cristã
185

.  

Com efeito, em virtude do cientificismo e do humanismo secular que marcam a 

modernidade desde a Renascença, que, sob a inspiração do cogito cartesiano (―penso, logo 

existo‖), expôs à dura crítica muitas das predicações teológicas escolásticas, Deus foi retirado 

de várias das construções institucionais ocidentais. Cedeu lugar ao próprio homem como ser 

pensante, num processo de recomposição de seu mundo à imagem abstrata de sua 

autorrepresentação simbólica enquanto ser igual em dignidade a todos os outros homens, 

nascido livre e dotado de racionalidade e autonomia. Esse é, de fato, o novo rosto (prósopon), 

intemporal e universal, do homo juridicus que se desenhou no imaginário ocidental e se 

plasmou como postulado ideológico nas modernas declarações de direitos
186

, a exemplo do 

que dispõe o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
187

. Na modernidade, a 

rejeição da antropologia bíblica, referenciada em Deus, foi, inclusive, definida, por alguns, tal 

como enunciado por Ludwig Feuerbach, Karl Marx e Sigmund Freud, nos seguintes termos: 

não é o homem que é feito à imagem de Deus, mas Deus é simplesmente uma imagem 

projetada pelo homem.  

Vale nota que, à semelhança da teologia cristã da imago Dei, referida concepção 

antropológica laicizada não resulta de uma demonstração científica empiricamente 

verificável, mas de uma afirmação ou crença dogmática. Destina-se a conferir certo sentido à 

condição humana dentro da nova visão de mundo, emancipada da religião, que passou a se 

                                                
185 SUPIOT, op. cit., pp. XVI e 28. 
186 SUPIOT, op. cit., p. 234. 
187 Art. I. Todas as pessoas nascem livre e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 
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propagar nos tempos modernos, na qual a ciência fundada na fé nos progressos da razão 

ocupara o papel tradicionalmente imputado à religião como instância do verdadeiro
188

.  

Em verdade, desde os primórdios da reflexão filosófica a respeito do ser humano, 

o pensamento ocidental, filiado à tradição helenística do culto da razão, reconhece no 

predicado da racionalidade um dos principais caracteres distintivos do homem em relação aos 

demais seres viventes. Sob essa perspectiva, a razão constituiria o traço peculiar que 

asseguraria ao homem a virtual possibilidade de não subsistir encapsulado numa forma de 

vida meramente vegetativa ou sensitiva. Na filosofia clássica, Aristóteles (384-322 a.C.) era, 

por sinal, categórico ao reconhecer no ―princípio racional‖ (logos)
189

 o epicentro da ―alma 

intelectiva‖ (ou racional)
190

, específica do ser humano
191

, que o animaria a transcender as 

injunções sensíveis da natureza (physis)
192

, dotando-o de uma dimensão metaempírica, 

suprafísica e espiritual
193

. Consoante clássica fórmula aristotélica, o homem seria, sob certo 

aspecto, concebido como um ―animal racional‖ (zôon logikón)
194

. 

Na modernidade, adquiriu especial notoriedade a esse respeito a construção 

filosófica desenvolvida por Immanuel Kant (1724-1804) com inspiração na antropologia de 

Rousseau (1712-1778)
195

. Para Kant, os seres humanos, concebidos como ―pessoas‖ 

(Personen)
196

,  foram diferenciados dos demais seres vivos (além dos entes inanimados), estes 

                                                
188 SUPIOT, op. cit., pp. 6, 13 e 14. 
189 ―Para Aristóteles, o homem é o ser do ‗logos‟ e enquanto tal toda a sua atividade está perpassada de 

racionalidade.‖ (OLIVEIRA, op. cit., p. 59). 
190 REALE; ANTISERI, op. cit., pp. 213-215. 
191 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Pietro Nassetti. 4. ed. São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 

27.  
192 ARISTÓTELES, op. cit., 2009, p. 256. 
193 REALE; ANTISERI, op. cit., p. 215. 
194 REALE; ANTISERI, op. cit., p. 218. 
195 FERRY, op. cit., pp. 91-99.  
196 Segundo Kant: ―Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserem Willen, sondern der Natur beruht, haben 

dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth [atualmente ―Wert‖], als Mittel, und 

heissen [atualmente ―heißen‖] daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre 

Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d.i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, 

auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist).‖ (KANT, Immanuel. 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 3. ed. Leipzig: Durrschen Buchhandlung, 1906, p. 52-53). Em uma 

tradução livre: ―Os seres cuja existência não se assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, 

enquanto seres irracionais, um valor meramente relativo, como meios, e, por isso, denominam-se coisas, ao 
passo que os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si 

mesmos, ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto, nessa medida, 

limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito)‖. 
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qualificados como ―coisas‖ (Sachen), pelo seu gradiente de racionalidade (Vernünftigkeit)
197

, 

que lhes asseguraria a aptidão existencial para serem virtualmente livres (frei)
198

.  

É fato que, mesmo no contexto histórico da modernidade, marcado pela fé na 

razão e na consideração do homem como o alfa e o ômega de muitas das instituições 

humanas, como centro do sistema epistemológico moderno, restaram preservadas, na esteira 

do legado cristão, a concepção de pessoa humana numa escala representativa que englobe 

todo ser humano, independentemente de quaisquer clivagens discriminatórias, e em sua 

totalidade material e espiritual. Nada obstante, com o desaparecimento de Deus do cenário 

institucional, passou-se, num salto ontológico, a investir numa noção de pessoa humana como 

sujeito autônomo, autorreferenciado. Conforme o postulado kantiano da ―autofinalidade‖ 

(Selbstzweck), a pessoa humana subsiste e se justifica enquanto fim em si mesmo (Zweck an 

sich), independentemente de qualquer evocação a referências cósmicas ou divinas, ou mesmo 

do reconhecimento heterônomo de sua existência autossuficiente por parte da ordem jurídica; 

jamais podendo, portanto, ser tratado como meio (als Mittel) para fins alheios, mesmo em 

face de seus pares
199

, ou ainda do Estado.  

Em suma, sob esse paradigma conceptual, a simples humanidade imanente a 

qualquer ser humano passara a figurar, pois, como condição necessária e suficiente para a sua 

afirmação enquanto pessoa, como sujeito de existência autológica, de forma que todos gozem 

de uma comum identidade humana, diferenciando-se das coisas. A expressão ―pessoa 

humana‖, aquisição de forte conotação ético-política relativamente recente na história do 

pensamento ocidental
200

, está, portanto, associada, na atualidade, a ―todo e qualquer ser 

humano‖
201

, em suas dimensões material e espiritual e sem distintivos (ou preconceitos
202

) 

fundados na composição biopsíquica, sexo, inclinação sexual, ascendência familiar, raça (por 

mais problemático que seja seu conceito), origem étnica, proveniência territorial,  

nacionalidade, língua, condição socioeconômica, fortuna patrimonial, instrução, credo 

                                                
197 FERRY, op. cit., p. 92. 
198 ―A liberdade, portanto, é a aptidão de fazer escolhas, vale dizer, a aptidão humana de, diante de várias 

possibilidades, eleger uma delas e procurar torná-la real. É isso o que dá ao ser humano a capacidade de alterar a 

realidade, pois ele não se limita a escolher entre dois ou mais caminhos existentes, podendo optar por um 

caminho ainda não concretizado, mas em tese possível.‖ (MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 11). 
199 HEYWOOD, Andrew. Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. Tradução de J. Marcoantônio e M. 

Janikian. São Paulo: Ática, 2010, p. 41.  
200 COMPARATO, op. cit., p. 24. 
201 Cf. art. VI da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que dispõe o seguinte: ―Todo 

ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei‖ [gn].  
202 Cf. Art. 3º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 15.10.1988, que dispõe 

que ―Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:‖ ―IV - promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖. 
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religioso, convicção ideológica, filiação política e em quaisquer outras matizadas formas e 

métodos de discriminação pessoal ou coletiva
203

. Demais disso, além de revestir-se de matiz 

universal, envolve a crença dogmática de que não é o Estado, a Constituição ou o Direito que 

cria, ou melhor, que dá vida ou existência institucional à pessoa humana, mas a pessoa 

humana, por sua dignidade intrínseca, que lhes confere a razão de ser e o sentido ético e 

político, consubstanciando-se per se primo
204

. Nessa perspectiva, não se legitima o Estado ao 

aviltar a condição humana, ainda que sob o pretexto de colimar garantir a ―ordem e o 

progresso‖ e a ―segurança nacional‖. 

Cabe pontuar que, conquanto a história constitucional brasileira já esteja em curso 

há mais de dois séculos, só com o advento da Constituição de 1988 é que o conceito de pessoa 

humana, na acepção ora firmada, foi efetivamente introduzido no direito constitucional 

positivo nacional; na qualidade de fundamento, por sua dignidade, da República Federativa do 

Brasil (art. 1º, III, da CF/1988). 

 

1.2. A dignidade da pessoa humana 

1.2.1. Considerações preliminares 

No tópico anterior, fixou-se a concepção moderna investida na locução ―pessoa 

humana‖, calcada, em suma, na afirmação da subjetividade imanente a todo e qualquer ser 

humano, em razão do signo inarredável da humanidade que reside em cada um e é compartido 

por todos em idêntica proporção. Impende, desta feita, examinar o significado e o conteúdo de 

                                                
203 Cf. Art. II da DUDH, que predica que: ―1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição. 2 - 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‖ [gn].  
204 ―Outr'ora desapparecia o individuo ante a familia e a patria, em que se resumiam todas as aspirações e 

confundiam todos os direitos; dahi a omnipotencia do Estado para agir e reagir sem ter em conta a personalidade 

humana. […] Foi preciso que o Direito descesse do céu para a terra, se humanizasse, para admittir o individuo 

como anterior ao Estado, e unica entidade real, activa, efficiente e responsavel. Organizou-se a sociedade para 

assegurar a felicidade do homem, e nao para annullar a autonomia e a actividade deste em proveito exclusivo 

daquella. Não é logica a incompatibilidade entre o bem geral e a liberdade pessoal, senão em casos excepcionaes 

e transitorios. A Patria exige sacrificios; obriga-se, entretanto, a transformal-os em bençãos. Só é solida a 
prosperidade collectiva que se baseia na espontaneidade da cooperação individual.‖ [sic] (PEREIRA DOS 

SANTOS, Carlos Maximiliano. Comentários à Constituição brasileira de 1891. Brasília: Senado Federal: Fac-

Similar, 2005, pp. 685-686). 
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uma das crenças dogmáticas correlatas
205

 mais relevantes do ethos contemporâneo (religioso e 

laico): a da dignidade da pessoa humana
206

 – axioma que predica a existência de um valor 

eminente associado ao ser humano, que reclama, sobretudo, uma atitude ética de profunda 

consideração e respeito para consigo mesmo e para com as outras pessoas, alocadas, todas, no 

epicentro de qualquer sociedade politicamente organizada.  

Com efeito, sobretudo depois dos regimes totalitários nazifascistas (de direita) e 

stalinista (de esquerda) e da bárbara experiência da Segunda Guerra Mundial, a noção de 

dignidade da pessoa humana afirmou-se como exigência fundamental da racionalidade ética e 

política do mundo ocidental. Um dos poucos consensos teóricos da atualidade gravita 

realmente em torno da ideia-força de um valor essencial inerente ao ser humano como fim em 

si mesmo, fundado no qual hão de se estruturar as organizações e instituições sociais. O 

reconhecimento dogmático da dignidade da pessoa humana figura, de fato, como uma das 

poucas pautas consensuais capaz de amalgamar juristas, cientistas e pensadores de todas as 

famílias filosóficas e religiosas
207

, ainda que albergue concepções as mais variadas e 

eventualmente até contraditórias
208

.
209

 

A noção de dignidade pessoal do homem vem-se consolidando, ademais, como 

verdadeiro cânone supremo ou fundamento último da ética pública laica, política e jurídica, da 

                                                
205 Segundo Sarlet, ―se é certo que a pretensão universalista da dignidade está diretamente relacionada à sua 
secularização e sua abertura ao pluralismo, também parece correto vislumbrar que a expansão do discurso da 

dignidade guarda relação com uma espécie de caráter religioso da própria noção de dignidade da pessoa humana, 

no sentido de uma crença (sempre também um ato de fé!) na condição humana e no valor reconhecido a cada 

pessoa, razão pela qual já se tem até mesmo falado num tipo de ‗religião civil‘‖. Apesar dessas considerações, 

adverte que a ―religião‖ da dignidade, permeada pelo caráter secular e plural, não deve resultar em um 

fundamentalismo religioso, político e moral, havendo de servir justamente de ―freio a toda sorte de extremismo‖ 

(SARLET, op. cit., 2010b, p. 166).  
206 A expressão ―dignidade humana‖ comporta uma acepção específica que não se confunde com o conteúdo 

semântico corrente da locução ―dignidade da pessoa humana‖, conquanto, abstraindo esse aspecto, possam ser 

empregadas, sem maiores transtornos, como sinônimas, tal como se fará ao longo deste trabalho. Com efeito, 

enquanto a expressão ―dignidade da pessoa humana‖ denota que a dignidade constitui atributo de toda e qualquer 

pessoa humana concreta e individualmente considerada, a locução ―dignidade humana‖, quando for referida à 
humanidade, diz respeito ao valor da comunidade humana como um todo. Não raro, colocam-se conflitos de 

interesses em torno dos quais se manifestam zonas de tensão entre a ―dignidade da pessoa humana‖ e a 

―dignidade humana‖. A esse respeito, cf. SARLET, op. cit., 2010b, pp. 60-61. 
207 MAURER, op. cit., p. 119. 
208 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 47. 
209 No escopo de construir uma ―concepção multicultural dos direitos humanos‖, que respeite e tolere as 

diferenças e tente viabilizar, no que for possível, diálogos interculturais sobre pautas comuns, Boaventura de 

Souza Santos predica que ―todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, mas nem todas elas a 

concebem em termos de direitos humanos‖, daí porque a importância de se ―identificar preocupações 

isomórficas entre diferentes culturas‖. Ressalta que todas as culturas são ―incompletas‖ nas suas concepções de 
dignidade humana, decorrendo a incompletude da ―própria existência de uma pluralidade de culturas‖. Salienta, 

outrossim, que ―todas as culturas têm versões diferentes de dignidade humana‖. Cf. SOUZA SANTOS, op. cit., 

pp. 19-21. 
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civilização ocidental
210

, e talvez como a única ideologia remanescente
211

. Aglutina, por sua 

vez, em seu horizonte material, inúmeras injunções prescritivas no sentido de se prover 

condições existenciais básicas de nascimento, vida e, para alguns, até de morte dignas para 

todos os homens
212

; no que se põe em relevo a sua genética conexão com os direitos 

humanos. 

Para a compreensão dos desdobramentos prescritivos da dignidade da pessoa 

humana em sua dimensão jurídico-normativa, notadamente na qualidade de valor positivo e 

de princípio jurídico fundante e estruturante da ordem constitucional, sobretudo na 

perspectiva de sua relação seminal com os direitos humanos fundamentais, imprescindível se 

mostra recorrer à análise de sua evolução histórico-conceitual
213

. Colima-se, nesse mister, 

colher algumas referências cognitivas, ainda que numa perspectiva pré-jurídica, semijurídica 

ou jurígena, vale dizer, anterior à sua apropriação pelo jus positum, que explicitem o sentido 

da crença dogmática no reconhecimento de um valor intrínseco à pessoa humana. Por sinal,  

referida crença dogmática foi sendo assimilada pelo imaginário difuso dos povos a partir de 

diferentes fontes filosófico-espirituais.  

Pertinente a esse respeito é a seguinte preleção de Peces-Barba: 

Dos perspectivas, una diacrónica y otra sincrónica, la história y el análisis 

conceptual son necesarias para perfilar la reflexión y dotarla de elementos fiables. 

Sólo de la razón histórica podemos, también en esto caso, extraer verdades válidas 

y estables, que permitan dotar a la dignidad de la consistencia que necesita para ser 

realmente fundamento de los valores, principios y derechos. 214 

É mister ressaltar que, por razões didáticas, a abordagem a ser empreendida neste 

tópico seguirá uma cronologia sequenciada em torno do processo dinâmico e ascendente de 

amadurecimento da noção de dignidade da pessoa humana. Nada obstante, a evolução 

histórico-conceitual dessa ideia no mundo ocidental não retrata um fenômeno perfeito e 

acabado e não se operou de forma linear e contínua. O processo de aperfeiçoamento da 

concepção de dignidade da pessoa humana tem sido, em verdade, entrecortado por lapsos de 

retrocessos, sendo, ademais, profundamente marcado, até os dias atuais, por lutas, conflitos, 

                                                
210

 MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. La dignidad de la persona desde la filosofia del derecho. Madrid: 

Dykinson, 2002, pp. 12-13. 
211 FIGUEIREDO, op. cit., p. 47. 
212 MAURER, op. cit., p. 119. 
213 SARLET, op. cit., 2010b, p. 76, nota de rodapé 167. 
214

 MARTÍNEZ, op. cit., p. 19. 
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descontinuidades e assimetrias, à semelhança do que se verifica com o processo de afirmação 

histórica dos direitos humanos.
215

  

Vale nota, ainda, que, tal como adverte Ingo Sarlet, uma conceituação clara, 

global e universalmente válida do que efetivamente seja a ideia abstrata, de contornos vagos e 

imprecisos, de dignidade da pessoa humana, inclusive para efeito de eventual delimitação, no 

domínio jurídico, do seu âmbito de proteção como norma positivada, constitui uma tarefa 

extremamente difícil; sobretudo no contexto do pluralismo mundividencial
216

 e da diversidade 

de valores e concepções éticas que marcam as hipercomplexas
217

 sociedades democráticas 

contemporâneas
218

. Ademais, a ―ambiguidade e porosidade‖
219

 dessa noção, a natureza 

polissêmica da referida expressão, o seu caráter de categoria axiológica aberta e o fato de se 

tratar de um conceito em permanente processo de construção, desenvolvimento e repactuação, 

sobretudo numa ambiência pluricultural, rendem ensejo a diferentes modos de compreensão 

de seu conteúdo. Não se há de falar propriamente, em razão disso, numa definição genérica 

consensualmente aceita, numa verdadeira, fixa e fechada noção de dignidade da pessoa 

humana. Além de seu conteúdo submeter-se a diferentes pontos de vista, a dignidade da 

pessoa humana evidencia perspectivas amplas, passíveis de serem apreendidas sob diferentes 

ângulos ou enfoques. 

Diante desse cenário problemático, este tópico visa simplesmente a empreender 

um mero exercício de aproximação epistêmica com uma referência conceptual básica e 

operacional acerca da ideia de dignidade da pessoa humana. Almeja-se, no fundo, rastrear ou 

garimpar alguns traços de pré-compreensão pretensamente objetivos a partir de um breve 

exame de seu evolver histórico-conceitual, na medida do estritamente necessário ao 

encadeamento lógico do raciocínio a ser desenvolvido nesta pesquisa científica. 

                                                
215 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004, p. 135. 
216 Nas palavras de Hannah Arendt, ―A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os 

mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista 
ou venha a existir.‖ (ARENDT, op. cit., 2007, p. 16). 
217 LUHMANN, op. cit., p. 105. 
218 Rejeitando qualquer fundamentalismo em torno de uma concepção específica de dignidade da pessoa 

humana, Jonatas Machado leciona que ―o conceito de dignidade humana apresenta-se desvinculado de qualquer 

concepção mundividencial fechada e heterônoma acerca do sentido existencial e ético da vida, não podendo 

servir para a imposição constitucional de qualquer absolutismo valorativo.‖ (MACHADO, Jônatas E. M. 

Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2002, p. 358). No mesmo sentido, adverte Chaim Perelman que, ―ante as divergências sobre a própria 

ideia de pessoa humana e sobre as obrigações impostas pelo respeito à sua dignidade, é não somente utópico, 

mas mesmo perigoso, crer que existe uma verdade nessa questão, pois essa tese autorizaria os detentores do 

poder a impor suas visões e a suprimir toda opinião contrária, que supostamente expressa um erro tolerável‖ 
(PERELMAN, Chaim. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 403). 
219 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. In: Revista 

do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, ano 02, vol. 02, nº 02, 2001, pp. 46-67. 
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1.2.2. Evolução histórica do conceito de dignidade da pessoa humana. 

 

Conforme assinala Peces-Barba, na tradição oriental, Confúcio (551 a.C. - 479 

a.C.), além de Lao-Tsé e outros profetas, já fazia referência a uma ideia do ser humano ―como 

grande, como perfecto y que se distingue de la naturaleza y de los restantes animales”, um 

―hombre soberano, es decir, que es autosuficiente, y que tiene en sí mismo el principio de sus 

acciones‖
220

. E conclui o Jurista, ―Sorprende la modemidad de estos textos de Confucio que 

se vinculan directamente con lo que será la tradicion occidental‖
221

. Com efeito, referida 

noção milenar precedeu, por séculos, a noção kantiana radicada na autonomia ética do 

homem, que está na raiz da concepção moderna de dignidade da pessoa humana
222

. 

Na tradição ocidental, à semelhança do que se deu com a própria noção de pessoa 

humana, o conceito-chave de dignidade pessoal de todo ser humano deita igualmente raízes 

remotas nos dois pilares espirituais da civilização atlântica: o ideário judaico-cristão e a 

cultura greco-romana clássica, mais especificamente o estoicismo
223

. Sem embargo, sua atual 

associação direta com a ideologia dos direitos humanos, conforme será doravante melhor 

abordado, é relativamente recente. 

Consoante assinala Starck, embora não se colha propriamente na Bíblia um 

autêntico conceito de dignidade, dela já se pode inferir uma concepção universalista de ser 

humano. Tal como explicitado no tópico precedente, referida concepção serviu como 

pressuposto espiritual para a noção ocidental moderna de dignidade da pessoa humana
224

, que 

foi secularizada durante a modernidade, mormente na empresa iluminista levada a efeito pela 

filosofia prática kantiana. A reflexão ocidental sobre a dignidade da pessoa humana é, de fato, 

herdeira direta do horizonte espiritual legado, sobretudo, pela teologia judaico-cristã
225

.  

Embora, na Antiguidade, a noção corrente de dignidade vigorante na grande 

maioria das sociedades não fosse propriamente associada à personificação do homem, coube, 

de fato, à tradição religiosa judaica a concepção, ainda que não textual, de uma ideia de 

dignidade pessoal, atribuída a cada indivíduo. Notadamente, preconizado em passagens 

                                                
220 MARTÍNEZ, op. cit., pp. 21-22. 
221 Id. Ibidem. 
222 FIGUEIREDO, op. cit., p. 47. 
223 SARLET, op. cit., 2010b, p. 32. 
224 STARCK, Christian. Das Bonner Grundgesetz. 4. ed. München: Franz Vahlen, 1999, v. I, pp. 34-35.  
225 MAURER, op. cit., p. 123. 
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bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, o dogma teológico da imago Dei proclama que não 

só os hebreus ou os cristãos, mas todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus 

para controlar e governar os demais seres vivos e a terra. Referida crença dogmática denota, 

no fundo, a ideia de que o ser humano, representação viva do Creator omnium, foi dotado, 

pela providência celeste, de um eminente teor axiológico no conjunto da criação terrena (cf. 

Gn 1:26-27; 5:1; 9:6 e Sl 8:5-9). Gozando, pois, neste plano existencial, do máximo grau de 

estima divina, não poderia, em razão disso, ser equiparado aos demais seres vivos ou 

submetido a qualquer forma aviltante de instrumentalização, de coisificação, de 

desumanização. Sob essa perspectiva, afirmou-se a excelência da criatura humana e o elevado 

valor existencial investido nos homens pela graça heterônoma de Deus, deidade planetária que 

os teria alocado numa posição de ascendência axiológica no mundo. Demais disso, preconiza-

se, de modo ecumênico, a noção universalista, para além da unidade do gênero humano, da 

identidade dos homens em dignidade
226

. 

É importante destacar que, na fase inaugural da institucionalização do 

cristianismo como religião oficial do cosmopolita Império Romano, a doutrina eclesiástica 

dos antigos padres também evocou o dogma bíblico da imago Dei. Assinalou-se, outrossim, 

que, além de os homens possuírem dignidade pelo fato de terem sido criados à imagem e 

semelhança do Criador, Deus, ao se fazer homem em Jesus, endossara o valor sagrado da 

natureza humana. Colheu o ser humano, então enfermo e deformado, ―caído y marcado por el 

pecado original‖, para reabilitá-lo ―por el sacrificio de Cristo em la cruz‖
227

, em nome da 

salvação da humanidade e da purgação de seus pecados, para que os homens se tornassem 

―participantes da natureza divina‖ (2 Pe 1:4). Sob o prisma da teologia cristã, a transcendental 

―dignidade da pessoa humana‖ – expressão que, aliás, foi cunhada pelo cristianismo para 

diferenciá-la da ―dignidade das pessoas divinas‖
228

 – radicaria, assim, na origem pela criação 

à imagem e semelhança de Deus (imago Dei) e na obra redentora e reconciliadora do Deus-

feito-homem
229

; que teria resgatado e remido os seres humanos, enquanto filhos do Pai 

                                                
226 Conforme Sarlet chama a atenção, muitas das noções humanistas defluentes diretamente da concepção bíblica 

do homem foram lastimavelmente renegadas, em vários episódios da história, pelas próprias instituições cristãs e 

seus integrantes, a exemplo do que se deu com as inúmeras crueldades perpetradas pela Santa Inquisição durante 

o período medieval (SARLET, op. cit., 2010b, p. 32). A esse respeito, Comparato assinala que a igualdade 

universal dos filhos de Deus só valia, efetivamente, no plano sobrenatural, pois o cristianismo continuou 

admitindo, durante muitos séculos, a legitimidade da escravidão, a inferioridade natural da mulher em relação ao 

homem, bem como a dos povos americanos, africanos e asiáticos colonizadores, em relação aos colonizadores 

europeus (COMPARATO, op. cit., p. 30). 
227 MARTÍNEZ, op. cit., p. 29. 
228 FIGUEIREDO, op. cit., p. 48. 
229 MAURER, op. cit., p. 123. 
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Celeste, pela expiação e pelo sangue derramado de Cristo, selando seus destinos mediante 

eterna aliança.  

Na concepção tradicional do cristianismo, a dignidade do homem funda-se e 

realiza-se, em última instância, em Deus, de forma que o ser humano não veicula um valor em 

si por si mesmo, mas, sim, por sua comunhão com a fonte divina de sua vida e destino; da 

qual haure a luz que dignifica a sua existência errante. Consoante Peces-Barba, ―La luz del 

hombre no será propia, sino sólo derivada de la luz de Dios‖, de forma que ―no es 

propiamente dignidad humana porque no és autónoma, ni impulsa el desarrollo individual de 

la condición humana, y no arranca del proprio individuo‖
230

. 

No pensamento filosófico e politico da Antiguidade Clássica, reconhecia-se a 

noção de dignidade (dignitas
231

), mas, sobretudo, associada à posição ou ao conceito 

protagonizado na esfera da vida pública, evidenciando-se, assim, pelo título eminente que se 

ostentasse; pelo cargo ou alta função na qual se estivesse investido; pela honra e pelo grau de 

reconhecimento pelos demais membros da comunidade
232

. Essa postura axiológica retratava, 

segundo modelo teórico desenvolvido por Benjamin Constant, Laboulaye, Fustel de 

Coulanges e Georg Jellinek, a cosmovisão organicista greco-romana de que, em rigor, o 

homem não se afirmava propriamente como personalidade individual, mas enquanto 

integrante da onipotente comunidade cívica plasmada na polis helênica e na urbs latina; que 

absorvia, praticamente por inteiro, a sua vida física e espiritual, o seu corpo e a sua alma, 

                                                
230 MARTÍNEZ, op. cit., p. 28. 
231 Etimologicamente, o termo ―dignidade‖ advém do latim ―dignitas‖ ou ―dignitate‖, significando distinção ou 

honraria conferida a alguém, consistente em cargo de elevada graduação, alta função, título eminente, podendo, 

ainda, ser empregado no sentido de postura socialmente conveniente diante de determinada pessoa ou situação 

(ROCHA, op. cit., pp. 46-67; e SILVA, De Plácido e, op. cit., p. 526). Segundo Bodin de Morais, o termo teria 

também se desdobrado do vocábulo latino ―dignus‖, que diz respeito àquele que ―merece estima e honra, aquele 
que é importante‖. Assinala, ademais, que o referido termo chegou a ser associado, durante a Antiguidade, à 

espécie humana como um todo, sem que tivesse, contudo, havido qualquer personificação (MORAES, op. cit., p. 

115). Conquanto tenha evoluído para adquirir outros sentidos, referidas acepções ainda continuam sendo 

utilizadas atualmente, tal como dessume da expressão ―dignité honneur‖, empregada na literatura francesa 

(MAURER, op. cit., p. 122). Por sinal, o termo ―dignidade‖, ou mais precisamente, no plural, ―dignidades‖, foi 

utilizado, no sentido de cargos ou honrarias, no art. 6º da própria Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, que predicara que “Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places 

et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.‖ [gn] 

(Numa tradução livre: ―Todos os cidadãos são […] igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 

empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus 

talentos‖. Sem embargo, na histórica declaração francesa, constava, ainda que de forma subentendida, a ideia de 
dignidade da pessoa humana existente à época, sobretudo fundada, na compreensão liberal, no valor da 

liberdade. 
232 SARLET, op. cit., 2010, p. 32. 
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refletindo, portanto, as aptidões e virtudes pessoais de sua existência
233

. O cerne da noção 

clássica de dignidade não residia, dessarte, no valor individual do homem, em sua autonomia 

subjetiva; tratava-se de uma espécie de dignidade publicizada ou socializada, cotada, 

sobretudo, em referência ao papel social na consecução do bem comum e do progresso 

comunitário e à participação política do cidadão na vivência e nos destinos coletivos da pátria. 

Nessa linha, havia diferenciações ou modulações mensuráveis quanto a esse aspecto entre os 

homens, com pessoas mais dignas, menos dignas e até sem dignidade alguma, num autêntico 

regime de escalonamento social meritocrático. A dignidade não figurava como algo imanente 

e inalienável do ser humano, como uma qualidade inerente à pessoa
234

; era, antes de tudo, 

uma aquisição ou graduação social decorrente de causas exógenas, restrita a alguns homens 

livres e modulada de acordo com a alocação na escala hierárquica do corpo social. Tratava-se, 

no fundo, de uma noção de dignidade associada ao status, bem como ao mérito social, que 

poderia, portanto, ser alterada ou mesmo perdida ao longo da vida. 

Nada obstante, na filosofia estoica desenvolvida pelo jurisconsulto romano Marco 

Túlio Cícero na obra ―De Officcis‖ (―Dos Deveres‖), a par da referida acepção relativa de 

dignidade, foi concebida outra noção, definida como imanente, de igual modo, a todo ser 

humano, fundada no fato de os homens serem ―partícipes da razão‖. Vista sob essa 

perspectiva, a dignidade decorria da qualidade associada ao fato de o homem ser o único 

animal rationale, o que lhe atribuiria posição de excelência axiológica frente às demais 

criaturas na hierarquia natural do kosmos
235

. Tal como sustentado no pensamento universalista 

de Cícero, os homens, de acordo com as leis naturais, haveriam de render respeito e 

consideração aos seus pares, não podendo prejudicá-los, visto que todos seriam dotados, na 

perspectiva dessa acepção específica, de igual dignidade cósmica. 

Durante o período medievo, a associação da ideia de dignidade do ser humano 

com o dogma da imago Dei foi também retomada por Santo Tomás de Aquino. Sem embargo, 

o pensamento tomista não foi influenciado somente pela doutrina judaico-cristã, mas também 

pela filosofia estoica e pela definição boeciana do homem enquanto ―naturae rationalis 

individua substantia‖ (―substância individual da natureza racional‖). Nessa esteira, Santo 

Tomás concebeu que a noção de dignidade encontraria sua justificação não só na crença 

                                                
233 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 139-164; 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990, pp. 07-10; e REALE, 

Miguel. Horizontes do direito e da história. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 17-33. 
234 MAURER, op. cit., p. 122. 
235 BECCHI, Paolo. O princípio da dignidade humana. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, vol. 

7, jul./set.2008, pp. 192-193. 
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universalista, de fundo bíblico, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, 

dado inerente e inarredável de todos da espécie humana. Existiria também in actu, in 

concreto, na condução, por cada um, da capacidade de autodeterminação defluente de sua 

natureza racional, vinculando-se e diferenciando-se, assim, pela pureza moral da alma 

singular de cada homem. A virtude que dignifica o homem, acometido, desde o ―peccatum 

originale‖, pelas fraquezas e injunções terrenas de sua condição existencial pecadora e 

pervertida, não se esgotaria, portanto, na reservada excelência de sua gênese criacionista; 

residiria também na relação individual de cada ser humano com Deus a partir do uso da razão 

na obediência estrita aos deveres da lei divina, revelada e inscrita no coração de cada um dos 

homens. A inflexão tomista de uma dupla dimensão da dignidade direciona-se no sentido de 

que, na afirmação de seu valor, o homem não mais deve olhar apenas em direção a Deus, mas 

deve se voltar para si mesmo, tomando consciência de sua dignidade e agindo de modo 

conforme. Vale-se, para tanto, do exercício da razão no cumprimento das leis naturais, 

emanadas diretamente da autoridade divina
236

. 

Na aurora do antropocentrismo renascentista, o homem pré-moderno passara a 

reivindicar seu quinhão de luz própria no mundo. Isso se converteu em expressões culturais 

que almejaram equilibrar, de modo sincrético, fé e razão, o que deslocou o centro 

gravitacional das especulações filosóficas de Deus para o homem, sem, no entanto, expurgar 

completamente o elemento religioso ou teológico das construções intelectuais.  

No que concerne à temática da dignidade do homem, destacou-se, nesse contexto, 

a antropologia filosófica desenvolvida, de modo pioneiro (embora não completamente novo), 

pelo italiano Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494) no opúsculo ―Oratio de Hominis 

Dignitate‖ (―Discurso sobre a Dignidade do Homem‖), do século XV (1486). Referido texto 

é, por sinal, considerado o ensaio fundador do renascimento humanista, o ―primeiro horizonte 

da Modernidade‖, em razão de seu profundo compromisso com a valoração e promoção 

filosófica do homem, perfilhando um caminho aberto por pensadores como Petrarca, Bruni e 

Manetti
237

.  

Deveras, ao justificar a nobreza ímpar do ser humano, a hominis dignitate, Pico 

conferiu, numa autêntica transferência de enfoque, especial tônica às potencialidades da razão 

e à capacidade de autodeterminação e autotransformação que ela envolve; à virtude do 

homem de ser artífice ou escultor de seu próprio ser inacabado, de seu próprio devir em 

                                                
236 MORAES, op. cit., pp. 115-116. 
237 MORAES, op. cit., p. 116. 
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aberto, de seu projeto existencial cambiante; e de ser protagonista de sua práxis histórica e 

recriador de si e do mundo, pelo exercício soberano do livre-arbítrio de cada um
238

. 

Sustentara, pois, que a autonomia (―auto‖ [por si mesmo, próprio] + ―nomos‖ [lei, regra, 

norma] = ―dar-se a sua própria lei‖) figurava como propriedade excelsa que conferira ao 

homem uma imensa liberdade pessoal, ao lhe assegurar o poder de forjar-se a si mesmo e o 

poder de ação recriadora da realidade. Nessa esteira, Mirandola reconhecera que o valor 

eminente do homem, ser livre e perfectível, radica, sobretudo, em sua força emancipatória e 

transformadora de si e do mundo, pela inquirição de sua mente e pela luz do seu próprio 

intelecto
239

. Não por acaso as teses de Pico foram consideradas heréticas por Inocêncio VIII, 

embora tivesse sido absolvido pelo sucessor, Papa Alexandre IV. 

De todo modo, Pico Della Mirandola não renunciou a inspiração do pensamento 

cristão, da qual continuou tributário, e não rompeu, de modo decisivo, com o espírito anterior 

da cultura medieval – cisão que só se deu, em verdade, com o materialismo ou laicismo 

iluminista. Predicara, em verdade, que referida capacidade humana extraordinária constituiria, 

em última instância, um dom, uma dádiva, um portentoso milagre infundido no ser humano 

pela mercê ou graça transcendente das mãos celestiais, por suprema liberalidade e amor de 

Deus; que, mediante um gesto de dignificação humana, posicionara o homem no epicentro da 

criação, embora sem prefixar ou predeterminar direção definida para o seu destino.
240

 

Assimilada pelo discurso jusnaturalista de base teológica, a ideia de dignidade da 

pessoa humana foi evocada como princípio jurídico, no contexto da expansão colonial ibérica, 

pela teoria espanhola do direito natural desenvolvida por Francisco de Vitoria (1492/93-1546) 

no século XVI, no domínio do Direito das Gentes. A dignidade foi, por sinal, aplicada à 

problemática relativa aos saques, à exploração, à escravização e ao aniquilamento dos índios 

americanos
241

. Com efeito, os espanhóis justificavam referidas práticas nefastas baseando-se 

no argumento de que os índios, por serem pagãos, não seriam sujeitos de direito e não 

induziriam qualquer vinculação jurídica em suas relações internacionais. Contrapondo-se, 

                                                
238 MIRANDOLA, Pico Della. A dignidade do homem. Tradução de Luiz Feracine. São Paulo: Escala, 1985, 

pp. 39-40. 
239 Conforme David E. Cooper, no discurso de Pico, ―a dignidade do homem não se deve ao fato de compartilhar 

a natureza divina. Os seres humanos são sui generis, sem afinidade com os animais, nem com os anjos, nem com 

Deus. É verdade que devem tentar se aproximar da natureza de Deus pela contemplação [...] A dignidade 

humana não depende do sucesso deste empreendimento, mas da capacidade de realizá-lo livremente, de tornar-

se igual a Deus.‖ (COOPER, David E. As filosofias do mundo: uma introdução histórica. São Paulo: Loyola, 

2002, p. 251). 
240 MIRANDOLA, op. cit., pp. 19-24. 
241 KRIELE, Martin. Introdução à teoria do estado: os fundamentos históricos da legitimidade do estado 

constitucional democrático. Tradução de Urbano Carvelli. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2009, p. 285. 
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Francisco sustentou que os indígenas, por sua natureza humana, ainda que não fossem 

espanhóis ou cristãos, deveriam ser incondicionalmente respeitados em sua dignidade 

imanente, razão pela qual não deveriam ser submetidos a qualquer tratamento ultrajante
242

. 

No âmbito do Direito Internacional, referido princípio também foi aplicado no que diz 

respeito ao relacionamento com outros povos, tais como turcos, hindus e chineses
243

. 

Durante o trânsito da Renascença para a Ilustração, nos séculos XVII e XVIII, 

verificou-se um profundo processo de desmistificação da compreensão dos fenômenos 

humanos e de substituição das fontes heterônomas tradicionais, típico do espírito laico da 

modernidade. Nesse período histórico, operou-se, ademais, uma perda significativa do 

protagonismo político-institucional da Igreja Católica.  

Foi nesse contexto que a concepção da dignidade da pessoa humana foi 

racionalizada e laicizada, numa autêntica virada ou giro antropológico no sentido de se 

afirmar o valor do homem em si e por si mesmo, à revelia de evocações transcendentais de 

natureza cosmológica ou confessional. A ideia de dignidade do homem foi, ademais, 

definitivamente incorporada, na qualidade de princípio da vida pública, ao discurso político e 

jurídico no plano das relações intraestatais, figurando como ―concepto de referencia para la 

contrucción de la ética pública de las sociedades democráticas, sin mitos‖
244

. Deveras, ―el 

movimiento ilustrado, el iluminismo pretende que el ser humano pueda brillar com luz 

propia‖
245

; de forma que tratou de ―endeusar‖ as virtudes da razão humana e a ideia de 

imanência do valor dos indivíduos frente à de transcendência, rejeitando qualquer recurso de 

base religiosa na fundamentação da noção de dignidade da pessoa humana.  

Mesmo com a secularização do conceito pela cultura ilustrada e a consagração da 

autonomia axiológica do ser humano, preservou-se, contudo, a crença dogmática, entronizada 

pelo pensamento estoico e judaico-cristão, no reconhecimento universal do homem pelo 

homem como absolutamente igual em dignidade. O valor humano, plasmado na ideia de 

dignidade pessoal, revestiria, assim, a feição de uma espécie de ―constante antropológica‖ 

(anthropologische Konstante)
246

, existente simetricamente em todos os homens, em idêntica 

                                                
242 SARLET, op. cit., 2010b, p. 35. 
243 KRIELE, op. cit., p. 286. 
244 MARTÍNEZ, op. cit., p. 14. 
245 MARTÍNEZ, op. cit., p. 28. 
246 HÄBERLE, Peter. Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft. In: J. Isensee-P. 

Kirchhof (org.). Handbuch des Staatsrechsts der Bundesrepublik Deustschland, vol. I. Heidelberg: C.F. Müller, 

1987, p. 860. 
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ordem de grandeza
247

. A consagração da concepção contemporânea de dignidade da pessoa 

humana é, talvez, a maior herança ética legada pela modernidade
248

. 

Conquanto, nesse processo evolutivo, Hugo Grócio e Thomas Hobbes tenham 

feito, em suas respectivas obras, alguma referência pontual à matéria da dignidade
249

, Samuel 

Pufendorf (1632-1694) foi o pioneiro no desenvolvimento de uma fórmula mais ampla e 

puramente secular e racional da noção de dignidade da pessoa humana; marcando, assim, uma 

clara ruptura com a tradição teológica de raízes medievais. Em seu modelo especulativo, a 

ideia de dignidade não se reveste de caráter heterônomo, não se fundando numa causa externa 

ao homem, tal como na concessão divina, típica da noção cristã, ou na condição, prestigio ou 

reconhecimento meritório na esfera social, como concebida na cultura clássica. Residiria 

propriamente na liberdade moral imanente ao próprio ser humano, vale dizer, na capacidade 

inerente de autodeterminar-se, de optar de acordo com sua razão e agir autonomamente 

conforme o seu entendimento e sua vontade
250

. O antropocentrismo subversivo da 

modernidade, em que o homem passou, doravante, a figurar como centro do sistema 

epistemológico, rompeu com a tradição intelectual que, desde a Antiguidade, pregava o 

dogma de que a dignidade seria derivada de fontes exógenas. Chancelou-se, em seu lugar, a 

crença de que o valor humano reside, por completo, em si por si mesmo, tratando-se, portanto, 

de um substrato axiológico próprio, e não derivado. 

Foi, contudo, na filosofia iluminista de Immanuel Kant (1724-1804), inspirada na 

antropologia de Rousseau (1712-1778)
251

, que o processo de secularização da noção de 

dignidade consolidou-se de vez por todas, abandonando definitivamente, no âmbito filosófico, 

quaisquer vestes sacrais. Kant é, de fato, o ponto arquimediano da moderna concepção 

laicizada da dignidade da pessoa humana, fundada na doutrina da autofinalidade 

(Selbstzweck). 

                                                
247 Para Joaquin Arce y Flórez-Valdés, ―[…] la persona, ante al Derecho, ha llegado a dar expresión unívoca a 

una dignidad que no es susceptible de medida ni de variabilidade; toda persona, por serlo, tiene el mismo 

coeficiente de dignidad.‖ (FLÓREZ-VALDÉS, Joaquin Arce y. Los principios generales del derecho y su 

formulación constitucional. Madrid: Civitas, 1990, p. 147).   
248 JESUS, Carlos Frederico Ramos de. Direitos humanos: por que sua fundamentação moral é necessária? In: 

AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). O STF e o direito internacional dos direitos 

humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 59.   
249 Para Grócio, a dignidade humana manifesta-se no âmbito do direito à sepultura, guardando relação com o 

respeito com o cadáver.  Já para Hobbes, que adotava uma acepção que remontava, em parte, à concepção do 

período clássico greco-romano, a dignidade relacionava-se ao valor do indivíduo no contexto social. Dizia 

respeito, portanto, ao prestígio pessoal e aos cargos exercidos pela pessoa, cuidando-se, assim, de um valor 
atribuído pelo Estado e pelos demais membros da comunidade a alguém (SARLET, op. cit., 2010b, pp. 35-36). 
250 SARLET, op. cit., 2010b, pp. 35-37. 
251 FERRY, op. cit., pp. 91-99.  
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Conforme Kant, os seres humanos, concebidos como ―pessoas‖ (Personen)
252

,  

foram diferenciados dos demais seres vivos (além dos entes inanimados), estes qualificados 

como ―coisas‖ (Sachen), pelo seu gradiente de racionalidade (Vernünftigkeit)
253

, que lhes 

asseguraria a aptidão existencial para serem virtualmente livres (frei). Com efeito, para Kant, 

em sua ―filosofia da liberdade‖
254

, o homem, como ―ser racional‖ (vernünftiges Wesen), 

detém autoconsciência (Selbstbewusstsein) e livre-arbítrio (freien Willen)
255

, em virtude do 

que é titular ou proprietário de sua autônoma vontade (Wille). Seria, pois, livre enquanto ser 

capaz de subtrair-se de determinações biológicas
256

; de ter uma vida independente da 

animalidade (unabhängiges Leben von der Tierheit); e de intervir e autodeterminar-se no 

mundo em que vive, podendo, assim, perseguir fins (Zwecke), os quais pode racionalmente 

selecionar. Nessa linha de raciocínio, a razão prática fundaria a autonomia ou liberdade do 

homem, consubstanciada na capacidade de autodomínio (Selbstbeherrschung); de determinar 

a sua causalidade (seine Kausalität zu bestimmen); da faculdade prática de conduzir e 

manipular sua própria existência; de responder pela ―gestação de si‖
257

, pela autoefetivação, 

autoconquista ou aperfeiçoamento de sua subjetividade
258

, independente de causas externas 

que a determinem. Inexistindo qualquer ente existencial que lhe seja equivalente, o ser 

humano distingue-se e possui especial valor (Wert) frente a tudo o que existe. A liberdade, 

conceito-chave ou pedra angular da filosofia prática kantista e de seu conceito de dignidade, 

servindo de ―horizonte unificador de toda a vida humana‖
259

, relaciona-se, desse modo, à 

dimensão racional do homem e à autonomia (ou propriedade) da vontade (Autonomie des 

Willens)
260

. 

Em verdade, recorrendo, na ―doutrina do duplo reino‖
261

, a um dualismo radical 

entre Natureza (Natur) e liberdade (Freiheit)
262

, entre animalidade (Tierheit) e humanidade 

                                                
252 KANT, op. cit., p. 52-53. 
253 FERRY, op. cit., p. 92. 
254 OLIVEIRA, op. cit., p. 133. 
255 ―Nos seres racionais a causa das ações é o seu próprio arbítrio (por oposição ao mero desejo ou inclinação que 

não são objetos de escolha).‖ (ANDRADE, Regis de Castro. Kant: a liberdade, o indivíduo e a república. In: 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006, p. 53). 
256 FERRY, op. cit., p. 97.  
257 OLIVEIRA, op. cit., p. 136. 
258 OLIVEIRA, op. cit., pp. 154-155. 
259 OLIVEIRA, op. cit., p. 131.  
260 Segundo Bonavides: ―Como se vê, a liberdade para Kant é apenas uma ideia, apanágio de todos os seres 

racionais, autonomia de vontade.‖ (BONAVIDES, op. cit.,  p. 109). 
261 ―Para Kant, natureza e liberdade indicam duas esferas radicalmente diversas e, por decorrência, duas 

dimensões fundamentalmente distintas […] elas constituem dois mundos, duas instâncias em níveis inteiramente 
diversos da realidade.‖ (OLIVEIRA, op. cit., p. 137). Nas palavras de Paulo Bonavides: ―Esse dualismo é o que 

Kant anuncia existir entre o mundo intelligibilis e o mundo sensibilis […]‖ (BONAVIDES, op. cit., 2009, p. 

106). 
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(Menschheit)
263

, Kant sustenta que tudo o que está inteiramente subjugado à Natureza é 

determinado ou condicionado por sua mecânica causalidade (mechanische Kausalität). Seria, 

portanto, a racionalidade justamente o elemento libertador do homem das amarras instintivas 

desse mundo limitador e aprisionador, separando-o do estritamente sensível (mundo 

sensibilis), do determinismo natural, das austeras injunções das leis da Natureza 

(Naturgesetzen)
264

. Tudo o que há na Natureza resigna-se, na visão kantista, às suas infalíveis 

e imutáveis leis causais (Kausalgesetzen), que prescrevem o que é (sein), exceto o homem. 

Desembaraçado, pois, em expressiva escala, de condicionantes naturais ou predeterminações 

comportamentais instintivas, o homem, ser dotado de expressivo nível de racionalidade
265

 
266

, 

dispõe, ainda que dentro de certos limites, da aptidão em potência de orientar sua própria 

aventura existencial; de fornecer-lhe foco e senso de direção; e de radicar-se como senhor e 

utopia de seu próprio destino, pano de fundo de seus dramas pessoais e coletivos. Para tanto, 

possui uma extraordinária capacidade de conferir, mediante sopesamento, valências 

axiológicas diferenciadas aos infinitos fragmentos da realidade circunjacente, bem como de 

atribuir finalidades e direcionamentos éticos às suas condutas, mediante juízos de valoração 

sujeitos ao ―tribunal da razão‖ (Gerichtshof der Vernunft). 

De fato, para Kant, sendo livre, o ser humano é capaz de desenvolver uma práxis 

racional orientada pelo princípio da determinação da vontade (Bestimmungsgrund des 

Willens), fundado na razão prática (praktischen Vernunft). Conduz-se, assim, conforme a 

representação de normas éticas
267

, denominadas de leis da liberdade (Gesetze der Freiheit), 

que ele próprio formula mediante processos racionais (teoria da autolegislação da razão 

prática) e que veiculam imperativos, hipotéticos ou categóricos, estruturados mediante juízos 

de ―dever ser‖ (sollen)
268

. As coisas atuam mecanicamente; a pessoa possui, ao contrário, a 

capacidade de agir livremente, pela vontade, segundo a representação de normas 

                                                                                                                                                   
262 OLIVEIRA, op. cit., p. 134, 135, 136. 136 e 140. 
263 FERRY, op. cit., p. 86. 
264 ―Ser livre significa, num primeiro momento, liberar-se da submissão aos mecanismos da natureza interior e 

exterior, portanto, da causalidade natural, do jugo da temporalidade. […] Então, liberdade, negativamente, é 

independência do tempo, das determinações da causalidade sensível; positivamente, liberdade é autolegislação, 

autodeterminação.‖ (OLIVEIRA, op. cit., pp. 136-137).  
265 Para Alain Supiot, como todo animal vivo, o homem, de início, está no mundo por seus sentidos, mas, 

diferentemente de todos os outros, tem acesso a um universo que transcende o aqui e o agora dessa experiência 

sensível. A razão humana é, em verdade, sempre uma conquista, a conquista frágil de um sentido compartilhado. 

O homem, assim, ―não nasce racional, ele se torna racional ao ter acesso a um sentido partilhado com outros 

homens‖. (SUPIOT, op. cit., p. IX).   
266 Hugo Segundo assinala que não há uma distinção estanque, mas, sim, gradual, entre o homem e os outros 
animais (MACHADO SEGUNDO, op. cit., pp. 12-13). 
267 KANT, op. cit., pp. 34 e 51-52. 
268 ANDRADE, op. cit., p. 51.  
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deontológicas, qualificando-se, portanto, como um ―ser de liberdade‖
269

 e um ―ser ético‖
270

. 

As condutas do homem, enquanto propriamente humanas, não radicam na Natureza, mas na 

liberdade
271

, que é condição universal da possibilidade de comportamentos dotados de sentido 

ético
272

. A liberdade, e, com isso, a eticidade, são justamente as fontes da grandeza existencial 

do homem
273

.  Na concepção kantista, a dignidade humana radica, pois, no poder da razão 

prática e, sobretudo, na autonomia ética inerente aos homens
274

. 

No modelo kantiano, o princípio norteador da autodeterminação da vontade 

humana é o fim (Zweck), relacionado ao valor (Wert) que se atribui ao que existe; de forma 

que o mundo dos seres racionais, a que denomina de mundus intelligibilis, é, antes de tudo, o 

―reino dos fins‖ (Reich der Zwecke), expressão utilizada em oposição ao ―reino da natureza‖ 

(Reich der Natur)
275

. No reino dos fins, há duas categorias de valor: um valor relativo 

(relativen Wert), que é externo ao ser valorado e cotado, a partir de interesses particulares 

volúveis e contingentes, por um preço (Preis), comercial (Marktpreis) ou afetivo 

(Affektionspreis); ou uma dignidade (Würde), um valor interno (innern Wert), absoluto 

(absoluten Wert), incondicional (unbedingten Wert) e incomparável (unvergleichbaren Wert), 

não mensurável de forma econômica ou passional, bem como associado a inflexões gerais e 

perenes da moralidade inerente à natureza racional do homem. Quando, pela ―disposição do 

espírito‖ (Denkungsart), algo tem preço, pode ser substituído por outro equivalente 

(Äquivalent); por outro lado, o que se acha ―acima de todo preço‖ (über allen Preis), e, por 

isso, não admite qualquer equivalência, é dotado de dignidade, para o que só a palavra 

respeito (Achtung), regra ética maior, confere a expressão conveniente da estima que se lhe 

deve tributar
276

.  

Segundo Kant, todo ser racional (vernünftige Wesen) não se reflete, em rigor, 

como uma coisa (Sache) ou objeto (Objekt). Consoante o próprio homem se autorrepresenta, a 

humanidade (Menschheit) em sua pessoa (Person), plasmada em sua natureza racional 

(vernünftige Natur) e autonomia (Autonomie), é algo cuja existência em si mesma detém um 

                                                
269 FERRY, op. cit., p. 82. 
270 OLIVEIRA, op. cit., p. 132. No mesmo sentido, pronunciou-se Paulo Bonavides: ―A liberdade em Kant 

aparece, pois, como problema puramente ético, que se resolve na esfera dos valores.‖ (BONAVIDES, op. cit., 

2009, p. 108).  
271 FERRY, op. cit., pp. 95-96.  
272 OLIVEIRA, op. cit., p. 134. 
273 OLIVEIRA, op. cit., p. 132. 
274 KANT, op. cit., pp. 61-62. 
275 KANT, op. cit., pp. 64-65.  
276  KANT, op. cit., pp. 60-62. 
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valor interno, absoluto, incondicional, incomparável e não-precificável
277

. À luz de 

ponderações com base no critério meio-fim, o ser humano afirma-se racionalmente não como 

um meio (Mittel) para o uso arbitrário de qualquer vontade, mas, sim, antepõe-se a si mesmo 

como um fim. Com efeito, reconhece a si mesmo como ―sujeito dos fins‖ (Subjekt der 

Zwecke), como um ―fim em si mesmo‖ (Zweck an sich selbst), estimando-se, por amor 

próprio (Selbstliebe), infinitamente acima de qualquer preço (über allen Preis unendlich)
278

. 

Essa autorrepresentação racional, na qual o quantum de seu valor pessoal não é passível de ser 

apreçado ou estimado, é, em princípio, replicada analogamente por todos os seres racionais. 

Com consectário, estes, em todos os seus comportamentos, nos direcionados a si mesmos 

isoladamente, assim como nos que o são aos outros (ad alterum), devem se reconhecer, por 

imperativo categórico, necessária e reciprocamente, como fins em si mesmos, e não como 

simples meios para a consecução de fins alheios. Referido preceito expressar-se-ia no seguinte 

mandamento prático: ―age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa 

                                                
277 JESUS, op. cit., p. 73.   
278 ―Nun sage ich: der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existiert als Zweck an sich selbst, nicht 

bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muß in allen seinen, sowohl auf 

sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck 

betrachtet werden. […]Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserm Willen, sondern der Natur beruht, haben 

dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel, und heißen daher Sachen, 

dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d.i. 

als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt 

(und ein Gegenstand der Achtung ist). […] Der Mensch aber ist keine Sache, mithin nicht etwas, das bloß als 
Mittel gebraucht werden kann, sondern muß bei allen seinen Handlungen jederzeit als Zweck an sich selbst 

betrachtet werden. Also kann ich über den Menschen in meiner Person nichts disponieren, ihn zu verstümmeln, 

zu verderben, oder zu töten.‖ (KANT, op. cit., pp. 52-54). Numa tradução livre: ―Agora eu afirmo: o homem – e, 

de uma maneira geral, todo o ser racional – existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso 

arbitrário desta ou daquela vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário, tanto nas direcionadas a ele mesmo 

como nas que o são a outros seres racionais, deve ser ele sempre considerado simultaneamente como fim. […] 

Os seres, cuja existência não assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, 

um valor meramente relativo, como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais 

denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que 

não pode ser empregado como simples meio e que, portanto, nessa medida, limita todo o arbítrio (e é um objeto 

de respeito). […] Mas o homem não é uma coisa; não é, portanto, um objeto passível de ser utilizado como 

simples meio, mas, pelo contrário, deve ser considerado sempre em todas as suas ações como fim em si mesmo. 
Não posso, pois, dispor do homem em minha pessoa para o mutilar, degradar ou matar.‖. Vale transcrever ainda 

as seguintes passagens: ―Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muß ihm 

heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann, was man will, und worüber man etwas vermag, auch bloß als Mittel 

gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an sich selbst.‖ (numa 

tradução livre: ―O homem é, de fato, muito profano, mas a humanidade em sua pessoa deve ser sagrada para ele. 

Tudo o que existe na criação, tudo o que se quiser, e sobre o que se tenha algum poder, pode-se utilizar como 

simples meio; somente o homem e, como ele, toda criatura racional é um fim em si.‖) e ―Daß in der Ordnung 

der Zwecke der Mensch (mit ihm jedes vernünftige Wesen) Zweck an sich selbst sei, d. i. niemals bloß als Mittel 

von jemanden (selbst nicht von Gott), ohne zugleich hierbei selbst Zweck zu sein, könne gebraucht werden, daß 

also die Menschheit in unserer Person uns selbst heilig sein müsse […]‖ (numa tradução livre: ―Que, na ordem 

dos fins, o homem (e com ele todo o ser racional) seja um fim em si mesmo, isto é, não possa nunca ser utilizado 
por alguém (nem mesmo por Deus) apenas como um meio, sem ao mesmo tempo ser um fim; que, portanto, a 

humanidade, em nossa pessoa, deve ser para nós sagrada […]‖). (KANT, Immanuel. Kritik der Praktischen 

Vernunft. 8. ed. Leipzig: Felix Meiner, 1922, pp. 112-113 e 168). 
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como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente como meio‖
279

. Isso significa que todas as normas práticas decorrentes da 

vontade legisladora universal dos homens, estruturadas sob a forma de imperativos 

categóricos, têm como finalidade última o próprio homem, a ser respeitado pelo valor de sua 

autonomia pessoal. Esse princípio da humanidade (Prinzip der Menschheit), que predica um 

―dever meritório‖ (verdienstlichen Pflicht) e contingente (zufälligen Pflicht) de respeito 

(Achtung) com relação a si mesmo (gegen sich selbst) e aos outros (gegen andere) e figura 

como ―condição suprema restritiva da liberdade das ações de cada homem‖ (oberste 

einschränkende Bedingung der Freiheit der Handlungen eines jeden Menschen), não é, 

segundo Kant, extraído da experiência (Erfahrung); figura, de modo apodítico, como um 

imperativo universal inteiramente a priori, derivado da razão pura (reiner Vernunft)
280

 
281

.  

Vale destaque que, em sua concepção de dignidade do homem, Kant preceitua que 

o dever meritório (relativo ao valor) e contingente (que compete a cada um) em face de si 

mesmo e das demais pessoas não se restringe a uma postura negativa e passiva de simples 

respeito, não bastando que não se macule a humanidade em nossa pessoa e na dos outros. 

Envolve também uma injunção ética no sentido do esforço positivo e ativo de todos, na 

medida das forças de cada um, para fomentar ou contribuir para a afirmação e maior 

aperfeiçoamento da dignidade de si e do outro enquanto fim em si mesmo, de forma que a 

ideia de dignidade possa, assim, exercer toda a sua eficácia.
282

 

Por oportuno, cabe esclarecer que, tal como assinalado por Ingo Sarlet, essa ideia 

de liberdade ou autonomia ética, evocada como principal fundamento dogmático da noção de 

dignidade da pessoa humana é, no evangelho kantiano, considerada em abstrato, como sendo 

a capacidade potencial que cada ser humano virtualmente tem de autodeterminar sua conduta. 

Não depende, portanto, da efetiva verificação no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que, 

sob essa perspectiva, também o absolutamente incapaz de se autodeterminar (por exemplo, o 

nascituro e a pessoa com grave alienação mental) possui exatamente o mesmo coeficiente de 

dignidade que qualquer outro ser humano física e mentalmente capaz
283

. Não é tanto a pessoa 

                                                
279 KANT, op. cit., 1906, pp. 53-54. 
280 KANT, op. cit., 1906, p. 56. 
281 Na esteira de Kant, José Afonso da Silva assinala que a dignidade da pessoa humana ―não é uma criação 

constitucional, pois ela é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda experiência especulativa, tal 

como a própria pessoa humana‖ (SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo 

da democracia. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 212, 1998, pp. 89-94). No mesmo sentido, cf. 
ROCHA, op. cit., pp. 46-67. 
282 KANT, op. cit., 1906, pp. 55-56. 
283 SARLET, op. cit., 2010b, p. 53. 
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concreta na sua dimensão empírica que está no cerne do seu pensamento, mas a ideia da 

humanidade encarnada em cada pessoa. Em outros termos, para a fundamentação do valor do 

homem na capacidade de autodeterminação, Kant, o grande filósofo da dignidade, levou em 

conta as qualidades virtualmente inerentes ao ser humano, com foco, portanto, na grandeza 

em potencial da humanidade. A dignidade corresponde, na perspectiva kantiana, a um 

gradiente axiológico aprioristicamente acoplado, em potência e ex hypothesi, ao homem ou, 

na terminologia de Dworkin, um ―valor potencial intrínseco‖ (intrinsic potential value)
284

. 

Em suma, a iluminada equação kantiana, que serve de principal arquétipo 

filosófico da concepção atual de dignidade do homem, parte de uma nobre disposição de 

espírito que atribui, de forma igualitária, a todo ser humano um status axiológico supremo, 

reconhecendo-lhe valor indisponível e infungível entranhado nas artérias de sua existência 

pessoal enquanto sujeito moral. Funda-se, por sua vez, na natureza racional e, sobretudo, na 

liberdade intrínseca à condição humana, concebida esta em termos de autonomia ética 

inerente, em potência, a todos os homens. Nessa esteira, a ideia kantiana de justiça está 

diretamente associada à promoção dos valores da igualdade e, sobretudo, da liberdade 

individual
285

. Em seu conteúdo prescritivo, veicula exigência ética que reclama respeito ou 

consideração incondicional, por si mesmo e, reciprocamente, pelos outros, de forma que 

limita eticamente o arbítrio voluntarista de cada um no desempenho de sua capacidade de 

autodeterminação e também concita a todos no sentido de fomentar ou contribuir, na medida 

das forças de cada um, para a afirmação e emancipação prospectiva do homem em dignidade. 

Preceitua, ademais, que, em suas infindáveis condutas e relações interpessoais concretas, os 

homens devem, necessária e mutuamente, ser considerados, sempre, como fins em si mesmos, 

e não como simples meios para a consecução utilitária ou hedonista de fins próprios ou 

alheios, repudiando, assim, toda espécie de instrumentalização ou coisificação (reificação) 

que inflija qualquer ultraje, aviltamento ou amesquinhamento aos seres humanos.
286

 
287

 

                                                
284 DWORKIN, Ronald Myles. Is democracy possible here?: principles for a new political debate. 3. ed. 

Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 10. 
285 MEDEIROS, Ana Letícia Baraúna Duarte. Direito internacional dos direitos humanos na América 

Latina: uma reflexão filosófica da negação da alteridade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 14-15. 
286 Sarlet esclarece que Kant nunca afirmou que, num certo sentido, o homem não possa ser ―instrumentalizado‖ 

de tal sorte que venha a servir, espontaneamente e sem que com isto venha a ser degradado na sua condição 

humana, à realização de fins de terceiros. Isso ocorre, de certo modo, com todo aquele que presta um serviço a 

outro. Com efeito, Kant refere expressamente que o homem constitui um fim em si mesmo e não pode servir 

―simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade‖. Com efeito, o desempenho das 

funções sociais em geral encontra-se vinculado a uma recíproca sujeição. Compreendida como vedação da 
instrumentalização humana, a dignidade da pessoa humana proíbe, em princípio, a completa e egoística 

disponibilização do outro, no sentido de que se está a utilizar outra pessoa apenas como meio para alcançar 

determinada finalidade. O critério decisivo para a identificação de uma violação da dignidade passa a ser, em 
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Trilhando referida jornada evolutiva, e fortemente inspirada nos postulados 

filosóficos kantianos, com as redefinições de conteúdo empreendidas pelas diversas 

formulações ideológicas que tomaram curso desde então (liberalismo clássico, socialismo, 

marxismo, anarquismo, liberalismo moderno etc), o fato é que, num revés crítico e radical da 

história recente, a ideia universalista de dignidade, como expressão representativa do valor 

onipresente e autônomo da pessoa humana
288

, findou por consolidar-se como standard axial 

do imaginário ético-político do mundo ocidental na atualidade
289

. Isso se deu, sobretudo, 

depois das trágicas experiências totalitárias nazifascistas (de direita) e stalinista (de esquerda), 

marcadas pela absoluta superfluidade e negação do homem, e das barbaridades indescritíveis 

perpetradas por seres humanos contra seus pares durante a Segunda Guerra Mundial. Sua 

força ideológica tem, de fato, servido como uma espécie de ―ponte dogmática‖ (dogmatische 

Brücke)
290

, unindo pessoas de diversas tradições culturais e dos mais remotos e matizados 

confins da sociedade humana em torno da compreensão comum de que partilhamos, todos, 

uma mesma humanidade
291

, representada em cada homem
292

. 

Em sua concepção referencial moderna, a ideia de dignidade pessoal do homem, 

de matiz antropocêntrico, igualitário, universal e inclusivo, envolve, em seu núcleo essencial, 

a exigência ética de reconhecimento como pessoa, e não como coisa, de todo e qualquer ser 

humano, em razão de sua simples condição humana. É, nessa ótica, absolutamente 

inadmissível que seres humanos não sejam tratados como pessoas. Encerrando, por sua vez, a 

afirmação indiscriminada da qualidade intrínseca de sujeito anímico, de membro da 

                                                                                                                                                   
rigor, o objetivo da conduta, isto é, a intenção de instrumentalizar (coisificar) o outro. Nesse tocante, cf. 

SARLET, op. cit., 2010b, pp. 58-59. 
287 Ao discorrer sobre os postulados kantianos acerca da dignidade do homem, Bodin de Moraes predica que ―O 

substrato material da dignidade desse modo entendida pode ser desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito 

moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele; ii) merecedores do mesmo respeito a 

integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo 

social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado‖. (MORAES, op. cit., p. 120). 
288 Conforme lição de Antônio Junqueira de Azevedo a respeito da dignidade da pessoa humana, ―o conceito, 

além de normativo, é axiológico, porque a dignidade é valor – a dignidade é a expressão do valor da pessoa 
humana. Todo ‗valor‘ é a projeção de um bem para alguém; no caso, a pessoa humana é o bem e a dignidade, o 

seu valor, isto é, a sua projeção.‖ (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. A caracterização jurídica da dignidade da 

pessoa humana. Revista da USP, São Paulo, n. 53, p. 90-101, mar./mai.2002). 
289 Conforme sustentado por Otfried Höffe, para se assegurar a validade intercultural do princípio da dignidade 

da pessoa humana, de tal sorte a alcançar vinculatividade mundial, o próprio conteúdo e significado do princípio 

teve de ser necessariamente compreendido como interculturalmente válido e secularizado, portanto, mediante 

renúncia a qualquer específica mundovisão ou concepção religiosa (HÖFFE, Otfried. Medizin ohne Ethik? 

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002, p. 49 apud SARLET, op. cit., p. 2010b, p. 46).   
290 HÄBERLE, op. cit., 1987, pp. 843 e ss. 
291 Segundo Francis Fukuyama, ―Variamos grandemente como indivíduos e pela cultura, mas partilhamos uma 

humanidade comum que permite a cada ser humano comunicar-se e estabelecer uma relação moral 
potencialmente com todos os outros seres humanos no planeta.‖ (FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-

humano: consequências da revolução da biotecnologia. Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 23). 
292 ROCHA, op. cit., pp. 46-67. 
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humanidade, em favor de todos os seres humanos, repele categoricamente que qualquer 

homem seja desnaturado ou rebaixado a algo análogo a meros instrumentos ou objetos 

inanimados colocados à disposição arbitrária de outrem. No plano da alteridade, enuclea, 

ademais, uma obrigação geral intersubjetiva de reconhecimento recíproco da subjetividade 

individual de cada ser humano pelos demais, o que há de vincular toda a sociedade e o próprio 

Estado
293

. No cerne absoluto da ideologia do personalismo ético, no qual todo homem, como 

elo do círculo de vida da humanidade, é pessoa, individual e concreta, e, eticamente, um valor 

em si mesmo, predica-se, dessa maneira, que cada indivíduo, por sua co-humanidade 

(Mitmenschlichkeit)
294

, há de se ver e ver o próximo, face a face, como igual em pessoa, na 

expressão moral de sua imanente dignidade
295

. 

Por seu turno, como a personalidade figura, na dogmática atual, como prius lógico 

da titularidade genérica de direitos, dessume da ideia de dignidade que o homem faz jus, 

sempre, ao ―direito de ser sujeito de direito‖, ou, conforme expressão de Hannah Arendt, ao 

―direito de ter direitos‖ (―right to have rights‖)
296

; o que designa de ―cidadania‖ (citizenship). 

Gozam, assim, todos os homens, por sua idêntica e ubíqua humanidade, de igualdade prima 

facie em dignidade e em direitos, tal como enunciado na primeira parte do artigo inaugural da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948
297

. Não é concebível, sob esse 

paradigma de compreensão, a existência de seres humanos aprioristicamente destituídos ou 

privados de um minimum de direitos dignificantes (Rechtlos)
298

, mormente no que diz respeito 

                                                
293 Segundo Cármen Lúcia Antunes Rocha: ―Dignidade é alteridade na projeção sócio-política tanto quanto 

subjetividade na ação individual‖ (ROCHA, op. cit., pp. 46-67). 
294 HOFMANN, Hasso. Die versprochene Menschenwürde. In: Archiv des Öffentlichen Rechts (AöR), nº 118, 

1993, p. 364. 
295 COUTINHO, op. cit., pp. 166 e 170. 
296 ARENDT, Hannah. The origins of totalitarianism. 7. ed. New York: Meridian Books, 1962, pp. 296-298. 
297 A primeira parte do artigo primeiro da Declaração Universal preceitua o seguinte: ―Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖. A igualdade prima facie em direitos, assimilada pela concepção 
moderna de dignidade da pessoa, constara também na primeira parte do primeiro artigo da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (Déclaration de Droits de l´Homme et du Citoyens), de 1789, que enunciava 

que ―Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits” (numa tradução livre: ―os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos‖. Na Declaração de Direitos da Virgínia (Virginia Declaration of Rights), 

de 1776, havia reconhecimento dessa igualdade no que tange a certos direitos naturais inerentes a todo homem, 

tal consta na redação de seu primeiro preceito: “That all men are by nature equally free and independent, and 

have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, 

deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and 

possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety” (numa tradução livre: ―Que todos os 

homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inerentes, dos quais, quando 

entre em um estado de sociedade, não podem, por qualquer pacto, privar ou despojar sua posteridade, 
notadamente o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar 

e obter a felicidade e a segurança‖). 
298 KRIELE, op. cit., p. 279. 
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à titularidade orgânica de certos direitos elementares inerentes à condição humana
299

. O 

atributo da humanidade, partilhado por todos os homens, passa a figurar, pela magnitude de 

sua dignidade, como único e exclusivo requisito para se qualificar como sujeito ou titular de 

determinados direitos mínimos, universais e inalienáveis
300

, notadamente no que diz respeito 

aos direitos humanos, que compõem o estatuto básico da pessoa humana, ainda que fora ou 

independente da alçada institucional do Estado, coibindo, desse modo, as práticas nefastas da 

desumanização e da despersonalização do homem
301

. A esse respeito, Ronald Dworkin 

predica que, a seu ver, o ―direito humano fundamental é o direito de ser tratado com certa 

atitude: uma atitude que expressa a compreensão de que cada pessoa é um ser humano cuja 

dignidade importa‖ (tradução livre)
302

. 

Além de proclamar a inafastável subjetividade inerente aos homens, 

reconhecendo-lhes uma espécie de direito geral de personalidade, a noção multifacetada de 

dignidade é codefinida, numa outra aresta, pela crença dogmática de que radica na dimensão 

pessoal de cada ser humano, em si e por si, pelo só atributo de sua inarredável humanidade, 

um valor imanente, constante, infungível, indissociável, inalienável, irrenunciável e 

irredutível, independente de qualquer merecimento pessoal ou social
303

 (princípio do valor 

intrínseco). Trata-se, pois, de compreensão que não se compatibiliza, em absoluto, com 

quaisquer gradações de dignidade entre os seres humanos, de sorte que o conteúdo em 

dignidade reconhecido aprioristicamente em cada homem, sob esse prisma, não varia em 

função de méritos ou deméritos pessoais. De mais a mais, consoante o consenso 

contemporâneo, esse substrato essencial em dignidade, denominador comum e mínimo 

indisponível dos homens, impregna-lhes toda a existência corporal, espiritual, individual e 

social e os qualifica enquanto co-humanos (Mitmenschen) como seres moralmente valiosos 

(embora nem todos se portem de modo igualmente digno). Nessa esteira, a dignidade reserva-

                                                
299 Nas palavras de Celso Lafer, ―A experiência histórica dos displaced people levou Hannah Arendt a concluir 
que a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direito dos seres humanos não é um 

dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum. Em resumo, é 

esse acesso ao espaço público – o direito de pertencer a uma comunidade política – que permite a construção de 

um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos.‖ (LAFER, Celso. A reconstrução dos 

direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Cia. das Letras, 1988, p. 26). 
300 FIGUEIREDO, Patrícia Cobianchi. Os tratados internacionais de direitos humanos e o controle da 

constitucionalidade. São Paulo: LTr, 2011, pp. 15 e 61. 
301 Conforme Piovesan, ―O legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de 

sujeito de direitos, à pertinência a determinada raça – ‗a raça pura ariana‘.‖ (PIOVESAN, Flávia. Direitos 

humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012b, p. 184).  
302 No original: ―The fundamental human right, we should say, is the right to be treated with a certain „attitude‟: 
an atitude that expresses the understanding that each person is a human being whose dignity matters.” 

(DWORKIN, op. cit., p. 35).  
303 ROCHA, op. cit., pp. 46-67. 



90 

 

 

 

lhes um status especial de primazia ou eminência axiológica suprema frente a tudo o que 

existe, consagrando-os, sempre, como fins em si mesmos (teleologia interior), e não como 

meios para a consecução utilitária, arbitrária e voluntarista de fins próprios ou alheios, sejam 

quais forem os motivos finais porventura evocáveis para se justificar eventual alienação ou 

espoliação da condição humana
304

.  

Nessa perspectiva, o prestígio erga omnes defluente da dignidade, bem fora do 

comércio do qual não se pode despojar, sufraga a noção fundamental de que, para além de 

seus atos e atributos
305

, todo e qualquer ser humano é igual e universalmente tributário, em 

sua dimensão material e espiritual, de profunda e incondicional consideração, respeito e 

proteção, por si mesmo (autointerdição pelo autorrespeito) e por seus pares 

(independentemente de suas condições físicas e mentais e, para alguns, antes mesmo do 

nascimento). Veda, por conseguinte, qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante, 

veiculando, desse modo, limites éticos invioláveis ao arbítrio ultrajante e atentatório da 

incolumidade da condição existencial do ser humano por quem quer que seja. Repele, assim, 

peremptoriamente qualquer forma indigna, aviltante ou estigmatizante de instrumentalização, 

coisificação (reificação), submissão (subjugação), marginalização ou mercantilização do 

homem
306

 (o que configuraria verdadeira negação ou antítese da dignidade da pessoa), quer 

seja de modo ostensivo ou velado. Cada pessoa é, sob essa ótica, um ser intrinsecamente 

digno por sua inalienável humanidade, e não ―uma acumulação de bens comercializáveis, 

permutável [ou descartável – acréscimo nosso] a qualquer tempo‖
307

. 

Dentro da compreensão histórico-cultural da atualidade, alimentada pelo 

reconhecimento de várias dimensões (ou gerações) de direitos humanos, manifesta-se, por sua 

vez, como projeção essencial da dignidade da pessoa humana a exigência, em favor de cada 

ser humano, enquanto sujeito de necessidades
308

 e sujeito de dignidade e direitos
309

, de um 

livre e plural espaço, concomitantemente público e particular
310

, de afirmação co-responsável 

                                                
304 KRIELE, op. cit., p. 283. 
305 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 

Coimbra: Almedina, 1987, p. 101. 
306 ROCHA, op. cit., pp. 46-67.  
307 NEUNER, Jörg. O código civil da Alemanha (BGB) e a lei fundamental. In: SARLET, op. cit., 2010a, p. 229. 
308 FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa 

humana e o novo código civil: uma análise crítica. In: SARLET, op. cit., 2010a, pp. 97-110, passim. 
309 RANGEL, Helano Márcio Vieira; MONT´ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O planeta Terra como sujeito de 

dignidade e direitos: um legado andino para a constituição da UNASUL e para a humanidade. In: MORAES, 

Germana de Oliveira [et al.] (orgs.). A construção jurídica da UNASUL. Florianópolis: UFSC – Fundação 
Boiteux, 2011, pp. 319-336. 
310 MARTINS-COSTA, Judith. Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo código civil. In: 

SARLET, op. cit., 2010a, p. 57, nota de rodapé 46. 
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de sua identidade única e inconfundível; de condução de seu próprio modus vivendi; e de 

emancipação de sua personalidade segundo suas diferentes preferências, escolhas, 

idiossincrasias e projetos individuais de vida boa. Para tanto, imperiosa se faz a remoção de 

toda sorte de barreiras ou obstáculos ilegítimos, bem como a interdição de ingerências, 

intromissões ou restrições heterônomas desarrazoadas, no sentido de se maximizar ou 

otimizar as margens de sua liberdade pessoal.  

Para além da reserva de uma esfera real (não virtual) de efetivo exercício da 

autodeterminação subjetiva, circunscrita na medida do que se compatibiliza com a paritária 

liberdade dos outros, a ideia de dignidade da pessoa humana reclama também faculdades de 

acesso e de participação cidadã ativa nos processos institucionalizados de debate e 

deliberação social acerca dos destinos políticos globais e setoriais da coletividade e dos 

indivíduos.  

Demanda, ademais, a garantia, ainda que minimamente satisfatória, dos 

pressupostos fáticos de liberdade, igualdade, democracia e bem-estar social, mediante a 

solidária promoção das condições materiais fundamentais (saúde, alimentação, educação, 

moradia, segurança, saneamento básico etc), bem como a provisão distributiva dos bens, 

meios e recursos primários potencialmente necessários à consecução da existência humana em 

padrões condignos que viabilizem e fomentem, em favor de todos: a superação de 

adversidades e a mitigação dos efeitos das assimetrias socioeconômicas; o pleno gozo de suas 

liberdades; a inserção na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; o 

desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades como ser livre e autônomo; a sua 

completa realização pessoal e o usufruto dos resultados de seus esforços, estratégias e 

investimentos.  

Essas várias injunções parcelares extraídas do reconhecimento dogmático da 

excelência axiológica do homem manifestam-se, por sinal, num quantitativo aprioristicamente 

indeterminável e incircunscritível de exigências éticas e políticas (numerus clausus), já que 

associadas ao valor ilimitável ou inesgotável da personalidade humana. Revelam, além disso, 

uma paralela e conexa dimensão defensiva, de respeito e proteção, e prestacional, de 

promoção, na estrutura de significado do conceito dinâmico e relativo de dignidade
311

, cujos 

                                                
311 Para Antônio Junqueira de Azevedo, “a dignidade da pessoa humana como princípio jurídico pressupõe o 

imperativo categórico da intangibilidade da vida humana e dá origem, em sequência hierárquica, aos seguintes 
preceitos: 1 - respeito à integridade física e psíquica das pessoas; 2 - consideração pelos pressupostos materiais 

mínimos para o exercício da vida; e 3 - respeito pelas condições mínimas de liberdade e convivência social 

igualitária.‖ (AZEVEDO, loc. cit.). 
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respectivos conteúdos concretos variam de acordo com cada sociedade e cada época, na 

esteira de sua dimensão histórico-cultural
312

. A concretização dessas aspirações existenciais 

positivas e/ou negativas, que convergem no sentido de assegurar o pleno e efetivo usufruto da 

autonomia humana
313

, fonte kantiana da dignidade, dá-se, sobretudo, por meio da imposição 

de limites e tarefas aos poderes públicos e à sociedade em geral, de todos e de cada um, num 

concurso comprometido de esforços na direção da valorização dignificante do homem
314

.  

Em arremate, a ideia fecunda da dignidade da pessoa humana, na qualidade de 

valor-fonte, aglutina um significativo feixe de refrações e obrigações éticas e políticas 

correlativas que se referem às mais variadas dimensões existenciais nas quais se decompõe a 

humanidade em cada indivíduo e são indispensáveis à subsistência biopsíquica do homem em 

condições minimamente dignas, com reflexos não apenas no plano reservado da 

individualidade, mas também no âmbito da intersubjetividade, na esfera das relações públicas 

e interprivadas
315

. Envolve, de fato, profundas exigências de consideração, respeito, proteção 

e promoção dos seres humanos, por si mesmos e pelos outros, a partir da satisfação de suas 

necessidades existenciais essenciais. Para tanto, colocam-se a serviço, principalmente, os 

direitos humanos, que, concebidos, em sua grande generalidade, como concretizações 

primárias da dignidade da pessoa humana, figuram como instrumentos por excelência de 

efetivação de suas derivações ético-políticas mais fundamentais, conforme será, doravante, 

melhor explicitado. Por sinal, para além da previsão genérica do ―direito de ter direitos‖ 

(―right to have rights‖), decorrente da afirmação elementar do homem como pessoa, a ideia 

de dignidade da pessoa humana vai além; abrange, numa perspectiva deontológica, um 

autêntico ―direito de ter direitos humanos‖ (―right to have human rights‖)
316

, concebidos 

estes, materialmente, como direitos básicos inerentes à pessoa humana pelo só fato de sua 

humanidade
317

. 

                                                
312 SARLET, op. cit., 2010b, p. 109. 
313 JESUS, op. cit., pp. 53-78.   
314 SARLET, op. cit., 2010b, p. 55. 
315 Vale nota que Sarlet propõe uma definição da sua compreensão da dignidade da pessoa humana nos seguintes 

termos: ―[…] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 

de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 

que integram a rede da vida.‖ (SARLET, op. cit., 2010b, p. 70). 
316 KESBY, Alison. The right to have rights: citizenship, humanity and international law. New York: Oxford 

University, 2012, p. 93. 
317 Nas palavras de Córdova: ―Preguntarse por el valor de la persona humana es preguntarse por el significado 
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1.2.3. A Segunda Guerra Mundial e o fenômeno da institucionalização jurídica do princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

 

Como assinalado, o século XX foi marcado pelo vertiginoso progresso material e 

por notáveis benefícios experimentados pela humanidade com suporte nas revolucionárias 

conquistas oeradas pelo homo sapiens, em brevidade histórica extraordinária, nos campos da 

ciência e da tecnologia (controle de patologias e aumento da expectativa da vida humana; 

domínio de artefatos nucleares; viagem ao espaço sideral; decifração do genoma; 

informatização de sistemas de dados; modernização dos meios de transporte e de 

comunicação; aumento da produtividade e combate de pragas agrícolas etc). Sem embargo, no 

itinerário histórico do século passado, que fora, por sinal, introduzido sob o espírito cultural 

da Belle Époque, viveu-se uma genuína ―era de extremos‖
318

 em matéria de violação de 

direitos humanos, ao ponto de imergir a sociedade global numa grave e inquietante crise 

moral em torno dos supostos éticos da civilização humana nos tempos hodiernos e das 

perspectivas do porvir para a humanidade
319

. Referidas assimetrias existenciais inserem-se no 

contexto do que Sérgio Rezende de Barros designa, com mui propriedade, de ―paradoxo da 

civilização‖
320

. 

De fato, a par do flagelo da fome e da miséria, catástrofes humanas colossais 

mancharam, com sangue e sofrimento, destruição e morte, o tecido histórico de todos os 

quadrantes do século passado, ceifando, com requintes de extrema crueldade, a vida e a 

felicidade de populações inteiras e gerações; a exemplo do que se deu no massacre armênio 

                                                                                                                                                   
de su dignidad. La persona humana tiene una dignidad (un valor) que consiste en ser un fin en sí misma. A ella 

se le reconoce un valor que no se formula por consideración a otra cosa o realidad que no sea ella misma. Esto 

supone reconocerle un valor tal (una dignidad) que rechaza frontalmente sea considerada como un medio. De 

esta forma se arremete contra este valor cuando se intenta tratar a la persona como un objeto. Y es que la 
persona humana, „existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de esta o 

aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo 

como también en las dirigidas a otros seres rationales, siempre a la vez como fin‟. […] Los derechos humanos 

se han de cumplir porque la persona humana es un fin en sí misma. Ella es la razón por la que existe el Estado, 

la sociedad y el Derecho. Estos se encuentran al servicio de la persona […] El fundamento ultimo de 

obligariedad de los derechos humanos es, pues, el valor de fin en sí misma que tiene la persona humana, es 

decir, su dignidad humana.‖ (CÓRDOVA, op. cit., pp. 49-51). 
318 Alusão ao livro de autoria de Eric Hobsbawn de título ―Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991)‖, 

em que o Históriador, ao discorrer sobre o curso histórico do século XX, confere especial ênfase ao caráter 

―extremado‖ do aludido século no que diz respeito à ocorrência de catástrofes humanas de escala colossal, a 

exemplo da Segunda Guerra Mundial (HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). 
Tradução de Marcos Santarrita. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012). 
319 HOBSBAWN, op. cit., pp. 20-21.  
320 BARROS, Sérgio Resende. Direitos humanos: paradoxo da civilização. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
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(1915-1917), nas duas Conflagrações Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), com destaque para 

o Holocausto em si (com o aniquilamento massivo, sobretudo em campos de concentração, 

verdadeiras fábricas de cadáveres, de cerca de seis milhões de judeus, além de comunistas, 

homossexuais, ciganos etc), na Guerra do Vietnã (1955-1975), no morticínio timorense 

(1991), na carnificina hutu em Ruanda (1994) e na Guerra Civil Iugoslava (1991-2001). 

Durante o referido século, ódio e violência física e moral, num gradiente ímpar de nossa 

complexa condição humana, contagiaram diversos povos, fomentando caldos de cultura 

insana, ricos em soluções finais genocidas e de práticas de extermínio ou limpeza étnica. 

Estas se traduziram, em várias nações, no uso indiscriminado da força bruta, 

institucionalizada ou não, no cometimento de atrocidades bárbaras, sem paralelo, por seres 

humanos contra seus pares.  

Essa foi, ademais, a matriz espiritual, o caldo de cultura, em que, em pleno 

esplendor do racionalismo cientificista da modernidade, emergiram e disseminaram-se, de 

maneira historicamente inédita
321

, ideologias políticas totalitárias, forjadoras de fórmulas 

radicalmente exacerbadas de dominação oficial de massas populares sob seu jugo, tais como o 

fascismo, o nazismo e o stalinismo. Com efeito, referidos arquétipos extremos de despotismo 

moderno caracterizaram-se por modelos políticos ditatoriais calcados na politização radical de 

todos os aspectos da existência social e pessoal dos indivíduos, com atomização das pessoas 

frente à coletividade e completa abolição do ―privado‖
322

 
323

 
324

; na manipulação ideológica da 

população pela máquina de propaganda doutrinal e reverencial do regime (lavagem cerebral); 

no terror policialesco e delatório; na monopartidarização e personalização do poder (culto à 

personalidade do líder); na supressão das faculdades democráticas do povo; na segregação e 

opressão de minorias vulneráveis; e, sobretudo, na negação dos direitos humanos mais 

básicos
325

. Nesse ideário político de recrudescimento das valências estatais e de ruptura brutal 

com os direitos humanos, vigora, em inequívoco desapreço pela vida humana, a lógica 

                                                
321 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit.,  pp. 1.249 e 1.251. 
322 HEYWOOD, op. cit., p. 218. 
323 ―Segundo Arendt, o Totalitarismo é uma forma de domínio radicalmente nova porque não se limita a destruir 

as capacidades políticas do homem, isolando-o em relação à vida pública, como faziam as velhas tiranias e os 

velhos despotismos, mas tende a destruir os próprios grupos e instituições que formam o tecido das relações 

privadas do homem, tornando-o estranho assim ao mundo e privando-o até de seu próprio eu. Nesse sentido, o 

fim do Totalitarismo é a transformação da natureza humana, a conversão dos homens em ‗feixes de recíproca 

reação‘, e tal fim é perseguido mediante uma combinação, especificamente totalitária, de ideologia e de terror.‖ 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit., pp. 1.248).  
324 Totalitarismo é ―a teoria ou prática do Estado totalitário, vale dizer, do Estado que pretende identificar-se com 
a vida de seus cidadãos.‖ (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi e Ivone 

Castilho Benedetti. 3. ed. Martins Fontes, 1999, p. 963). 
325 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit., pp. 1.247-1.259. 
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utilitária do ―tudo é possível‖. Nela, as pessoas, já ordinariamente asfixiadas pelos tentáculos 

onipresentes do controle totalitário, podem, ademais, ser qualificadas, de jure e de facto, 

como ―indesejáveis‖ (unwanted) e ―supérfluas‖ (superfluous)
326

. Tornam-se, assim, mormente 

quando categorizadas, no contexto de teorias da conspiração, como ―inimigos objetivos‖ do 

Estado todo-poderoso (objective enemies)
327

, passíveis serem mecânica e burocraticamente
328

 

sacrificadas, liquidadas, expurgadas ou eliminadas do conjunto da nação
329

. Vigora, no 

paradigma totalitário, o que Hannah Arendt denomina de ―superfluidade do homem‖ 

(superfluity of man) ou, segundo Flávia Piovesan, a ―descartabilidade da pessoa humana‖
330

. 

Ademais, fomentados pela coesão popular em torno do magnetismo pessoal de 

lideranças carismáticas em ascensão ou pela subjugação forçada de coletividades por grupos 

dominantes, institucionalizaram-se, durante o século XX, com o aval, explícito ou velado, de 

extratos sociais expressivos
331

, regimes extremos de poder, totalitários ou não. Isso se deu, 

aliás, em sociedades de todos os continentes povoados, em países de filiação econômica 

capitalista ou comunista. Servem de ilustração a esse respeito: as draconianas fórmulas 

políticas do Drittes Reich na Alemanha nazista; do Apartheid na África do Sul; da 

                                                
326 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estudos 

Avançados (USP. Impresso), São Paulo, v. 2, n.30, p. 55-65, 1997; LAFER, op. cit., 1988, p. 19-20; 

PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 184. 
327 ―O terror totalitário, por sua vez, serve para traduzir, na realidade, o mundo fictício da ideologia e confirmá-
la, tanto em seu conteúdo, quanto, e, sobretudo, em sua lógica deformada. Isso atinge, na verdade, não apenas os 

inimigos reais (o que acontece na fase da instauração do regime), mas também e especialmente os inimigos 

‗objetivos‘, cuja identidade é definida pela orientação político-ideológica do Governo mais do que pelo desejo 

desses inimigos em derrubá-lo. E na fase mais extrema atinge também vítimas escolhidas inteiramente ao acaso.‖ 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit., p. 1.248). 
328 ―A experiência nazista, não pela sua crueldade, mas justamente pela irracionalidade que nasce da perfeita 

racionalidade de uma organização, para a qual ‗exterminar‘ tinha o mero significado de ‗executar um trabalho‘, 

pode ser assumida como evento que marca o ato de nascimento da idade da técnica.‖ (GALIMBERTI, Umberto. 

Psique e techné. São Paulo: Paulus, 2006, p. 24). 
329 GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. 

Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 272. 
330 PIOVESAN, op. cit., 2012a.   
331 Segundo Hannah Arendt, ―It would be a still more serious mistake to forget, because of this impermanence, 

that the totalitarian regimes, so long as they are in power, and the totalitarian leaders, so long as they are alive, 

„command and rest upon mass support‟ up to the end. Hitler´s rise to power was legal in terms of majority rule 

and neither he nor Stalin could have maintained the leadership of large populations, survived many interior and 

exterior crises, and braved the numerous dangers of relentless intra-party struggles if they had not had the 

confidence of the masses. Neither the Moscow trials nor the liquidation of the Röhm faction would have been 

possible if these masses had not supported Stalin and Hitler.‖ (ARENDT, op. cit., 1962, p. 306). Numa tradução 

livre: ―Seria um erro ainda mais grave esquecer, em face dessa impermanência, que os regimes totalitários, 

enquanto no poder, e os líderes totalitários, enquanto vivos, sempre ‗comandam e baseiam-se no apoio das 

massas‘. A ascensão de Hitler ao poder foi legal dentro do sistema majoritário, e ele não poderia ter mantido a 

liderança de tão grande população, sobrevivido a tantas crises internas e externas, e enfrentado tantos perigos de 
lutas intrapartidárias, se não tivesse contado com a confiança das massas. Isso se aplica também a Stálin. Nem os 

julgamentos de Moscou nem a liquidação do grupo de Röhm teriam sido possíveis se essas massas não tivessem 

apoiado Stálin e Hitler.‖. 
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Kampuchea Dân chủ do Khmer Vermelho no Camboja; e das dictaduras militares na 

América Latina, incluindo o Brasil (1964-1985). 

Dentro desse contexto crítico, a Segunda Guerra Mundial destacou-se pelo seu 

sombrio epílogo marcado pela descomunal cifra de mais de 50.000.000 (cinquenta milhões) 

de mortes, na maioria civis, e pelas incomensuráveis perdas materiais num espaço de tempo 

de cerca de seis anos de hedionda beligerância (1939-1945). Em razão disso, constitui, sem 

sofismas, o evento cataclísmico mais marcante, trágico e desumano não só das páginas mais 

sangrentas do século XX e da história recente do homem, mas, decerto, de toda a cronologia 

sinuosa da existência humana. Por suas proporções ímpares e episódios abomináveis, que 

evidenciaram como e até que ponto podemos, racionalmente, nos extraviar por caminhos tão 

nefastos em nossa peregrinação vacilante pelas vicissitudes factuais da história, a Segunda 

Guerra escandalizou e ultrajou profundamente a consciência humana global; lançando, 

ademais, projeções terrificantes sobre o nosso imaginário a respeito dos destinos irresolutos 

da humanidade. O infausto gran finale da tragédia, com o bombardeio, com ogivas nucleares, 

das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, 

soou como um prenúncio de apocalipse: o homem acabara de adquirir o poder de destruir toda 

a vida na face da Terra
332

. 

Deveras, o ocaso do Grande Conflito não selou a caixa de Pandora: o suicídio do 

Führer, a capitulação e rendição incondicional das forças nazifascistas, o julgamento de 

Nuremberg e a punição de lideranças nazistas por crimes contra a humanidade não a 

redimiram ou purgaram de seus vícios ou males existenciais mais deformadores; não 

servindo, além disso, de garantia alguma de paz perpétua e de estabilidade futura das relações 

internacionais. Ilusões e esperanças desfeitas a esse respeito, o desfecho dos capítulos 

horrendos da Segunda Guerra foi logo sucedido da aferição empírica de que o mundo não 

seria reconstruído simplesmente por ―aliados‖ sobre as ruínas da Alemanha hitlerista. Não 

haveria uma ―Hora Zero‖ (―Stunde Null‖), já que não há como fazer com que a história pare e 

recomece a partir do nada.
333

 

Em verdade, tornou-se claro, após a dissolução das alianças internacionais que se 

amalgamaram em torno do interesse comum de se combater a expansão nazifascista, que a 

arena mundial continuou, no pós-2ª Guerra, permeada por graves tensões entre os povos e 

                                                
332 COMPARATO, op. cit., p. 226. 
333 KITCHEN, Martin. Um mundo em chamas: uma breve história da Segunda Guerra Mundial na Europa e na 

Ásia, 1939-1945. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 284.  
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perigosamente fragmentada. A par da explosão demográfica que se operou nos anos 

subsequentes e do imenso arsenal bélico armazenado por algumas nações, com potencialidade 

destrutiva avassaladora, decorrente, sobretudo, dos novos artefatos nucleares que municiam 

tecnologicamente suas respectivas forças armadas, a cena global permaneceu marcada pela 

ubiquidade da pobreza e da miséria; por abissais assimetrias socioeconômicas; por profundas 

divergências político-ideológicas entre os povos; pela irrupção da violência; por surtos 

terroristas e por fundamentalismos excludentes e intolerantes etc. A isso se deve associar 

ainda a capacidade extraordinária de degradação do meio ambiente derivada dos padrões 

atuais de produção e consumo das sociedades tecnoindustriais modernas, fonte inesgotável de 

atritos. Desses fatores, eclodiram conflitos diretos e indiretos nas relações internacionais de 

muitos países, situação agravada em razão das hostilidades, alinhamentos e polarizações 

geopolíticas operadas no contexto da Cold War. Referidos indutores de instabilidade mundial 

renderam ensejo à tomada geral de consciência acerca de dilemas existenciais da humanidade 

ligados à própria sobrevivência física da espécie humana e à preservação de suas referências 

culturais mais valiosas.  

Associado ao que já havia decorrido da Primeira Conflagração Mundial, o flagelo 

da Grande Guerra figurou, ademais, como premissa crítica inequívoca no sentido da 

constatação da insuficiência, numa escala ecumênica ou universal, dos paradigmas 

institucionais de coexistência humana então vigorantes na civilização moderna. Desvelou-se a 

necessidade inarredável de reversão emergencial dos alicerces e horizontes éticos e políticos 

da ordem internacional e da ordem doméstica dos Estados. Mostrou-se imprescindível, nesse 

cenário, o empreendimento de esforços conjuntos ou mesmo isolados pelas nações, em escala 

intraestatal, regional ou global, no intuito de se assegurar padrões de convivência mais 

humanizados entre os homens e entre os entes da comunidade internacional. Necessário se 

fez, ademais, viabilizar mecanismos institucionais de controle das tensões e hostilidades 

mundiais, sob pena de se caminhar, inclusive, rumo à consumação da possibilidade 

apocalíptica de colapso autofágico da própria espécie humana, com o consequente ―fim da 

história‖, sobretudo ante a ameaça factível do holocausto nuclear em escala planetária.  

No plano externo, a tônica prospectiva desse novo processo civilizatório passou a 

ser informada pelo princípio da cooperação internacional. Este orienta no sentido da 

construção multilateral de pautas de consenso ético-político e na coalização de forças entre os 

Estados com o fito de equacionarem conjunta e coordenadamente interesses, de forma 

harmoniosa e pacífica, à luz das premissas e predicações normativas do Direito Internacional 
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Público
334

. Não se atribui, pois, ao acaso, a uma casual coincidência cronológica ou a uma 

eventualidade puramente conjuntural que, na cena internacional, tenha-se operado, desde os 

momentos imediatamente subsequentes ao pós-Guerra, uma intensa mobilização cooperativa 

de muitos países em torno da institucionalização de instâncias e mecanismos supranacionais 

de tutela da humanidade. A própria edição da Carta de São Francisco e a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), já em 1945, e a superveniente proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, servem de ilustrações por 

excelência a esse respeito.   

A dramática experiência histórica vivenciada no evolver do século XX legou à 

humanidade, outrossim, uma lição civilizatória de grande valia: a de que a dignidade da 

pessoa humana há de figurar como fundamento último e vetor axiológico-teleológico 

indeclinável e incondicional de qualquer agir humano e de todo exercício vertical ou 

horizontal de poder político. Os Estados soberanos devem, assim, nortear suas múltiplas 

posturas e vínculos institucionais, tanto no plano nacional, quanto na seara internacional, na 

perspectiva da efetivação da dignidade da pessoa humana, categoria conceitual 

fundamentadora da massiva generalidade dos direitos humanos na atualidade. Trata-se, no 

fundo, da assimilação de uma disposição ético-filosófica de reconhecimento dogmático de 

que todo ser humano, indistintamente, é dotado da qualidade inerente de carregar em si 

valores superiores, irrenunciáveis, inalienáveis e indevassáveis, pelo só fato de possuir 

existencialidade humana. 

O despertar crítico de consciência a esse respeito por muitos entes integrantes da 

sociedade internacional, com a tomada de posição implícita ou explícita pelo reconhecimento 

do valor imanente dos seres humanos frente às organizações políticas, fato histórico 

recente
335

, tem, desde então, impactado radicalmente a cultura espiritual e material dos novos 

tempos. Vem-se fomentando, nesse contexto, um vertiginoso ciclo de reestruturação 

progressiva do ethos mundial e de suas instituições fundamentais, na perspectiva da dignidade 

da pessoa humana (e dos direitos humanos). Como consectário da compreensão de que o valor 

humano não pode ser reduzido à condição de puro conceito
336

, tal como se pode inferir com 

base no direito comparado, vem-se operando, desde a segunda metade do século XX, um 

profuso fenômeno de positivação da ideia-guia da dignidade da pessoa humana. De fato, o 

                                                
334 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Tradução para o espanhol de Hector Fix-Fierro. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 67-77. 
335 AZEVEDO, loc. cit.  
336 COMPARATO, op. cit., p. 241. 
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princípio da dignidade da pessoa humana vem sendo introduzido como cláusula jurídica axial 

nos domínios normativos globais e regionais do direito internacional, no direito comunitário 

europeu e em ordenamentos de diversos Estados Constitucionais
337

; sobretudo, salvo raras 

exceções históricas
338

, depois da sua consagração textual na Carta das Nações Unidas e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).  

Com efeito, a parte inaugural do preâmbulo da Carta das Nações, assinada em São 

Francisco (EUA) em 26 de junho de 1945
339

, foi vazada nos seguintes termos:  

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis 

à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das 

nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às 

obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam 

ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma 

liberdade ampla; [gn]  

                                                
337 Discorrendo sobre as consequências da consagração jurídica do princípio da dignidade da pessoa humana, 

Córdova assinala que: ―La primera consecuencia tiene que ver con el fundamento de la obligatoriedad de los 

derechos humanos, es decir, con el valor de la persona humana (su dignidad humana), que la coloca como 

finalidad del Estado, del poder (social, político y económico), y de la sociedad. Esta signification de la persona 

humana ha sido expresada en los distintos textos internacionales y en los nationales de las diferentes 

comunidades políticas.‖ (CÓRDOVA, op. cit., p. 51). 
338 A clássica Constituição alemã de Weimar (Weimarer Verfassung), de 1919, dispunha, em seu art. 151, 1, que 

―A ordem econômica deve-se pautar pelos princípios da justiça com o objetivo de assegurar uma existência 

digna para todos. Nesses limites, assegurar-se-á a liberdade econômica dos indivíduos.‖ (no original: ―Die 

Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen 

zu sichern.‖). Trata-se de norma constitucional que, embora não estivesse no topo da Constituição, regulava um 
de seus aspectos parcelares mais sensíveis, limitando ou funcionalizando a liberdade econômica dos indivíduos 

em reverência ao valor da dignidade da pessoa humana, associado à ideia de justiça que deveria presidir a ordem 

econômica. Também a Constituição da Irlanda, de 1937, ainda em vigor, preceitua, em seu preâmbulo, o 

objetivo de ―[…] promover o bem comum, com a devida observância da Prudência, Justiça e Caridade, de modo 

que a dignidade e a liberdade do indivíduo possa ser assegurada […]‖ (no original: ―[…] And seeking to promote 

the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the 

individual may be assured, true social order attained, the unity of our country restored, and concord established 

with other nations,[…]‖). De todo modo, de cunho parcelar e/ou eminentemente programático, referidas 

predicações textuais não se confundem com a radical postura constitucional contemplativa do princípio da 

dignidade da pessoa humana que passou a ser empregada a partir do advento da Lei Fundamental de Bonn, de 

1949.  
339 O Brasil aprovou, por ato do então Presidente Getúlio Vargas, a Carta das Nações Unidas pelo Decreto-lei nº 

7.935, de 04 de setembro de 1945, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de 08 de setembro de 

1945, p. 14570, ratificando-a em 21 de setembro do mesmo ano. 



100 

 

 

 

No preâmbulo da Constituição da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), adotada em 16 de novembro de 1945, colhem-

se, logo de início, os seguintes excertos:  

―Os Governos dos Estados Partes desta Constituição, em nome de seus povos, 

declaram: Que uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é nas mentes dos 

homens que devem ser construídas as defesas da paz; […] Que a grande e terrível guerra que 

acaba de chegar ao fim foi uma guerra tornada possível pela negação dos princípios 

democráticos da dignidade, da igualdade e do respeito mútuo dos homens, e através da 

propagação, em seu lugar, por meio da ignorância e do preconceito, da doutrina da 

desigualdade entre homens e raças; Que a ampla difusão da cultura, e da educação da 

humanidade para a justiça, para a liberdade e para a paz são indispensáveis para a 

dignidade do homem, constituindo um dever sagrado, que todas as nações devem observar, 

em espírito de assistência e preocupação mútuas;‖[gn]  

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada, em Paris, 

pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 

1948, consta, em sua primeira consideração preambular, ―[…] que o reconhecimento da 

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

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo‖, bem como, em 

seu art. 1º, que ―Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖ 

[gn]. Demais disso, predica o art. VI que ―Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os 

lugares, reconhecido como pessoa perante a lei‖, faceta essencial da noção de dignidade.  

Dentre inúmeros outros instrumentos internacionais que fazem alusão literal à 

dignidade da pessoa humana
340

, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 

                                                
340 Pode-se mencionar, v. g., a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo 

nº 28, de 14 de setembro de 1990, e promulgada pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990, publicado no 

DOU de 22 de novembro de 1990; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro 

de 1979, aprovada, no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 1983, e promulgada 

pelo Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002, publicado no DOU de 16 de setembro de 2002; e a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova Iorque em 30 de março de 2007, aprovados, no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 

de julho de 2008, com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da CF/1988, e promulgados 
pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, publicados no DOU de 10 de julho de 2008. Referidos 

instrumentos normativos basicamente replicam, em seus preâmbulos, as transcritas disposições preambulares da 

Declaração Universal de 1948 a respeito da dignidade da pessoa humana. 
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e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)
341

, aprovados 

pela Assembleia Geral da ONU em 16 de dezembro de 1966, dispõem, em seus preâmbulos, 

que, tal como constante na Carta da Nações Unidas, ―o reconhecimento da dignidade 

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

constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo‖. Estatui, ademais, que 

―esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana‖[gn].  

A associação entre os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana foi 

também proclamada na Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes
342

, adotada pela Resolução nº 39/46, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1984, ao dispor, também em seu preâmbulo, que os 

direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana, fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo, ―emanam da dignidade inerente à pessoa 

humana‖ [gn].  

No âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos
343

, restou 

consignado, no preâmbulo da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José 

da Costa Rica), concluída pela Assembleia da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

em 22 de novembro de 1969
344

, que os referidos Estados, incluindo o Brasil, reafirmavam 

―seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições 

democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos 

direitos essenciais do homem‖ e reconheciam ―que os direitos essenciais do homem não 

derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como 

fundamento os atributos da pessoa humana‖ [gn]. Preceituam, ademais, os arts. 1º(2), 5º(2) 

                                                
341 Aprovados, já sob a égide da Constituição de 1988, pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro de 

1991, DOU de 13 de dezembro de 1991, e promulgados pelos Decretos nº 591 e 592, ambos de 06 de julho de 

1992, DOU de 07 de julho de 1992. 
342 Aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989, DOU de 24 de maio de 1989, e 
promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991, DOU de 18 de fevereiro de 1991. 
343 No contexto do sistema africano de proteção dos direitos humanos, vale fazer menção à Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos, de 28 de junho de 1981, que enuncia que ―a liberdade, a igualdade, a justiça e a 

dignidade são objectivos essenciais para a realização das legítimas aspirações dos povos africanos‖ (preâmbulo); 

que ―Todo indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento da sua 

personalidade jurídica. Todas as formas de exploração e de aviltamento do homem, nomeadamente a 

escravatura, o tráfico de pessoas, a tortura física ou moral e as penas ou os tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes são interditas.‖ (art. 5º); e que ―Todos os povos são iguais; gozam da mesma dignidade e têm os 

mesmos direitos. Nada pode justificar a dominação de um povo por outro.‖ (art. 19º). Reconhece, ademais, a 

consciência acerca do ―dever de libertar totalmente a África cujos povos continuam a lutar pela sua verdadeira 

independência e pela sua dignidade‖. 
344 Concluída em São José da Costa Rica, foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio 

de 1992, DOU de 28 de maio de 1992, e promulgada pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, DOU de 

09 de novembro de 1992. 
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e 11(1) da Convenção que, para os seus efeitos, ―pessoa é todo ser humano‖; que ―Toda 

pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao 

ser humano‖; e que ―Toda pessoa tem direito ao […] reconhecimento de sua dignidade‖ 

[gn].     

Dentre outros instrumentos interamericanos com prescrições análogas
345

, o art. 1º 

da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 07 de junho de 1999
346

, reafirmou, por sua vez, que 

―as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser 

submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade 

que são inerentes a todo ser humano‖ [gn]. 

No preâmbulo do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São 

Salvador), de 17 de novembro de 1988
347

, predica-se que as diferentes categorias de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que mantêm uma estreita relação entre si, 

constituem ―um todo indissolúvel que tem sua base no reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana‖ [gn]. 

No domínio do direito comunitário europeu, a Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia, de 07 de dezembro de 2000, enuncia, em seu preâmbulo, que, ―Consciente 

do seu patrimônio espiritual e moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais 

da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade‖ e que ―Ao 

instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, 

coloca o ser humano no cerne da sua ação‖ [gn]. Na Carta, reservou-se ao primeiro capítulo 

o título ―Dignidade‖, no qual há, logo em seu artigo primeiro, disposição expressa que 

                                                
345 Pode-se mencionar, v. g., a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, concluída em 

Cartagena das Índias, Colômbia, em 09 de dezembro de 1985, aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 

05, de 31 de maio de 1989, DOU de 01 de junho de 1989, e promulgada pelo Decreto nº 98.386, de 09 de 

novembro de 1989, DOU de 13 de novembro de 1989; e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, aprovada, no 

Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 107, de 31 de agosto de 1995, DOU de 01 de setembro de 1995, e 

promulgada pelo Decreto nº 1.973, de 01 de agosto de 1996, DOU de 02 de agosto de 1996. 
346 Concluída, em 07 de junho de 1999, pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho de 2001, DOU de 15 de junho de 2001, e 

promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001, DOU de 09 de outubro de 2001. 
347 Concluído, em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador, aprovado, no Brasil, pelo Decreto 

Legislativo nº 56, de 19 de abril de 1995, DOU de 28 de abril de 1995, e promulgado pelo Decreto nº 3.321, de 

30 de dezembro de 1999, DOU de 31 de dezembro de 1999. 
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preceitua que ―A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida‖ 

[gn].  

Dentre os países eurocontinentais que contêm prescrições textuais acerca da 

dignidade da pessoa humana em suas respectivas Cartas Magnas, podem ser citados os 

exemplos da Constituição da Alemanha de 1949, a célebre Lei Fundamental de Bonn, que 

predica, no art. 1º, inc. I, inserido no capítulo referente aos direitos fundamentais (―Die 

Grundrechte‖), que ―A dignidade humana é inviolável e que é dever dos poderes públicos 

respeitá-la e protegê-la‖ [gn] (no original: ―Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt‖); da Constituição 

Portuguesa de 1976, que, logo em seu art. 1º, no capítulo atinente aos ―princípios 

fundamentais‖, enuncia que ―Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária‖ [gn], bem como, no seu art. 13º, 1, estatui que ―Todos os cidadãos têm a 

mesma dignidade social e são iguais perante a lei‖
348

; e da Constituição da Espanha de 1978, 

que dispôs, no preâmbulo, o compromisso de ―Promover el progreso de la cultura y de la 

economía para asegurar a todos una digna calidad de vida‖; no art. 10.1, que ―La dignidad 

de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social‖ [gn]; e, no art. 47, que ―Todos los españoles tienen derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada‖. Também na Constituição da Itália, há referência 

expressa à dignità nos arts. 3º, 36 e 41, que preceituam, respectivamente, que ―todos os 

cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, 

de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais‖ (Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e social); 

                                                
348 Na Constituição Portuguesa de 1976, há também referência à dignidade nos seguintes dispositivos: ―Artigo 

26º (Outros direitos pessoais) […] 2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização 

abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 3. A lei garantirá a 

dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e 

utilização das tecnologias e na experimentação científica.‖; Artigo 59º (Direitos dos trabalhadores) 1. Todos os 

trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas 

ou ideológicas, têm direito: a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 

observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna‖; 

―Artigo 67º (Família) […] 2. Incumbe, designadamente, ao Estado para proteção da família: […] e) 

Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana‖; e ―Artigo 
206º (Audiências dos tribunais) As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal decidir 

o contrário, em despacho fundamentado, para salvaguarda da dignidade das pessoas e da moral pública ou para 

garantir o seu normal funcionamento.‖.  
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que ―o trabalhador tem direito a uma retribuição proporcional à quantidade e qualidade do seu 

trabalho, que seja suficiente para garantir para si e para a sua família uma existência livre e 

digna‖ (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e 

dignitosa); e que ―a iniciativa econômica privada é livre, mas não pode se desenvolver em 

contraste com a utilidade social ou de uma forma que possa trazer dano à segurança, à 

liberdade, à dignidade humana (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in 

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana).
349

 

A esperança dogmática nas vicissitudes ético-políticas da ideia de dignidade da 

pessoa humana também encontrou vazão pelas ―venas abiertas de América Latina‖
350

, 

                                                
349 Pode ser ainda citado o exemplo da Bélgica, em que a Constituição preceitua, em seu art. 23, que ―cada 
pessoa tem o direito de levar uma vida conforme a dignidade humana‖ (―Chacun a le droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine‖). Sarlet menciona a Constituição da Grécia, que teria feito alusão à dignidade no 

art. 2º, I. Discorre também que a Constituição da Turquia (art. 17, inc. III), a despeito de não ter reconhecido o 

princípio da dignidade da pessoa humana em dispositivos autônomos, não deixou de mencioná-lo, proibindo a 

aplicação de penas que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Já as Constituições de Dinamarca, 

Holanda e Luxemburgo não mencionam a dignidade da pessoa humana entre os seus princípios ou direitos 

fundamentais. No entanto, isso não significa, por si só, que não haja, também nesses Estados, o acatamento da 

dignidade da pessoa na condição de princípio implícito, tal como ocorre na França; ou mesmo pelo 

reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais – estes tidos como exigências da dignidade da pessoa – 

comum a todas as Constituições da Europa. No caso específico da França, há, de fato, naquele País, uma tradição 

secular de proteção das liberdades fundamentais, desde a paradigmática Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, ainda hoje parte integrante do bloco de constitucionalidade (bloc de constitucionnalité) 

francês. Nada obstante, apenas em 1994, em conhecida e amplamente citada e discutida decisão proferida pelo 

Conselho Constitucional (Decisão nº 94-343/344 DC, de 27 de julho de 1994), ao declarar a constitucionalidade 

da legislação versando sobre o respeito ao corpo humano, doação e utilização de produtos do corpo humano, 

assistência médica às procriações e diagnóstico pré-natal, foi reconhecido, a partir dos termos do Preâmbulo da 

Constituição Francesa de 1946 (também integrante do referido bloco de constitucionalidade associado à atual 

Constituição de 1958), que a proteção da dignidade da pessoa humana contra toda e qualquer forma de 

degradação é ―um princípio de valor constitucional‖ (SARLET, op. cit., 2010b, pp. 72-73, nota de rodapé nº 

153). No que diz respeito à Europa Oriental, Carmén Lúcia Antunes Rocha faz, por sua vez, alusão à 

Constituição da Rússia, que, rompendo com a tradição das anteriores Constituições da União Soviética, passou a 

prever expressamente, em seu art. 12-1, que ―a dignidade da pessoa é protegida pelo Estado. Nada pode justificar 

seu abatimento‖ (ROCHA, op. cit., pp. 46-67). Edilson Pereira Nobre Júnior assinala que, com a derrocada do 
comunismo no leste europeu, as recentes Constituições dos países que outrora se filiaram à forma de governo 

totalitária passaram a cultuar, entre as suas diretrizes, a dignidade do ser humano, tal como se verificou na 

Constituição da Croácia de 1990 (art. 25); no Preâmbulo da Constituição da Bulgária de 1991; na Constituição 

da Romênia de 1991 (art. 1º); na Lei Constitucional da República da Letônia, de 1991 (art. 1º); na Constituição 

da Eslovênia de 1991 (art. 21); na Constituição da Estônia de 1992 (art. 10º); na Constituição da Lituânia de 

1992 (art. 21); na Constituição da Eslováquia de 1992 (art. 12); e no Preâmbulo da Constituição da República 

Tcheca de 1992 (NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 

humana. In: Revista de Direito Administrativo (RDA), nº 219 (2000), pp. 238-239). Jorge Miranda aponta 

igualmente as Constituições da Índia (preâmbulo); da Hungria, após 1989 (art. 54º); da Namíbia (preâmbulo e 

art. 8°); de Cabo Verde (art. 1º); da Angola (art. 2º); da África do Sul (arts. 1º, 10º e 39º); da Polônia (art. 30º); e 

do Timor Leste (art. 1º). Cf. MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 195, nota de rodapé 1. 
350 Alusão ao clássico ensaio ―Las venas abiertas de América Latina‖, do escritor do Uruguai Eduardo Galeano, 

publicado em 1971, que, em duas seções, “La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra” e 

“El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes‖, narra episódios da secular história de espoliação 
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logrando obter assento textual de alto relevo em várias Constituições hipanoamericanas, 

algumas delas no contexto de processos de redemocratização política subsequentes à 

derrocada de ciclos ditatoriais, a exemplo da Constitución Política de la República de 

Colombia (cf. arts. 1º, 25, 42, 51, 53 e 95), de 1991, e da Constitución de la República de 

Paraguay (cf. preâmbulo e arts. 1º, 23, 33, 46, 68, 86, 92 e 129), de 1992. Conquanto tenha 

sido editada durante o governo de Alberto Fujimori (1990-2000), a Constitución Política del 

Perú, de 1993, consagra igualmente disposições relativas à dignidade (cf. arts. 1º, 3º, 7º e 23), 

predicando, inclusive, que o catálogo dos direitos fundamentais nela expressamente 

reconhecidos não constitui numerus clausus, mas, sim, numerus apertus, ao dispor, em seu 

art. 3º, que “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre […]‖. Por seu turno, inusitadamente, apesar de aprovada durante a 

ditadura militar do General Augusto Pinochet (1973-1990), tendo, pois, raiz autoritária, a 

Constitución Política de la República de Chile, de 1980, faz também alusão formal à 

dignidade, logo em seu primeiro artigo, ao predicar que ―Las personas nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos‖, na esteira do art. 1º da Declaração Universal de 1948. Preceito 

semelhante pode ser colhido no art. 4º da Constitución Política de la República de 

Guatemala, de 1985, que, em seu preâmbulo, afirma ―la primacía de la persona humana 

como sujeto y fin del orden social‖. Por sua vez, mais recentemente, foram aprovadas a 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (cf. arts. 3º, 46-2, 47, 55, 80, 81, 87, 

91, 100, 117, 229 e 332), em 2000, a Constitución de la República del Ecuador (cf. 

preâmbulo e arts. 11-7, 22, 30, 33, 37-7, 39, 42, 45, 66-2, 84, 158, 276-2, 328, 329, 375 e 

408), em 2008, e a Constitución Política del Estado de Bolivia (cf. preâmbulo e arts. 8-II, 9-

II, 19, 21, 22, 23, 46, 54, 67, 70, 73 e 312-II), em 2009, que também apresentam predicações 

alusivas à dignidade da pessoa humana.
351

  

                                                                                                                                                   
das colônias e, posteriormente, países latinoamericanos pelas metrópoles europeias e por potências econômicas 

imperialistas, tais como a Inglaterra e os Estados Unidos. 
351 Dentre várias outras disposições das referidas Constituições latinoamericanas que fazem alusão expressa à 

dignidade, vale transcrever as seguintes: Constitución Política de la República de Chile (1980) – ―Las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos‖ (art. 1º); Constitución Política de la República de Guatemala 

(1985) – ―En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos‖ e ―Ninguna 

persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad‖ (art. 4º); 

Constitución Política de la República de Colombia (1991) – ―Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana‖ (art. 1º); ―Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna‖ (art. 51); ―Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la 

dignidad y los derechos humanos de todas las personas‖ (art. 55); e ―Los órganos de seguridad ciudadana son 

de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna” (art. 332); 
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Promulgada em 15 de outubro de 1988, no contexto crítico do último processo de 

abertura política e redemocratização do País, a Constituição da República Federativa do 

Brasil, cognominada de ―Constituição Cidadã‖ ou ―Constituição Coragem‖, figura, de fato, 

como referencial histórico que assinalou a peremptória ruptura com um nefando regime 

ditatorial de 21 (vinte e um) anos de exceção (de 1964 a 1985) – ciclo sombriamente 

estigmatizado pelo autoritarismo, pelo arbítrio estatal e pela violência institucionalizada, com 

dura repressão militar e esvaziamento material de inúmeras liberdades públicas, conquanto 

formalmente asseguradas pela ordem constitucional vigorante, que se encontrava inteiramente 

                                                                                                                                                   
Constitución de la República de Paraguay (1992) – ―El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos 

representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente […] reconociendo la dignidad humana con el 

fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia‖ (preâmbulo); ―La República del Paraguay adopta para su 

gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad 

humana‖ (art. 1º); ―Se garantizan el derecho a la protección de […] de la dignidade […] de las personas‖ (art. 

33); ―Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos‖ (art. 46); e ―Todos los habitantes 
de la República tienen derecho a una vivienda digna‖ (art. 100); Constitución Política del Peru (1993) – ―La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado‖ (art. 

1º); e que ―La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza  análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno‖ 

(art. 3º, de rubrica ―Derechos Constitucionales. Numerus Apertus‖); Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (2000) – ―El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respeto a su dignidad‖ (art. 3º); ―Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano‖ (art. 46, 2); e ―El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y 
una existencia digna y provechosa para la colectividad‖ (art. 229); Constitución de la República del Ecuador 

(2008) – ―Decidimos construir […] Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades‖ (preâmbulo); ―El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de  la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento‖ (art. 11, 7); ―Se reconoce y garantizará a las personas: […] El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios‖ (art. 66, 2); ―La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 

y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades‖ (art. 84); ―Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán 

la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento 

jurídico‖ (art. 158); ―El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad‖ 

(art. 408); Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) – ―Un Estado basado en el respeto e igualdad 

entre todos, con principios de soberanía, dignidad […]‖ (preâmbulo); ―El Estado se sustenta en los valores de 

unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 

armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien‖ (art. 8º, II); ―Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece 

la Constitución y la ley: […] Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 
dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 

intracultural, intercultural y plurilíngue‖ (art. 9º, 2); ―La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado‖ (art. 22). 
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espoliada por sucessivos atos institucionais
352

. Colhendo os ásperos ensinamentos do passado 

recente, a Constituição, com o fito de coibir a recidiva ditatorial e descortinar um sólido 

soerguimento democrático do País e o progresso civilizatório em termos de liberdade, 

igualdade e justiça social (entre outros valores), consagrou, no pórtico do texto magno, um 

arquétipo de organização político-institucional calcado na fórmula do Estado Democrático de 

Direito (preâmbulo e caput do art. 1º
353

). Demais disso, enucleou, logo no seu artigo 

inaugural, a ordem de valores fundamentais na qual radicaria, doravante, toda a organização 

nacional, entre os quais figura, expressamente e de modo pioneiro na história constitucional 

brasileira, a ―dignidade da pessoa humana‖ (art. 1º, III). 

Nascida, assim, ―do parto de profunda crise que abala as instituições e 

convulsiona a sociedade‖
354

, como efeito repulsivo e reativo a um passado imediato
355

, a 

Constituição, ao cimentar os alicerces institucionais originários do futuro Estado no valor 

positivo da dignidade da pessoa humana, assimilou um componente revolucionário de 

transformação do status quo
356

, trasladado para o novel texto mediante a assunção vinculante 

de um catálogo analítico e aberto de princípios, objetivos, direitos e garantias fundamentais 

densamente afirmativo da primazia do homem. Deveras, ao consagrar o elemento humano 

como seu fim e sua esperança, como ―valor-fonte‖
357

, e estatuir a dignidade da pessoa humana 

como fundamento da República do Brasil, positivando uma cláusula principiológica geral de 

proteção expansiva da personalidade humana, o Constituinte de 1987/88 tomou uma ―decisão 

política fundamental‖
358

 a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do poder estatal 

                                                
352 BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 325-329 e 336-337. 
353 O preâmbulo da Constituição restou vazado nos seguintes termos: ―Nós, representantes do povo brasileiro, 

reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 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, fundada 

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL‖. Já a redação do art. 1º é a seguinte: ―Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.‖ 
354 A expressão do Dep. Federal Ulysses Guimarães, que presidira os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte no biênio de 1987-1988, proferia em discurso, intitulado ―Constituição Coragem‖, realizado na 

sessão histórica de 05.10.1988 (BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., pp. 500-501). 
355 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 11. 
356 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2007a, pp. 

112 e 119. 
357 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 84. 
358 Alusão à concepção política de Constituição teorizada, sobretudo, pela doutrina do decisionismo político de 

Carl Schmitt, segundo a qual a Constituição constitui, acima de tudo, ―uma decisão política fundamental [acerca 

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u444.jhtm
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brasileiro. Reconheceu, na esteira do legado filosófico kantiano, ―que é o Estado que existe 

em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem constitui a finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal‖
359

. Proclamou, dessarte, a precedência e a 

transcendentalidade constitucional do valor eminente do ser humano frente ao Estado, 

cristalizando, por consectário, uma opção ético-política deliberada no sentido da afirmação da 

sobrelegalidade do princípio da dignidade, bem como da absoluta preeminência material das 

normas jurídicas de proteção de atributos existenciais reconhecidos, conforme o consenso 

contemporâneo, como essenciais e inerentes à pessoa humana. 

Afora o estatuído no art. 1º, III, a Constituição de 1988 fez também alusão direta e 

expressa à dignidade humana em algumas outras disposições constitucionais sensíveis, tal 

como nos arts. 170, 226, § 7º, 227 e 230, que versam, respectivamente, sobre a ordem 

econômica, a família, a criança e o idoso. 

Consonante com a proclamação, no âmbito jurídico doméstico, da dignidade da 

pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, a nova ordem constitucional 

consagrou os princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade como princípios fundamentais que hão de reger as relações 

da República Federativa do Brasil no plano internacional (art. 4º, II e IX). 

 

1.3. Notas conclusivas 

Do exposto no capítulo, podem ser catalogadas, sinteticamente, as seguintes 

conclusões parciais, distribuídas, por razões didáticas, de acordo com a seção pertinente: 

A pessoa humana 

Um ponto de partida necessário. 

1. Desde a Segunda Guerra Mundial, vivencia-se um complexo processo de 

transformação e intensificação das relações internacionais, que se associa, em certa medida, 

ao fenômeno da globalização econômica;  

                                                                                                                                                   
do modo e forma da unidade política de um Estado] válida apenas por força do poder constituinte‖ 

(CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 194). 
359 SARLET, op. cit., 2009a, p. 67. 
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2. A diversidade cultural é um dos traços mais complexos da plural realidade do 

mundo pós-moderno, o que não significa, contudo, que não possam ser estabelecidos diálogos 

interculturais entre os povos, sobretudo, quando envolvam aspirações comuns compartilhadas 

entre as nações; 

3. Para além da globalização econômica e em meio ao imaginário culturalmente 

diversificado da humanidade, vem-se consolidando um resoluto consenso, de prospecto 

universalista, em torno da crença dogmática na ideia de dignidade da pessoa humana e nos 

direitos humanos (―internacionalização dos direitos humanos‖); 

4. Assimilada na agenda institucional de muitos Estados e organizações 

internacionais, a ideia de dignidade da pessoa humana, bem como a dogmática dos direitos 

humanos, vêm impactando os alicerces paradigmáticos da cultura jurídica contemporânea, 

desvencilhando-a de dogmas clássicos; 

5. De forma pioneira na história constitucional brasileira, a Constituição de 1988 

consagrou, logo em seu primeiro artigo, a dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil, bem como, no art. 4º, II, o princípio da prevalência dos 

direitos humanos no rol dos imperativos que regem o Estado brasileiro em suas relações 

internacionais; 

6. Apesar de ter conferido especial preeminência axiológica à dignidade da 

pessoa humana na escala de valores constitucionais, a Constituição não a conceituou e não 

especificou o alcance dessa ideia-força;  

7. A análise do conteúdo da expressão ―pessoa humana‖ figura como um 

necessário ponto de partida para a pré-compreensão da dogmática dos direitos humanos e para 

o reconhecimento do sentido das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais;  

A formulação histórico-conceitual da moderna concepção de pessoa humana. 

8. Apesar de aparentemente redundante, a expressão ―pessoa humana‖ tem 

emprego legítimo no léxico jurídico, visto que o termo ―pessoa‖ comporta significados que 

nem sempre se reportam diretamente ao ser humano em si, em sua humanidade pura e 

simples; 

9. Na história da humanidade, o vocábulo ―pessoa‖ nem sempre foi empregado 

para designar o ser humano e, mesmo quando evoluiu e passou a se referir ao homem, nem 

sempre foi adotado numa escala semântica que o contemplasse em sua totalidade material e 
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espiritual, bem como alcançasse, de modo universal e sem discriminações, todo e qualquer ser 

humano pelo só fato de sua humanidade inerente; 

10. O levantamento da trajetória diacrônica do termo ―pessoa‖, desde as suas 

origens greco-romanas até a formulação da ideia moderna de pessoa humana, retrata, no 

fundo, a saga histórica do homem na construção de sentidos para a sua vida individual e 

coletiva; 

11. A concepção de pessoa baseada na afirmação dogmática da igualdade 

fundamental de todo e qualquer ser humano no tocante à sua inderrogável humanidade 

constitui uma aquisição civilizatória bem recente da história do pensamento ocidental. Só na 

modernidade é que se forjou, no arranjo das crenças ocidentais, uma representação 

antropológica universal e laicizada, com abstração de quaisquer diferenciações biológicas, 

culturais ou nacionais e de quaisquer evocações cósmicas ou teológicas. A noção moderna 

radica numa concepção simbólica de pessoa que envolvesse todo e qualquer ser humano, 

reconhecido, por sua humanidade imanente, como digno de igual respeito e como referencial 

de sentido ético e político da vida humana neste plano existencial; 

12. Na medida em que se evoluiu na direção do reconhecimento do valor 

humano, instituições jurídicas visando a assegurar o respeito, a proteção e a promoção dos 

homens em face de situações aviltantes de sua dignidade imanente foram sendo também 

progressivamente criadas e aperfeiçoadas;   

13. Ao longo da história, o direito foi manipulado, em várias sociedades, como 

técnica instrumental e utilitária de subjugação de homens por seus semelhantes, em razão do 

que nem sempre os seres humanos foram reconhecidos pelas respectivas ordens jurídicas 

vigorantes como pessoas; muitos figuravam juridicamente como autênticas coisas, sendo 

completamente alijados de quaisquer faculdades jurídicas, inclusive no que se refere aos 

direitos mais básicos; 

14. No sentido técnico-jurídico civilista, originado no direito romano, o vocábulo 

―pessoa‖ não se refere diretamente ao ser humano em si, enquanto ser vivente composto de 

corpo e alma, ainda que empregado na perspectiva atinente à subcategoria específica rotulada 

pelas expressões sinônimas ―pessoa natural‖ e ―pessoa física‖. Nessa acepção, diz respeito ao 

homem individual e concretamente considerado como sujeito de direito, não por força de sua 

humanidade e dignidade inerentes, mas por interposição heterônoma da ordem jurídica; 
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15. Com esteio no dogma da imago Dei, o humanismo cristão e escolástico 

logrou sacralizar, no imaginário religioso ocidental, um conceito universal de pessoa, alusivo, 

sem discriminações, a todo e qualquer ser humano em sua individualidade subjetiva e em sua 

totalidade material e espiritual; 

16. No pensamento cristão, a dignidade particular do homem procede não de si 

mesmo, mas de seu Criador, a ser exercida em comunhão com todos os outros, na perspectiva 

da vontade de Deus. A pessoa não figura como fim em si mesma; a finalidade existencial do 

homem, o seu valor, direção e destino, repousariam em Deus, já que tudo teria sido criado por 

meio Dele e para Ele; 

17. A concepção escolástica é a referência conceptual que serviu de antecedente 

mais próximo da noção contemporânea de pessoa humana, decorrente, no fundo, da laicização 

da concepção cristã operada na modernidade;  

18. A concepção antropológica laicizada da pessoa humana não resulta de uma 

demonstração científica empiricamente verificável, mas de uma crença dogmática destinada a 

conferir certo sentido à condição humana dentro de um novo contexto existencial; 

19. No paradigma conceptual atual, a simples humanidade imanente a qualquer 

ser humano passara a figurar como condição necessária e suficiente para a sua afirmação 

enquanto pessoa;  

20. Além da universalidade, a noção de pessoa humana envolve a crença 

dogmática de que não é o Estado, a Constituição ou o Direito que criam ou conferem 

existência institucional ao ser humano, que se consubstancia per se primo e lhes serve de 

razão de ser, de fundamento existencial; 

21. Não se legitima o Estado ao aviltar a condição humana, ainda que sob o 

pretexto de colimar garantir a ―ordem e o progresso‖ e a ―segurança nacional‖; 

22. Conquanto a história constitucional brasileira já esteja em curso há cerca de 

dois séculos, só com o advento da Constituição de 1988 é que o conceito de pessoa humana 

foi efetivamente introduzido no direito constitucional positivo nacional; 

A dignidade da pessoa humana 

Considerações preliminares 
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23. A noção de dignidade imanente do homem vem-se consolidando como 

fundamento último da ética pública laica, política e jurídica, da civilização ocidental. Em seu 

horizonte material, envolve inúmeras injunções prescritivas no sentido de se prover condições 

existenciais básicas de nascimento, vida e, para alguns, até de morte dignas para todos os 

homens, no que se põe em relevo a sua genética conexão com os direitos humanos; 

24. A compreensão dos desdobramentos prescritivos da dignidade da pessoa 

humana em sua dimensão jurídico-normativa demanda prévia análise de sua evolução 

histórico-conceitual; 

Evolução histórica do conceito de dignidade da pessoa humana. 

25. Na tradição ocidental, o conceito de dignidade pessoal de todo ser humano 

deita raízes remotas nos dois pilares espirituais da civilização atlântica: o ideário judaico-

cristão e a cultura greco-romana clássica, mais especificamente o estoicismo; 

26. Tal como se deu com o conceito de pessoa humana, a concepção judaico-

cristã serviu como pressuposto espiritual para a noção ocidental moderna de dignidade da 

pessoa humana, que foi secularizada durante a modernidade, mormente na empresa iluminista 

levada a efeito pela filosofia prática kantiana. Sua atual associação direta com a ideologia dos 

direitos humanos é, contudo, relativamente recente, passando a ser realizada com mais vigor 

somente depois da Segunda Guerra Mundial; 

27. Com a laicização da noção de dignidade, concebeu-se a crença dogmática de 

que o valor humano reside, por completo, em si por si mesmo, tratando-se, portanto, de um 

substrato axiológico próprio, e não derivado; 

28. Mesmo com a secularização e a consagração da autonomia axiológica do ser 

humano, preservou-se a crença dogmática, introduzida pelo pensamento estoico e judaico-

cristão, no reconhecimento universal do homem pelo homem como absolutamente igual em 

dignidade; 

29. Foi na filosofia iluminista de Kant, fundada no postulado da autofinalidade 

humana, que o processo de secularização da noção de dignidade consolidou-se de vez por 

todas, abandonando definitivamente, no âmbito filosófico, quaisquer vestes sacrais. Desde 

então, passou-se a conceber que as pessoas devem sempre ser consideradas como fins em si 

mesmas, e não como simples meios para a consecução utilitária ou hedonista de fins próprios 
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ou alheios; repudiando-se, assim, toda espécie de instrumentalização ou coisificação que 

inflija qualquer ultraje, aviltamento ou amesquinhamento da condição humana; 

30. Em sua conformação atual, a ideia de dignidade da pessoa humana envolve a 

exigência de reconhecimento como pessoa, e não como coisa, de todo e qualquer ser humano, 

em razão de sua simples condição humana. Dela dessume, ademais, que o homem faz jus, 

sempre, ao ―direito de ser sujeito de direito‖, ou, conforme expressão de Hannah Arendt, ao 

―direito de ter direitos‖ (―right to have rights‖), o que designa de ―cidadania‖ (citizenship). 

Não é concebível, sob esse paradigma de compreensão, a existência de seres humanos 

destituídos ou privados de um mínimo de direitos dignificantes, concebidos como inerentes à 

condição humana. Demais disso, a concepção de dignidade é codefinida pela crença 

dogmática de que radica em cada ser humano, em si e por si, pelo só atributo de sua 

humanidade, um valor imanente, constante, infungível, indissociável, inalienável e 

irrenunciável, independente de qualquer merecimento pessoal ou social (princípio do valor 

intrínseco); 

31. A dignidade desdobra-se numa série de exigências ético-políticas de respeito, 

proteção e promoção da pessoa humana, por si mesma e pelos outros, a partir da satisfação de 

suas necessidades existenciais essenciais. Para tanto, colocam-se a serviço, principalmente, os 

direitos humanos, em suas múltiplas dimensões. Para além da previsão genérica do ―direito de 

ter direitos‖ (―right to have rights‖), decorrente da afirmação elementar do homem como 

pessoa, a ideia de dignidade da pessoa humana vai além; abrange um autêntico ―direito de ter 

direitos humanos‖ (―right to have human rights‖), concebidos estes, materialmente, como 

direitos básicos inerentes à pessoa humana pelo só fato de sua humanidade;  

A Segunda Guerra Mundial e o fenômeno da institucionalização jurídica do princípio da 

dignidade da pessoa humana 

32. O século XX marcou-se pelo vertiginoso progresso material e por notáveis 

benefícios experimentados pela humanidade com suporte nas revolucionárias conquistas 

operadas nos campos da ciência e da tecnologia. Nele, viveu-se, contudo, uma genuína ―era 

de extremos‖ em matéria de violação de direitos humanos, ao ponto de imergir a sociedade 

global numa grave e inquietante crise moral em torno dos supostos ético da civilização 

humana nos tempos hodiernos e das perspectivas do porvir para a humanidade; 

33. Em pleno esplendor do racionalismo cientificista da modernidade, emergiram 

ideologias políticas totalitárias, matizadas pela sistemática negação dos direitos humanos mais 
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básicos, num inequívoco desapreço pelo valor da vida humana (―superfluidade do homem‖; 

―descartabilidade da pessoa humana‖); 

34. A Segunda Guerra Mundial constitui o evento cataclísmico mais trágico e 

desumano de toda a cronologia sinuosa da existência humana. Por suas proporções ímpares e 

episódios abomináveis, escandalizou profundamente a consciência global da humanidade, 

lançando, ademais, projeções terrificantes sobre os destinos irresolutos do homem; 

35. O flagelo do Grande Conflito figurou como premissa crítica no sentido da 

constatação da insuficiência dos paradigmas institucionais de coexistência humana então 

vigorantes na civilização moderna, desvelando a necessidade de reversão emergencial dos 

alicerces e horizontes ético-políticos da ordem internacional e da ordem doméstica dos 

Estados;  

36. No plano internacional, a tônica desse novo processo civilizatório passou a 

ser informada pelo princípio da cooperação internacional, que orienta no sentido da 

construção multilateral de pautas de consenso ético-político e na coalização de forças entre os 

Estados com o fito de equacionarem conjunta e coordenadamente interesses, de forma 

harmoniosa e pacífica, à luz das predicações normativas do Direito Internacional Público;  

37. A dramática experiência histórica vivenciada no evolver do século XX legou 

à humanidade uma lição civilizatória de grande valia: a de que a dignidade da pessoa humana 

há de figurar como fundamento último e vetor axiológico-teleológico indeclinável e 

incondicional de qualquer agir humano e de todo exercício vertical ou horizontal de poder 

político. Vem-se fomentando, nesse contexto, um vertiginoso ciclo de reestruturação 

progressiva do ethos mundial e de suas instituições fundamentais, na perspectiva da dignidade 

da pessoa humana (e dos direitos humanos); 

38. Desde a consagração textual na Carta das Nações Unidas, em 1945, e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, o princípio da dignidade da 

pessoa humana vem sendo introduzido como cláusula jurídica axial nos domínios normativos 

globais e regionais do direito internacional, no direito comunitário europeu e em 

ordenamentos de diversos Estados Constitucionais, inclusive latino-americanos; 

39. Promulgada no contexto crítico do último processo de abertura política e 

redemocratização do País, a Constituição de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana 

como fundamento da República do Brasil. Reconheceu, na esteira do legado filosófico 
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kantiano, que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o 

homem constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal; e 

40. Consonante com a proclamação, no âmbito jurídico doméstico, da dignidade 

da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro, a nova ordem constitucional 

consagrou os princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade como princípios fundamentais que hão de reger as relações 

da República Federativa do Brasil no plano internacional (art. 4º, II e IX). 

* * * 
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2. DIREITOS HUMANOS 

SUMÁRIO: 2.1. Considerações preliminares. 2.2. Concepções acerca dos direitos 

humanos e a dicotomia ―direitos humanos vs. direitos fundamentais‖. 2.3. A 

afirmação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental: 2.3.1. Importância da 

dimensão histórica e periodização. 2.3.2. A proto-história dos direitos humanos: a 

evolução doutrinária da concepção jusnaturalista e os documentos pré-

revolucionários de direito positivo: 2.3.2.1. A proto-história dos direitos humanos na 

perspectiva da evolução doutrinária da concepção jusnaturalista. 2.3.2.2. A proto-

história dos direitos humanos na perspectiva dos antecedentes documentais das 

declarações liberais de direitos do final do século XVIII. 2.3.3. A história 

propriamente dita dos direitos humanos: 2.3.3.1. O fenômeno da positivação 

constitucional de direitos e as dimensões de direitos humanos. 2.3.3.2. Antecedentes 

históricos do fenômeno da internacionalização dos direitos humanos: o Direito 
Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

2.3.3.3. A internacionalização dos direitos humanos: 2.3.3.3.1. A Era Hitler, a 

Segunda Guerra Mundial e o fenômeno da internacionalização dos direitos 

humanos. 2.3.3.3.2. O Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2.4. Notas 

conclusivas. 

2.1. Considerações preliminares 

 

Nesta etapa do estudo científico, mister se faz, sobretudo por razões didáticas, 

tecer ainda, em linhas gerais, algumas considerações a respeito de aspectos conceituais 

associados à expressão terminológica ―direitos humanos‖, de uso corrente na atualidade, 

colhendo, para tanto, elementos nos domínios da filosofia, da doutrina e da práxis política e 

jurídica. Colima-se, assim, investir, preliminarmente, numa análise que elucide, com rigor e 

clareza, o sentido e o alcance em que a locução será, doravante, empregada, de modo 

circunstanciado, ao longo deste trabalho. Empreender-se-á, ademais, nesta seção, uma breve 

diferenciação conceitual em relação às locuções ―direitos do homem‖ e ―direitos 

fundamentais‖; delimitando, ainda, o conteúdo ―constitucionalmente adequado‖
360

 da 

expressão ―direitos humanos‖, à luz das predicações normativas da Constituição Federal de 

1988
361

.  

                                                
360 Nas lições de Canotilho, ―uma teoria da constituição, se quiser ser de alguma utilidade para a metodologia 

geral do direito constitucional, deve revelar-se como uma teoria da constituição constitucionalmente adequada 

[…] a compreensão da constituição só ganha sentido teorético-prático quando referida a uma situação 

constitucional concreta, historicamente existente num determinado país.‖ (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 

programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, pp. 79 e 154).  
361 Há várias outras expressões utilizadas com certa conexão, sobretudo histórica e filosófica, com a temática em 

epígrafe, a exemplo de ―direitos naturais‖, ―liberdades públicas‖, ―liberdades fundamentais‖, ―direitos públicos 

subjetivos‖ etc. Referidas locuções, incluindo certas variações, não têm refletido o ferramental terminológico da 

moderna doutrina dos direitos humanos e dos instrumentos normativos nacionais e internacionais da atualidade 
(SARLET, op. cit., 2009b, pp. 27-35). Em razão disso, não receberão maior atenção nesta dissertação, cuja 

pesquisa, considerada a opção terminológica adotada e os limites materiais deste trabalho, restringir-se-á, nesse 

tocante, à sindicância de referências conceituais genéricas e, acima de tudo, constitucionalmente adequadas a 
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Esse exercício onomástico é justificável, pois qualquer estudo sobre categorias ou 

institutos jurídicos demanda o exame da terminologia apropriada e das perspectivas 

conceituais disponíveis na doutrina; como forma de encontro de uma semântica comum ou, 

pelo menos, de uma maneira de se evitar confusões pelo manejo de expressões lexicalmente 

inadequadas, ou equivocadas
362

. Por sinal, tal como destaca Paulo Bonavides, ―a primeira 

questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos fundamentais é a seguinte: podem as 

expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas 

indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na 

literatura jurídica‖
363

.  

Com a definição de uma matriz conceitual em torno da locução ―direitos 

humanos‖, promovendo-se os necessários cortes epistemológicos, é que se passará, só então, 

dentro de espaço sígnico devidamente delimitado, a examinar algumas das principais 

referências históricas, filosóficas e normativas associadas ao processo de afirmação evolutiva 

dos direitos humanos.  

A abordagem sobre a concepção dos direitos humanos será, ademais, realizada em 

conjunto com o exame de aspectos relacionados à sua fundamentação; imprescindível para 

que possam ser deduzidos alguns pressupostos racionais, e até emocionais, a respeito não só 

do que, na perspectiva deste estudo, ontologicamente são, mas também por que e para que, em 

princípio, servem
364

. É fato que a justificação e a proteção jurídica dos direitos humanos 

reportam-se a esferas distintas de compreensão, ainda que interseccionadas. Sem embargo, a 

primeira, de cunho ético-filosófico, é indispensável, segundo defendido nesta pesquisa, para 

que se possa interpretar e assegurar, no plano positivo, a efetividade necessária das 

predicações normativas que lhes delineiam os contornos definitórios, prescritivos e 

garantísticos.  

 

                                                                                                                                                   
respeito da expressão ―direitos humanos‖; diferenciando-a, demais disso, das locuções ―direitos do homem‖ e 

―direitos fundamentais‖. Para uma análise mais detida do sentido das aludidas expressões, ver: LUÑO, Antonio 

Enrique Pérez. Delimitación conceptual de los derechos humanos. In: Derechos humanos, estado de derecho y 

constitución. Madrid: Tecnos, 1991a, pp. 21-25; e ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações 

de trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2009, pp. 56-67. 
362 SAMPAIO, op. cit., p. 5.  
363 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 560.    
364 ―[…] cualquier intento de aproximación al terreno de los derechos humanos lleva implícito tomar como 

punto de partida la posibilidad y necesidad de justificar o fundamentar los derechos del hombre, bien que ni 

absoluta definitivamente, pero si tratando de formular criterios y presupuestos racionales que presten una 
adecuada atención a la realidad social.‖ (ROIG, Maria José Añón. Fundamentación de los derechos humanos y 

necesidades básicas. In: BALESTEROS, Jesus (org.). Derechos humanos: Concepto, fundamentos, sujetos. 

Madrid: Tecnos, 2002, p. 100). 
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2.2. Concepções acerca dos direitos humanos e a dicotomia “direitos humanos vs. 

direitos fundamentais” 

 

Apesar de, na atualidade, a locução ―direitos humanos‖
365

 ser de trato corrente na 

linguagem vulgar e no léxico político-jurídico nacional e estrangeiro
366

, a delimitação do seu 

conteúdo não constitui questão pacífica nos domínios acadêmicos. Desvela, em verdade, 

problemática consideravelmente controvertida, ao ponto de, inclusive, fomentar intensos 

debates acerca do significado que se lhe mostra tecnicamente mais apropriado. Evocáveis a 

esse respeito são, por sinal, as palavras de Castán Tobeñas, segundo o qual ―Los términos 

jurídicos son casi siempre imprecisos y susceptibles de acepciones variadas‖, o que figura 

como ―una de las principales causas de las controversias doctrinales y de las confusiones que 

enmarañan siempre la ciencia del Derecho‖
367

.  

Segundo Pérez Luño
368

, os direitos humanos, que figuram como ideias-guia da 

doutrina e da práxis política e jurídica dos últimos tempos, alcançaram tal nível de difusão  no 

imaginário hodierno que o emprego dessa expressão vem se dando de modo hipertrofiado, nos 

mais distintos embates ideológicos do momento presente. Isso tem contribuído sobremaneira 

                                                
365 Tal como explicitado anteriormente (em nota de rodapé), tem-se mostrado preferível, na perspectiva que 

estamos adotando, o emprego da expressão ―dignidade da pessoa humana‖ à locução ―dignidade humana‖. De 

fato, esta contém acepção específica que diz respeito à humanidade, ao gênero humano como um todo, e não a 
todo e qualquer homem concreta e isoladamente considerado. Nada obstante, no que diz respeito aos direitos 

humanos, apesar de se defini-los, de modo sucinto e tautológico, como direitos inerentes à pessoa humana, não 

se tem feito maior uso, no léxico pertinente, da expressão ―direitos da pessoa humana‖ (preferida por Vilhena em 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 

2006, passim), mas, sim, apenas, ―direitos humanos‖. 
366 Em línguas estrangeiras ocidentais, utilizam-se, v.g., as seguintes expressões sígnicas correlatas: derechos 

humanos, no espanhol; diritti umani, no italiano; droits de l´homme, no francês; human rights, no inglês; 

Menschenrechte, no alemão; e Rechten van de Mens, no holandês. 
367 TOBEÑAS, José Castan. Los derechos del hombre. 2. ed. Madrid: Reus, 1992, p. 7. 
368 LUÑO, op. cit., 1991a, pp. 21-25. Nessas páginas, ilustrando suas ponderações, Luño assinala ainda que 

―Basta un somero examen de las diversas concepciones doctrinales elaboradas sobre los derechos humanos 

para comprobar la profunda y radical equivocidad con que ha sido assumido este término. Para algunos, los 
derechos humanos suponen una constante histórica cuyas raíces se remontan a las instituciones y el 

pensameniento del mundo clásico. Otros, por el contrario, sostienen que la idea de derechos humanos nace com 

la afirmación cristiana de la dignidad moral del hombre en cuanto persona. Frente a estos últimos, a su vez, hay 

quien afirma que el cristianismo no suposo un mensaje de libertad, sino más bien una aceptación conformista 

del hecho de la esclavitud humana. Sin embargo, lo más frecuente es considerar que <la primera aparición de 

la idea de derechos del hombre […] tuvo lugar durante la lucha de los pueblos contra el régimen feudal y la 

formación de las relaciones burguesas>. Unas veces se considera que los derechos humanos son el fruto de la 

afirmación de los ideales jusnaturalistas; en tanto que en otras se considera que los términos <derechos 

naturales> y <derechos humanos> son categorias que no se implican necesariamente, o, incluso, entre las que 

antes de una continuidad existe una alternativa. De otra parte, es muy corriente sostenes que los derechos 

humanos son el producto de la progresiva afirmación de la individualidad. […] Sin embargo, nos es hoy menos 
clásica la teoria que explica el nascimento de los derechos humanos en base a un criterio económico: la 

necesidad de justificar y defender el derecho de propriedad del <hombre burgués>. Sin que haya faltado una 

clara demonstración de las conexiones entre la nueva ética individualista y la génesis del capitalismo moderno.‖ 



119 

 

 

 

para tornar sua significação cada vez mais imprecisa, mormente na linguagem popular. Vem-

se invocando, de modo desmesurado, a locução ―direitos humanos‖ como parâmetro ou 

referência ideal de reivindicação ético-política para as mais diversas inquietações existenciais 

da atualidade. Na mesma medida, sua dimensão emocional vem galgando mais terreno, o que 

tem resultado em abordagens carregadas de valorações, refletindo, assim, um conjunto 

específico de pressupostos e inclinações ideológicas. Mesmo no âmbito da teoria política e da 

jurídica, a expressão ―direitos humanos‖ vem sendo empregada ―con muy diversas 

significaciones (equivocidad), y con indeterminación e imprecisión notables (vaguedad)‖
369

. 

Os próprios teóricos ―no han podido eliminar el halo emotivo que circunda a la expresión < 

derechos humanos>, ni sustraerse a sus implicaciones ideológicas‖, além do que, ―en muchas 

ocasiones, sus tesis se han dirigido de forma expressa a potenciarlas‖
370

. Em arremate, Luño, 

alertando para a heterogeneidade e ausência de consenso na esfera conceitual, conclui que: 

La significación heterogénea de la expresión <derechos humanos> en la teoría y en 

la praxis ha contribuido a hacer de este concepto un paradigma de equivocidad. A 

ello se aúna la falta de precisión de la mayor parte de definiciones que suelen 

proponerse sobre los derechos humanos, lo que hace muy difícil determinar su 

alcance.371 

Também a esse respeito, De Castro Cid assinala que ―La expresión „derechos 

humanos‟, que hoy predomina, es una categoría de contornos amplios e imprecisos, capaz de 

ser aceptada y asumida por las ideologías más diversas y contrapuestas‖
372

.  

Peces-Barba manifesta ainda que a expressão ―direitos humanos‖ evolve: 

[...] un término emotivo que suscita sentimientos entre sus destinatarios y respecto 

del cual la tentación de manipulación es permanente. Como otras palabras, 

democracia, libertad, facismo, comunismo, por indicar algunas de las más 

importantes, está en el núcleo de lucha política, y la acción puede contribuir 
también a alejar las preocupaciones teóricas y la indagación de su sentido, urgida 

por perentorias exigencias. As veces se puede tener la sensación de que muchos 

activistas de los derechos humanos no saben muy bien lo que quieren decidir al usar 

esa palabra o la usan entre sí con diferentes sentidos, con acentos incluso 

contradictorios en contenidos parciales. La irrupción de los medios de masas, 

prensa, radio y televisión, de la comunicación con trasmisión de menjases de hecho 

y opinión, y con un alcance universal ha potenciado también esta dialéctica 

confusión.373 

                                                
369 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 22. 
370 Id. ibidem. 
371 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 25. 
372 CASTRO CID, Benito de. El reconocimiento de los derechos humanos. Madrid: Tecnos, 1982, p. 25. 
373 MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. Curso de derechos fundamentales: teoria general. Madrid: Eudema, 

vol. I, 1991, p. 19. 
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Discorrendo, por sua vez, sobre as dificuldades que permeiam a questão da 

fundamentação dos ―direitos do homem‖ (leia-se: direitos humanos), Bobbio aponta, no rol 

dos complicadores, justamente a problemática da definição, ao assinalar o seguinte: 

A primeira [dificuldade] deriva da consideração de que ―direitos do homem‖ é 

uma expressão muito vaga. Já tentamos alguma vez defini-los? E, se tentamos, qual foi o 

resultado? A maioria das definições são tautológicas: ―Direitos do homem são os que cabem 

ao homem enquanto homem.‖ Ou nos dizem algo apenas sobre o estatuto desejado ou 

proposto para esses direitos, e não sobre o seu conteúdo: ―Direitos do homem são aqueles que 

pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser 

despojado‖. Finalmente, quando se acrescenta alguma referência ao conteúdo, não se pode 

deixar de introduzir termos avaliativos: ―Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento 

é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento 

da civilização, etc., etc.‖ E aqui nasce uma nova dificuldade: os termos avaliativos são 

interpretados de modo diverso conforme a ideologia assumida pelo intérprete; com efeito, é 

objeto de muitas polêmicas apaixonantes, mas insolúveis, saber o que se entende por 

aperfeiçoamento da pessoa humana ou por desenvolvimento da civilização. (acréscimo nosso)
 

374
 
375

 
376

 

Bobbio assinala ainda:  

                                                
374 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 17. 
375 Bobbio predica ainda que ―Apesar das inúmeras tentativas de análise definitória, a linguagem dos direitos 

permanece bastante ambígua, pouco rigorosa e frequentemente usada de modo retórico. […] A linguagem dos 

direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é emprestar uma força particular às reivindicações 

dos movimentos que demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos materiais e morais; 

mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito 

reconhecido e protegido. Não se poderia explicar a contradição entre a literatura que faz a apologia da era dos 

direitos e aquela que denuncia a massa dos ‗sem-direitos‘. Mas os direitos de que fala a primeira são somente os 

proclamados nas instituições internacionais e nos congressos, enquanto os direitos de que fala a segunda são 

aqueles que a esmagadora maioria da humanidade não possui de fato (ainda que sejam solene e repetidamente 

proclamados).‖ (BOBBIO, op. cit., 2004, p. 9). 
376 Trilhando linha de orientação semelhante à de Bobbio, Luño salienta que comumente são encontradas na 
doutrina 03 (três) tipos de definições de direitos humanos, quais sejam: 1) as definiciones tautológicas: ―que no 

aportan ningún elemento nuevo que permita caracterizar tales derechos. Así, por ejemplo, <los derechos del 

hombre son los que le corresponden al hombre por el hecho de ser hombre‖; 2) as definiciones formales: ―que 

no especifican el contenido de estos derechos, limitándose a alguna indicación sobre su estatuto deseado o 

propuesto. Del tipo de: <los derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los 

hombres, y de los que ningún hombre puede ser privado>‖; e 3) as definiciones teleológicas: ―en las que se 

apela a ciertos valores últimos, susceptibles de diversas interpretaciones: < los derechos del hombre son 

aquellos imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social, o para el 

desarrollo de la civilización>‖. Ressalta, ademais, que, sobre esses fins evocados nas definições teleológicas, 

tais como ―el perfeccionamiento de la persona humana‖, ―el progreso social‖ ou ―el desarrollo de la 

civilización‖, existem as ―más diversas y controvertidas opiniones que dependen de la perspectiva ideológica 
desde la que se las interprete‖. Destaca ainda que, em todo caso, nenhuma dessas modalidades de definição 

―permite elaborar una noción de los derechos humanos con limites precisos y significativos‖ (LUÑO, op. cit., 

1991a, p. 25). 
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O acordo é obtido, em geral, quando os polemistas - depois de muitas concessões 

recíprocas - consentem em aceitar uma fórmula genérica, que oculta e não resolve a 

contradição: essa fórmula genérica conserva a definição no mesmo nível de 

generalidade em que aparece nas duas definições precedentes. Mas as contradições 

que são assim afastadas renascem quando se passa do momento da enunciação 

puramente verbal para o da aplicação. […] Pergunta-se, então, como é possível pôr o 

problema do fundamento, absoluto ou não, de direitos dos quais é impossível dar 

uma noção precisa.377 

A locução em epígrafe constitui, nessa perspectiva, expressão demasiadamente 

polissêmica e controversa, não sendo próprio se falar, more geometrico, em ―conceito‖ de 

direitos humanos, mas, sim, em ―conceitos‖. Isso demonstra a necessidade de se deduzir, ao 

menos para os fins específicos deste estudo, algumas referências conceituais unificadoras com 

base em seus traços essenciais, tomando-se, contudo, a cautela de não se incorrer em 

mutilações ou reducionismos, por mais didáticos que possam eventualmente se mostrar. De 

todo modo, a persecução heurística de uma definição ou de definições instrumentais que 

desmistifiquem significados possíveis acerca dos direitos humanos, ainda que dentro dos 

objetivos restritos desta pesquisa, demanda, no fundo, a assunção deliberada e pragmática de 

certas opções semânticas compatíveis com os contornos metodológicos da abordagem da 

temática epigrafada; considerada a pré-compreensão (Vorverständnis) e a visão de mundo 

(Weltanschauung) deste estudante, o que será empreendido a partir de então. 

Consoante assinala Tobeñas, ―todos los derechos son humanos‖
378

, na perspectiva 

de que a titularidade de todo e qualquer direito cabe, em última análise, a seres humanos, 

ainda que eventualmente por intermédio de entes jurídicos fictícios. Referida proposição 

doutrinária é, de fato, verdadeira, à luz do paradigma antropocêntrico de pensamento jurídico, 

de base kantiana, ainda prevalente na atualidade, em que o homem figura como epicentro 

exclusivo de toda a eticidade
379

. Com esteio nessa premissa, José Afonso da Silva critica as 

                                                
377 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 18. 
378 TOBENÃS, op. cit., p. 7. 
379 O pensamento jurídico hodierno ainda gravita em torno do paradigma antropocêntrico puro que prevalece na 

ética moderna, que, na perspectiva da filosofia kantiana, reconhece dignidade, pedra fundamental de toda a 

edificação jurídica contemporânea, apenas em prol da pessoa humana. Sem embargo, os novos valores 

ecológicos que informam as relações sociais atuais têm fomentado a formulação de teses inovadoras no sentido 

da ampliação, para além do ser humano, da concepção kantiana de dignidade, a que Ingo Sarlet denomina de 

―compreensão especista da dignidade‖. Colima-se, assim, contemplar outras formas de vida e a Natureza como 

um todo, atribuindo-lhes direitos, similares aos direitos da pessoa humana, ante o reconhecimento de que detêm 

valor próprio e não meramente instrumental em relação ao Homem. Referida linha hodierna de orientação 

propugna pela superação, em termos e para certos efeitos jurídicos, da separação cartesiana entre Homem e 

Natureza. Visa-se, ademais, à passagem de uma concepção exclusivamente antropocêntrica do Direito para a 

afirmação de um princípio ―biocêntrico‖ ou ―ecocêntrico‖, ou para a asserção de um ―antropocentrismo 
moderado‖ ou de um ―antropocentrismo ecológico‖, ou mesmo de outras ideias correlatas. Insere-se nesse 

contexto, a título de exemplo, a corrente filosófica da ―Ética Animal‖, da qual são entusiastas Peter Singer, Hans 

Jonas, Tom Regan, Cass Sustein e Martha Nussbaum, que têm inspirado defensores dos cognominados ―direitos 
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expressões ―direitos humanos‖ e ―direitos do homem‖, ao afirmar que ―não há direito que não 

seja humano ou do homem‖, já que ―só o ser humano pode ser titular de direitos‖
380

.  

Conquanto o homem seja, per definitionem, um ―animal jurídico‖, qualificando-se 

como fonte única
381

 e finalidade última
382

 de toda a produção jurídica, a simples relação, por 

sinal, inexpugnável, de pertinência subjetiva dos direitos com os seres humanos não provê, 

contudo, o significado adequado da expressão ―direitos humanos‖; sob pena de torná-la ―muy 

poco significativa y lleva consigo una redundância‖
383

. 

Se é, por sua vez, cientificamente correta, no paradigma jurídico hodierno, a 

premissa de que, em última instância, todos os direitos concernem ao homem, nem todos os 

direitos são, ao revés, apropriadamente qualificáveis como ―humanos‖. Com efeito, no tocante 

à expressão ―direitos humanos‖, ―se la ha empleado hace algún tiempo y se la sigue 

                                                                                                                                                   
dos animais‖ (SARLET, op. cit., 2009b, p. 224-225; e SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional 

ambiental: estudos sobre a constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, pp. 62-85). Vale nota que, mais recentemente, revisando o paradigma antropocêntrico no 

particular campo da tutela constitucional ambiental, a Constituição do Equador, promulgada em 2008, 

reconheceu, de modo pioneiro e em capítulo específico, derechos de la Natureza (ou Pacha Mama, que significa 

―Mãe Terra‖); prescrevendo que ―La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos” (art. 71); que ―Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaliza‖ (art. 71); e que ―La 

naturaleza tiene derecho a la restauración‖ (art. 72). Tratando dessa temática, Sarlet sustenta que, ―para além de 
uma compreensão especista da dignidade, que parece cada vez mais frágil diante do quadro existencial 

contemporâneo e dos novos valores culturais de matriz ecológica, deve-se avançar nas construções morais e 

jurídicas no sentido de ampliar o espetro de incidência do valor dignidade (da atribuição de dignidade) para 

outras formas de vida e para a Natureza como um tudo.‖ (SARLET, op. cit., 2011, p. 69). Pertinente a esse 

respeito também é a defesa de Fritjof Capra da tese da cognominada ―ecologia profunda ou radical‖,  na qual 

assinala que o paradigma antropocêntrico de proteção ambiental, centrado no ser humano, pauta-se pela chamada 

―ecologia rasa‖ (shallow ecology), que contempla os seres humanos acima ou fora da Natureza, como fonte de 

todos os valores, e atribui apenas um valor instrumental, ou de uso, à Natureza, enquanto que o ―paradigma 

ecocêntrico‖ baseia-se na denominada ―ecologia profunda‖ (deep ecology), que não separa seres humanos - ou 

qualquer outra coisa - do meio ambiente natural, concebendo o mundo não como uma coleção de objetos 

isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e que são 

interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres 
humanos apenas como um fio particular na teia da vida. No original: ―Shallow ecology is anthropocentric, or 

human-centered. It views humans as above or outside of nature, as the source of all value and ascribes only 

instrumental, or „use‟ value to nature.  Deep ecology does not separate humans–or anything else–from the 

natural environment. It sees the world not as a collection of isolated objects, but as a network of phenomena that 

are fundamentally interconnected and interdependent.  Deep ecology recognizes the intrinsic value of all living 

beings and views humans as just one particular strand in the web of life.‖ (CAPRA, Fritjof. The web of life: a 

new scientific understanding of living systems. New York: Anchor Books, 1996, p. 7).  
380 SILVA, op. cit., 2007a, p. 176. Nessa mesma página, José Afonso da Silva, depois de afirmar que ―só o ser 

humano pode ser titular de direitos‖, ressalva que ―Talvez já não mais assim, porque, aos poucos, se vai 

formando um direito especial de proteção dos animais‖. 
381 VASCONCELOS, op. cit., pp. 21 e 30. 
382 MELLO, Celso Duvivier Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, v. I, p. 808. 
383 TOBENÃS, op. cit., p. 7. 
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empleando hoy con un sentido específico, en relación con determinados derechos‖
384

. Nesse 

sentido, ―Podría decirse que hay un grupo de derechos, diferenciados de los demás y que son 

humanos por antonomásia‖
385

. A expressão ―direitos humanos‖ não constitui, portanto, mero 

nome de fantasia ou de fachada, mas, sim, figura como autêntico título ou chancela 

representativa de um bloco específico de direitos, diferenciados dentro do universo 

virtualmente ilimitado de aspirações e faculdades éticas que permeiam os inúmeros vínculos 

intersubjetivos da convivência relacional em sociedade.   

Sem embargo, conquanto se reconheça, neste estudo, a existência ontológica de 

uma classe específica de direitos inconfundíveis com os demais e materialmente qualificáveis 

sob o rótulo unitário de ―direitos humanos‖, não se pode olvidar, consoante se infere do 

registro empírico do passado, que ―o elenco dos direitos do homem [leia-se: direitos 

humanos] se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas‖; 

e que ―O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é 

fundamental em outras épocas e em outras culturas‖, de sorte que os direitos humanos são, 

por definição, direitos histórica e culturalmente relativos
386

.  

Em verdade, ante a característica da historicidade ou mutabilidade histórica, 

sempre se mostrou polêmico, inclusive no pensamento contemporâneo, o problema 

transversal a respeito do fundamento, bem como da natureza dos direitos humanos – se são 

direitos naturais e inatos, direitos positivos, direitos históricos ou, ainda, direitos que derivam 

de determinado sistema moral
387.

 Conforme posição adotada neste trabalho, os direitos 

humanos não são passíveis de ser concebidos pura e simplesmente como constantes 

históricas, instituições a-históricas, subtraídas à inflexão das mutações existenciais do fluxo 

da história
388

, numa estática atemporalidade. Com efeito, no transcurso evanescente do tempo, 

são progressivamente plasmados no imaginário humano de acordo com os ―patamares 

axiológicos‖
389

 de cada época, sendo extremamente permissíveis à transformação dos padrões 

                                                
384 TOBENÃS, op. cit., p. 7. 
385 Id. Ibidem. 
386 BOBBIO, op. cit., p. 18. 
387 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 175.  
388 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 32. 
389 ―Quando me refiro, pois, a ‗patamares axiológicos‘, quero focalizar a instauração, em estágios mais 

avançados do processo histórico-cultural, de ‗formas coletivas de sentir, pensar e agir‘, que correspondem a 

imprevistos modos de ser da espécie humana, cuja vida se desenvolve, fundamentalmente, segundo ‗conjeturas‘ 

e ‗conjunturas‘, as quais, por sua vez, condicionam e até mesmo possibilitam a formação do ‗mundo conceitual‘ 
que é o mundo do cognoscível segundo leis e princípios. Poder-se-ia afirmar que a história humana se 

desenvolve segundo ‗paradigmas de pensar e conhecer‘‖ (REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1998a, pp. 46-47). 
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culturais
390

, na linha da teoria do historicismo cultural-axiológico desenvolvida por Miguel 

Reale. Nesse prisma, pertinentes são as ponderações de Allan Rosas, segundo o qual ―o 

conceito de direitos humanos é sempre progressivo. (...) O debate a respeito do que são os 

direitos humanos e como devem ser definidos é parte e parcela de nossa história, de nosso 

passado e de nosso presente‖ (tradução livre)
391

 
392

.  

Na concepção historicizada, os direitos humanos são tidos como ―concreciones 

históricas de la consciência ética de la humanidad‖
393

. Num projeto ético-emancipatório in 

fieri, concretizam-se, portanto, de modo diferente ao longo da cadência da história, razão pela 

qual se pode sustentar que os direitos qualificados como tais não são um dado da natureza 

(physei), mas um construído da convivência social ao longo do devir histórico (nomoi). São, 

em verdade, um artefato, invenção ou conquista humana, historicamente incorporada ao 

patrimônio civilizatório do homem e em constante processo sincrônico e diacrônico de 

construção e reconstrução
394

. Tocado pela corrente da história, compõem, nas palavras de 

Flávia Piovesan, um ―construído axiológico emancipatório‖, maturado num espaço simbólico 

de luta e ação social
395

. É, aliás, nesse sentido específico que Norberto Bobbio os qualifica 

como ―direitos históricos‖ (diritti storici)
396

.  

                                                
390 A propósito, vale transcrever o conceito de cultura de Paulo Dourado de Gusmão, segundo o qual ―Cultura é, 

assim, linguagem, arte, religião, símbolos, ritos, significações, valores, mitos, ideias, ideais, ideologias, utopias, 
normas sociais, filosofia, ética, estética, lógica, literatura, ciência, teorias, padrões de comportamento, 

conhecimento em geral, ferramentas, equipamentos, máquinas, edifícios, etc., enfim tudo o que o homem não 

encontra feito na Natureza mas que constrói para satisfazer as suas necessidades biológicas, espirituais e sociais‖ 

(GUSMÃO, Paulo Dourado de. Manual de sociologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 139).  
391 No original: ―The concept of human rights is always a progressive one. […] The debate on what are human 

rights and how they should be defined is part and parcel of our history, past and present.‖ (ROSAS, Allan. So-

called rights of the third generation. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina; ROSAS, Allan. Economic, social 

and cultural rights. Dordrecht, Boston e Londres: Martinus Nijhoff, 1995, p. 243). 
392 Conforme Flávia Piovesan: ―Considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que a definição de 

direitos humanos aponta a uma pluralidade de significados‖. (PIOVESAN, op. cit., 2012a). 
393 VILLA, Mariano Moreno. Filosofía: ética, política e historia de la filosofia. Servilha: MAD, 2003, p. 254. 
394 LAFER, op. cit., p. 134 e PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 175. 
395 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 176. 
396 Segundo Bobbio: ―Do ponto de vista teórico, sempre defendi - e continuo a defender, fortalecido por novos 

argumentos - que os direitos do homem [leia-se: ―direitos humanos‖], por mais fundamentais que sejam, são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascido de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

[…] Também os direitos do homem [leia-se: ―direitos humanos‖] são direitos históricos, que emergem 

gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições da 

vida que essas lutas produzem. A expressão ‗direitos do homem‘ [leia-se: ―direitos humanos], que é certamente 

enfática – ainda que oportunamente enfática –, pode provocar equívocos, já que faz pensar na existência de 

direitos que pertencem a um homem abstrato e, como tal, subtraídos ao fluxo da história, a um homem essencial 

e eterno, de cuja contemplação derivaríamos o conhecimento infalível dos seus direitos e deveres. Sabemos hoje 
que também os direitos ditos humanos são o produto não da natureza, mas da civilização humana; enquanto 

direitos históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de ampliação.‖ (acréscimos 

nossos). Cf. BOBBIO, op. cit., 2004, pp. 5 e 31-32. 
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A compreensão do perfil conceitual dos direitos humanos num determinado 

contexto civilizatório, em qualquer domínio de ação ético-política, pressupõe, portanto, um 

exercício inarredável de criteriosa imersão nos respectivos processos histórico-espirituais nos 

quais foram forjados. Tal como pondera Ortega y Gasset, em conhecida proposição do seu 

circunstancialismo filosófico, ―Yo soy yo y mi circunstancia‖
397

,  ou, nas palavras de Reale, o 

homem é um ―ser histórico‖, ou seja, não apenas um ente que ―está aí‖ (como uma coisa). 

Trata-se de um ser cambiante, ―que continuamente se transcende visando a realizar os valores 

que lhe são imanentes e dos quais ele adquire consciência ao longo do processo histórico‖
398

.  

Com particular enfoque na radical historicidade do processo de gradativa e 

cumulativa conquista de direitos humanos no rol de carecimentos e inquietações materiais e 

espirituais do homem em cada época é que adquiriu acolhida no meio doutrinário, não sem 

muitas críticas, o didático modelo geracional dos direitos humanos, que será melhor analisada 

mais à frente.  

Referido esquadro classificatório foi idealizado pelo jurista tcheco-francês Karel 

Vasak por ocasião da Conferência “Pour une Troisième Génération des Droits de L´Homme: 

Les Droits de Solidarité‖, realizada em Estrasburgo, França, em 1979
399

. Baseia-se, por sua 

vez, numa leitura genealógica do evolver histórico do processo quantitativo e qualitativo de 

institucionalização jurídica das diversas categorias de direitos humanos referenciada na tríade 

―liberté, egalité, fraternité‖, entoada como lema emancipatório durante a Révolution 

Française (1789). São, nessa esteira, doutrinariamente reconhecidas, em meio à unidade, 

indivisibilidade e complementaridade dos direitos humanos, três gerações sequenciadas de 

direitos (1ª geração: direitos civis e políticos [―direitos de liberdade‖]; 2ª geração: direitos 

sociais, econômicos e culturais [direitos de igualdade]; e 3ª geração: direitos de fraternidade 

ou solidariedade [direitos de fraternidade ou solidariedade]), havendo, ainda, quem sustente a 

consumada emergência da quarta, quinta e sexta gerações subsequentes
400

.  

Como não se consumou o ―fim da história‖ (end of history), haverá, muito 

provavelmente, um futuro. Por sua vez, a única generalização cem por cento segura acerca da 

                                                
397 Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. In: Obras completas. Madrid: Revista de Occidente, v. I, 

1966, p. 322. 
398 REALE, Miguel. Fundamentos da concepção tridimensional do direito. In: Revista brasileira de filosofia, 
1960, v. X, fasc. IV, pp. 464-466. 
399 BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 562-563.   
400 SARLET, op. cit., 2009b, p. 45.  
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história é aquela que predica que, enquanto houver raça humana, haverá história
401

. Pode-se, 

assim, num exercício de especulação prognóstica a partir da experiência empírica do passado, 

―prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer 

podemos imaginar‖
402

. Não se pode, portanto, pretender cerrar o catálogo dos direitos 

humanos, sob pena de se comprometer a própria tutela da personalidade humana em suas 

imprevisíveis manifestações do amanhã, desconsiderando-se a irredutível prospectividade e 

complexidade existencial do homem. A concepção dinâmica do fluxo geracional dos direitos 

humanos denota, portanto, que, em sua incontível vocação expansiva, o complexo ascensional 

desses direitos não constitui uma ―obra cerrada y acabada‖
403

, mas, sim, ―aberta e 

mutável‖
404

, sob o curso de um processo de concretização progressiva da dignidade sine 

mesura do homem
405

.  

É mister esclarecer que o evolver geracional dos direitos humanos não se opera 

mediante um “proceso meramente cronológico y lineal”, mas, sim, num ―proceso dialéctico‖, 

permeado por “avances, retrocesos y contradicciones‖
406

. Demais disso, as gerações de 

direitos humanos não implicam a ―sustitución global de un catálogo de derechos por 

outro‖
407

. A par da emergência, qualitativa e quantitativa, de novos e atípicos direitos como 

reações funcionais e críticas do status quo, os direitos anteriores, preservados em sua 

expressão nominal, são, em rigor, substancialmente redimensionados ou redefinidos por força 

das novas necessidades históricas
408

. Num processo dinâmico e dialético de transmutação 

                                                
401 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução de Marcos Santarrita. 2. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 16. 
402 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 18. 
403 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Las generaciones de derechos humanos. In: Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, nº 10 (1991b), set./dez., pp. 203-217. 
404 SARLET, op. cit., 2009b, p. 53. 
405 Discorrendo a respeito do instituto privatista ou civilistas dos ―direitos da personalidade‖ à luz do 

reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa humana, Paulo Mota concebe uma espécie de ―direito 
geral da personalidade‖ capaz de assegurar uma proteção atual e prospectiva do homem, com os seguintes 

contornos: ―Um „direito geral de personalidade‟ concebido nestes últimos termos, teria como objecto a 

personalidade humana em todas as suas manifestações atuais e futuras, previsíveis e imprevisíveis [...]. Esse 

direito conferiria uma tutela geral que, para além de se adequar melhor à irredutível complexidade da 

personalidade humana – só podendo esta ser apreendida e tutelada numa perspectiva globalizante –, pode incluir 

bens da personalidade não tipificados. O direito geral de personalidade é, neste sentido, ‗aberto‘ sincrônica e 

diacronicamente, permitindo a tutela de novos bens, e face a renovadas ameaças à pessoa humana.‖ (MOTA 

PINTO, Paulo. Notas sobre o direito a livre desenvolvimento da personalidade e os direitos da personalidade no 

direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A constituição concretizada: construindo pontes com o 

público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 68). 
406 LUÑO, op. cit., 1991b, pp. 203-217. 
407 Id. Ibidem. 
408 FLORES, Joaquín Herrera. Los derechos humanos como produtos culturales: crítica del humanismo 

abstrato. Madrid: Los Libros de Catarata, 2005, p. 144. 
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adaptativa aos novos contextos existenciais, são progressivamente revelados novos conteúdos 

parciais da complexa e multidimensional condição humana.  

A propósito, tal como já mencionado, a variabilidade empírica que permeia a 

problemática não se esgota no catálogo dos direitos humanos reconhecidos como tais no plano 

de coordenadas histórico-culturais da existência humana, mas também repercute no respectivo 

cabedal terminológico de cada época e cultura. Envolve, de fato, a própria designação 

empregada a respeito desses direitos (direitos naturais, direitos individuais, direitos do 

homem, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, liberdades 

públicas, liberdades fundamentais etc). Tal como enfatiza Tobeñas, ―Lo que pasa es que, 

según las épocas, han sido diversos los derechos aludidos y también sus denominaciones‖
409

. 

De outro giro, no que concerne ao conteúdo do extenso e aberto mosaico de 

direitos alocáveis historicamente na categoria unificadora dos direitos humanos, ―há 

pretensões muito diversas entre si‖, ou seja, ―direitos com estatutos muito diversos entre 

si‖
410

, ao ponto de se reconhecer, inclusive, o fenômeno das colisões de direitos humanos. 

Conforme Bobbio, a classe dos direitos humanos não é só ―mal definível‖ e ―variável‖, mas 

também é marcadamente ―heterogênea‖
411

.  

A despeito disso, em meio à relatividade histórico-cultural e à pluralidade que 

caracterizam a complexa e matizada plêiade dos direitos humanos, podem ser identificados 

elementos unificadores nesses direitos elementares dos quais se pode extrair ―un contenido 

mínimo que la define‖
412

 enquanto gênero de certas pretensões éticas e políticas. Deveras, tal 

como predica Bornholdt, os direitos humanos comportam ―um âmbito material (sachliche 

Reichweite) para o qual são destinados, sobre o qual pretendem incidir. Existe uma ‗matéria‘ 

com relação à qual se referem. É isto que assegura a sua ‗certificabilidade‘ de conteúdo 

(inhaltliche Bestimmtheit)‖
413

. 

Num primeiro plano de concepção, referido conteúdo mínimo radica, conforme 

explicita De Castro Cid, na ideia genérica ―de unos atributos o exigencias que el hombre, en 

                                                
409 TOBENÃS, op. cit., p. 7. 
410 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 19.  
411 Id. Ibidem. 
412 CASTRO CID, op. cit., p. 25. 
413 BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para resolução do conflito entre direitos fundamentais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 79. 
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cuanto sujeto de las relaciones sociales, proyecta sobre éstas con carácter condicionante y 

constrictivo, y cuya fuerza es reconocida por la generalidad de los hombres‖
414

.  

Por sua vez, dentro desse círculo conceptual primário, pode-se assinalar que a 

própria locução ―direitos humanos‖, composta pela operação linguística de adjetivação do 

substantivo ―direito‖ pelo qualificativo ―humano‖, é, por sinal, capaz de fornecer, por si só, 

pistas consistentes de uma significação plausível. De fato, dela se pode inferir o 

reconhecimento virtual de certos direitos pretensamente inerentes, de modo universal, a toda e 

qualquer pessoa humana pelo só fato de sua humanidade, de sua existencialidade humana, de 

sua qualidade de ser humano: são direitos de todos os homens (espécie)
415

 ou, nas palavras de 

Martin Kriele, ―direitos da pessoa como pessoa‖. Conforme Carrió: ―Basta con ser hombre 

para poder invocarlos. Son independientes de circunstâncias de sexo, raza, credo religioso o 

político, status social, económico o cultural, etcétera‖. E conclui: ―Todos los hombres tienen 

un título igual a la titularidad de esos derechos‖
416

. Neste mesmo sentido, conforme João 

Baptista Herkernhoff
417

:  

[…] por direitos humanos ou direitos do homem, são modernamente entendidos 

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 consagrar e garantir.  

Particularmente em relação ao instituto dos direitos humanos, impede esclarecer 

que, no plano da abstração conceitual, ao serem concebidos como imanentes à pessoa humana 

e, em rigor, enucleados em sua dignidade, não se submetem à lógica impessoal do ―ter‖, típica 

dos direitos de cunho patrimonial, mas, sim, a do ―ser‖. Sua titularidade é, de fato, pessoal, 

institucional, consubstancial, orgânica ou imanente, pois aderem, de modo indissociável, ao 

corpo e à alma do homem, ou melhor, à sua personalidade humana, não havendo, destarte, 

cisão alguma entre o sujeito e o objeto, que lhe é intrínseco
418

. Quando malferidos, é o ser 

                                                
414 CASTRO CID, loc. cit. 
415 TAVARES, op. cit. 
416 CARRIÓ, Genaro Ruben. Los derechos humanos y su protección. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 

13. 
417 HERKENHOFF, João Baptista. Curso de direitos humanos: gênese dos direitos humanos. São Paulo: 

Acadêmica, v. 1, 1994, p. 30. 
418 Ao se afirmar que os direitos humanos (ou mesmo a dignidade) são intrínsecos à pessoa não se almeja, em 

absoluto, sustentar que são naturais, ou seja, que sejam radicados na natureza (ou na ordem cósmica), como se 

fossem inatos. Em verdade, referidas construções institucionais (dignidade e direitos humanos) detêm caráter 
eminentemente moral, tratando-se de imputações ―artificialmente‖ ou ―culturalmente‖ reconhecidas em prol dos 

homens, com o fito de serem estabelecidos paradigmas ético-políticos de relacionamento humano baseados, 

sobretudo, na consideração e no respeito recíproco, que devem imperar categoricamente entre os homens. 
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humano, naquilo que lhe é próprio e mais caro, sensível e personalíssimo, que é, em princípio, 

vulnerado, vale dizer, atingem-se atributos inalienáveis de sua dignidade, e não 

desdobramentos externos de seu patrimônio objetivo. 

Por sua vez, a força prescritiva objetiva e transpessoal dos direitos humanos 

radica, em última instância, nas referências axiológicas que se consolidam na consciência 

difusa dos homens como premissas ético-políticas e vetores teleológicos em face das 

inquietações e carecimentos humanos de determinado contexto histórico-cultural. Nesse 

particular, pertinentes são as palavras de Reale: 

À medida que o homem vai elaborando ou aperfeiçoando a sua experiência 

estimativa, vai-se formando, como horizonte da sociedade civil, uma sucessão de 

―constelações axiológicas‖ que, embora oriundas do espírito subjetivo, adquirem 

força objetiva e transpessoal, exercendo pressão, como modelos ou arquétipos, sobre 

as subjetividades individuais, assim como sobre os grupos, as comunidades e as 

nações. 419 

Cabe pontuar, nesse tocante, que há certa tendência discursiva reducionista no 

sentido de se conceber os direitos humanos funcionalizados em referência a um só valor-guia, 

de acordo com a época e as bases ideológicas em que se assentam
420

. Conquanto se reconheça 

que, em cada contexto existencial, possa eventualmente haver, de fato, a preeminência de 

certos valores morais em face de outros no rol de predileções axiológicas do espírito humano, 

não se deve investir num monolitismo dogmático absoluto a esse respeito. De fato, é pouco 

crível, factível ou defensável que, em sua abundância tipológica, diversidade estrutural e 

pluridimensionalidade, mormente no contexto atual, as inúmeras matizações éticas e políticas 

dos direitos humanos sejam imediatamente reconduzíveis a uma só referência valorativa 

conglobante e polivalente que lhes dê fundamento unitário satisfatório. De qualquer maneira, 

em seu desenvolvimento ideológico e dogmático, os valores mais referenciados a esse 

respeito, em torno dos quais têm geralmente gravitado as estimações axiológicas e 

reivindicações emancipatórias em matéria de direitos humanos, são os da liberdade, da 

igualdade e, mais recentemente, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (além da 

própria vida)
421

. 

                                                                                                                                                   
Quando se consignou, v.g., no art. 1º da DUDH, de 1948, que ―todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos‖, não se está descrevendo uma aferição sociológica ou uma constatação de fato. Com efeito, 

trata-se do estabelecimento de um parâmetro ético-político a nortear a postura dos Estados em suas relações 

recíprocas e no trato das pessoas sob sua alçada soberana. A esse respeito, cf. VIEIRA, op. cit., p. 66. 
419 REALE, Miguel. Direito natural/direito positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 11. 
420 VILLA, op. cit., p. 247.  
421 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 50. 
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Deveras, sob inspiração das predicações filosóficas do liberalismo político 

clássico, de base iluminista, e em meio à efervescência econômica do capitalismo industrial e 

comercial, os movimentos revolucionários dos séculos XVIII e XIX, no contexto das lutas 

contra o Ancien Régime encabeçadas por elementos da ascendente classe burguesa, 

encamparam e propagaram um paradigma axiológico que, em termos gerais, reconhecia na 

autonomia pública e privada do homo singularis e, portanto, na liberdade individual, o valor 

supremo do arquétipo de vida boa pessoal e social. Em razão disso, naquele momento 

transformador da história, a luminosa ideia de liberdade (liberté, em francês), numa 

perspectiva negativa e formal, foi consagrada como princípio aglutinante das crenças e 

pretensões éticas em matéria de direitos humanos (então denominados pela doutrina 

jusnaturalista de ―direitos do homem‖). Partindo desse cânone axiológico, em que a própria 

ideia de dignidade da pessoa humana fora concebida em função de sua esfera de liberdade 

individual (―liberdade dos modernos‖), consagraram-se como direitos humanos, ou melhor, 

como droits de l´homme et du citoyen, as tradicionais liberdades civis e políticas, conhecidas 

como direitos humanos de primeira geração ou dimensão (liberdade de religião, de opinião, de 

expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de participação no poder político, de 

iniciativa econômica para o indivíduo etc).  

Conquanto, no pensamento liberal clássico, inspirado pelo telos libertário, a tônica 

dos direitos humanos gravitasse em torno do valor da liberdade individual, é fato que, desde a 

sua origem, os direitos humanos foram concebidos, sob inspiração do jusnaturalismo 

racionalista, como imanentes à condição humana, qualificando-se, pois, pela universalidade, 

atributo definidor desses direitos
422

. Isso que denota, de todo modo, um certo conteúdo 

intrinsecamente associado ao valor da igualdade. É fato, contudo, que a concepção liberal de 

igualdade restringia-se à ―igualdade formal‖, consubstanciada no nivelamento das pessoas 

diante da norma legal posta e na proscrição à edição de leis em desconformidade com a 

isonomia. 

Não obstante, essa matriz axiológica liberal, associada a concepções formais de 

liberdade e igualdade, foi profundamente redimensionada funcional e criticamente nos 

contextos existenciais vivenciados a partir dos movimentos sociais deflagrados no final do 

séc. XIX. Estes decorreram, por sua vez, das abissais assimetrias e injustiças socioeconômicas 

provocadas pelo modo de produção e distribuição de riquezas do capitalismo industrial e 
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comercial, as quais passavam ao largo da política pretensamente neutra e abstencionista do 

modelo institucional do Estado Liberal.  

Deveras, na esteira da filosofia marxista, de forte pendor socializante, ideologias 

socialistas empreenderam uma revisão a fundo na dogmática liberal, passando a conferir 

especial preeminência axiológica ao valor da igualdade (egalité), numa perspectiva material, 

em detrimento até da própria liberdade humana; tal como se deu, na prática, pela implantação 

de regimes ditatoriais em Estados em que se institucionalizou, de fato, o socialismo real. 

Nesse esquadro axiológico renovado, que deflagra uma profunda ruptura (ou ―revolução‖) 

com o equilíbrio e a racionalidade sistêmica do complexo precedente de direitos, no sentido 

da afirmação da igualdade material de oportunidades para todos, foram concebidos direitos 

humanos associados a inúmeras pretensões positivas de cunho social, econômico e cultural, os 

cognominados direitos de segunda geração ou dimensão.  

Demais disso, no decorrer do séc. XX, passaram a ser desenvolvidos modelos 

teóricos ecléticos, sob inspiração da ideologia política do liberalismo moderno (―liberalismo 

do século XX‖), que, a despeito de virem revigorando, no domínio ético, o valor da liberdade, 

desta feita numa perspectiva positiva, vêm reconhecendo certo equilíbrio axiológico com o 

valor da igualdade
423

 enquanto pólos de irradiação dos direitos humanos no paradigma 

institucional atual do Estado de Direito. Numa espécie de ―liberalismo igualitário‖, rejeitam o 

individualismo exacerbado do liberalismo clássico, propondo uma compatibilização entre 

liberdades básicas e distribuição equânime de recursos
424

. Nessa seara, vale destacar o 

contributo doutrinário levado a cabo por Herbert Hart, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, 

John Rawls e Amartya Sen (cada um com suas nuances). 

É digno de nota, por oportuno, que, nesse evolver de coisas, as coordenadas 

histórico-existenciais do pós-2ª Guerra revelaram igualmente que os direitos humanos de 

primeira e segunda geração, consagrados, no plano nacional, pelas fórmulas políticas modais 

do Estado Liberal e do Estado Social, respectivamente, não são suficientes para assegurar a 

devida proteção jurídica aos seres humanos. De fato, reconheceu-se a necessidade de uma 

                                                
423 Conforme Jerome J. Shestack, ―as teorias modernas reconhecem e tentam solucionar, usando diversas 

concepções, a tensão entre liberdade e igualdade. Algumas teorias constroem argumentos no sentido de provar 

que esses objetivos são conciliáveis e alcançáveis em uma mesma ordem social. Outras teorias sustentam que a 

tensão é inconciliável e buscam resolver os dilemas elencando hierarquicamente esses objetivos. Outras ainda 

elaboram sofisticados argumentos para aceitar a relação entre liberdade e igualdade, caracterizada como em 

dinâmica interação.‖ (SHESTACK, Jerome J. The jurisprudence of human rights. In: MERON, Thomas (org.). 
Human rights in international law: legal and policy issues. Oxford: Clarendon, 1984, pp. 85-98 apud 

PIOVESAN, op. cit.,  2012b, p. 176).  
424 JESUS, op. cit., pp. 75-76; e HEYWOOD, op. cit., pp. 64-73. 
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nova camada protetiva de direitos, os cognominados direitos de terceira geração ou dimensão, 

que não colheria os homens enquanto indivíduos titulares de direitos civis e políticos ou como 

detentores, de modo individual ou coletivo, de pretensões de matiz social, econômico e 

cultural frente aos Estados dos quais fazem parte, mas, sim, contemplaria a humanidade 

difusamente, como conjunto do gênero humano inteiro
425

, numa perspectiva ―transespacial‖ 

(universal) e ―transtemporal‖ (intergeracional)
426

. Os direitos de terceira geração, radicados 

no valor da fraternidade ou solidariedade, destinam-se, pois, à preservação da humanidade
427

, 

enquanto espécie biológica e espiritualidade cultural, razão pela qual detêm raízes filosóficas 

de caráter essencialmente universalizante, reclamando, para a efetivação de algumas de suas 

facetas mais expressivas, esforços e responsabilidades em escala mundial.
428 429

 

Sem embargo, novas aspirações ético-políticas foram reveladas no ciclo histórico 

que, perdurando até os dias de hoje, iniciou-se depois do fenômeno totalitário – ―experiência 

antipolítica radical‖
430

 – e do ocaso da Segunda Guerra Mundial. Desde os referidos eventos 

dramáticos, tem-se consolidado, no universo axiológico do mundo ocidental, vale dizer, no 

campo de suas preferências e ponderações valorativas, um profuso e vigoroso consenso 

dogmático, na esfera da laicidade, no sentido de se reconhecer no valor transcendental da 

pessoa humana, sob a moderna concepção de dignidade autônoma, o fundamento último 

(embora não necessariamente exclusivo) do conceito universal e, em rigor, do extenso e 

aberto elenco de direitos humanos da atualidade. Deveras, na ambiência hodierna, sem que se 

dispensem outros vetores de natureza axiológica (tais como a liberdade, a igualdade, a 

solidariedade, a vida etc), vem-se afirmando, numa inversão relativa de valores, que, 

                                                
425 BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 569-570. 
426 DATONOU, Dieudonné. Du concept de patrimoine commun de l'humanité aux droits de l'humanité: etude 

historico-juridique du concept de patrimoine commun de l'humanité en droit international. Roma: Pontificia 

Università Lateranense, 1995, p. 91. 
427 ―De fato, uma parcela relevante do que acontece em nossos dias teve origem nos efeitos da criação e da 
assimilação do conceito de ‗humanidade‘, elaborado para dar resposta aos crimes praticados, no período de 1933 

a 1945, pelo regime nazifascista. Foi a noção de ‗crime contra a humanidade‘, até então inexistente, que 

possibilitou que se começasse a pensar na humanidade como uma coletividade, merecedora, enquanto tal, de 

proteção jurídica. Posteriormente, a utilização do conceito foi ampliada, inspirando também a proteção de um 

―patrimônio comum da humanidade‖, desta feita contra a exploração desordenada dos recursos naturais.‖ 

(MORAES, op. cit., p. 135). 
428 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 48-50. 
429 A esse respeito, vale trazer à colação as inspiradoras lições de Paulo Bonavides: ―Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se […] enquanto direitos que 

não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado 

Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação 
como valor supremo em termos de existencialidade concreta.‖ (BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 569-570). 
430 ORTEGA, Francisco. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida e Foucault. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 2000, p. 19. 
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materialmente, os direitos humanos (incluindo os direitos fundamentais
431

), em suas múltiplas 

dimensões defensivas e prestacionais, são, a fortiori, exigências, concretizações ou derivações 

éticas e políticas essencialmente irradiadas, ainda que de modo e intensidades variáveis, do 

valor-fonte plasmado na dignidade imanente à pessoa humana. Este lhes conferiria, em termos 

globais, uma unidade existencial de sentido enquanto síntese da ideia prevalente de justiça 

desta época. Na tábua hierárquica de valores do mundo atual, a dignidade da pessoa humana, 

enquanto ―referência da representação do valor do ser humano‖
432

, sobrepaira, na qualidade 

de autêntico primus inter pares, como macrovalor, como ―valor dos valores‖
433

, razão pela 

qual, conforme Pérez Luño, figura como ―valor básico (Grundwert) fundamentador de los 

derechos humanos‖
434

. Aliás, tal como adverte Sarlet, as pessoas são titulares de direitos 

humanos principalmente em função de sua inerente dignidade, que opera tanto como 

fundamento ou fonte dos direitos humanos (e fundamentais), mas também assume a condição, 

em maior ou menor grau, de conteúdo desses direitos
435

.  

A propósito, após as barbaridades colossais da Segunda Guerra Mundial, o 

jusfilósofo germânico Gustav Radbruch, que se integra ao último surto renascentista do 

jusnaturalismo e prenuncia alguns dos parâmetros dogmáticos assimilados pelo pós-

positivismo jurídico, concebera, dedutivamente, que, enquanto produção histórico-social 

complexa extraída da cultura humana, o Direito consiste numa realidade instrumental referida 

a valores morais. Para Radbruch, o sentido teleológico do Direito é estar a serviço de certos 

                                                
431 Há quem sustente a tese de que o princípio da dignidade da pessoa humana confere unidade sistemática aos 

direitos fundamentais assegurados pela Constituição (FARIAS, Edilson Pereira de. Colisões de direitos: a 

honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: 

Fabris, 1996, pp. 54-55; e PEÑA DE MORAES, Guilherme Braga. Dos direitos fundamentais. São Paulo: LTr, 

1997, pp. 89 e ss.). No direito alemão, referida tese é sustentada por Günter Dürig, para o qual a Grundgesetz 

teria instituído um autêntico sistema de direitos fundamentais radicado no princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, I). Conquanto reconheça haver certas vinculações de natureza sistêmica entre os direitos 

fundamentais, Konrad Hesse refuta a tese da existência de um genuíno sistema em torno do valor da dignidade 

da pessoa humana (SARLET, op. cit., 2009b, pp. 70-71). A esse respeito, Sarlet assinala que ―também os direitos 

fundamentais de nossa Constituição não radicam, em sua totalidade, ao menos não de forma direta, no princípio 
da dignidade da pessoa humana, havendo que reconhecer, nesse sentido, no mínimo relevantes distinções quanto 

ao grau desta vinculação‖ (id. ibidem). Discorrendo sobre essa temática, mas em relação à Constituição 

portuguesa de 1976, Vieira de Andrade pondera que há, de fato, alguns direitos fundamentais que constituem 

explicitações de 1º grau da ideia de dignidade da pessoa humana (vida, liberdade etc). Assinala, ademais, que há, 

contudo, outros direitos que figuram como decorrências desses direitos básicos, revelando-se como explicitações 

de 2º grau da dignidade (VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição 

portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1987, pp. 101 e ss.). 
432 ALEXANDRINO, José de Melo. Perfil constitucional da dignidade da pessoa humana: um esboço traçado a 

partir da variada de concepções. In: CORDEIRO, António Menezes; VASCONCELOS, Pedro Pais de; COSTA 

E SILVA, Paula. Estudos em honra do professor doutor José de Oliveira Ascensão. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2008, v. 01, p. 505. 
433 CUNHA, Paulo Ferreira da. O ponto de Arquimedes. Coimbra: Almeida, 2001, p. 212. 
434 LUÑO, op. cit., 1991a., p. 180 e ss. 
435 SARLET, op. cit., 2010b, pp. 91 e 97. 
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valores fundamentais comuns que se intercomunicam entre si e respondem, dialeticamente, 

pelo conteúdo das referências materiais de justiça vigorantes num dado estágio civilizatório. 

Nessa perspectiva, definia aprioristicamente o Direito, enquanto ―dever-ser para ser justo‖
436

, 

como realidade regulativa colocada na perspectiva tendencial da consecução de uma ―ideia de 

justiça‖, plasmada numa matriz axiológica que lhe seria antecedente e na qual radicaria seu 

fundamento institucional e sua racionalidade instrumental
437

. O direito positivo ou posto 

(―ser‖ – sein) torna-se, assim, cada vez mais justo e conforme o Direito na medida em que se 

compromete e se aproxima dos componentes valorativos em que se desdobra o ideal ético de 

justitia que lhe informa culturalmente (―dever ser‖ – sollen). No entanto, a justiça, 

representação unitária e conglobante dos valores comunitários estimados como fundamentais 

para a convivência social, não deixará, jamais, de ser um ideal apenas parcialmente 

alcançado
438

, o que demanda, num perene movimento, aperfeiçoamento prospectivo e 

adaptativo do direito, sobretudo diante de novas contingências axiológicas que passem a 

servir de arrimo ético aos novos arquétipos difusos de justiça entranhados no subconsciente 

coletivo dos grupos humanos.  

Valendo-se do modelo filosófico de Radbruch, pode-se assinalar que, na 

atualidade, os direitos humanos – e o Direito em geral
439

 – servem a uma ideia de justiça em 

cujo fundo de valores se afirma a dignidade da pessoa humana como ―valor dominante‖, 

como ―constante axiológica do justo‖
440

, como principal ou última (embora não 

necessariamente exclusiva) sede material de sua referência identitária e de sua racionalidade 

                                                
436 VASCONCELOS, op. cit., p. 232. 
437 RADBRUCH, op. cit., pp. 46-55. 
438 VASCONCELOS, op. cit., p. 233. 
439 Tal como assinala Comparato, ―uma das tendências marcantes do pensamento moderno é a convicção 

generalizada de que o verdadeiro fundamento de validade – do Direito em geral e dos direitos humanos em 

particular – já não deve ser procurado na esfera sobrenatural da revelação religiosa, nem tampouco numa 

abstração metafísica – a natureza – como essência imutável de todos os entes no mundo. Se o direito é uma 

criação humana, o seu valor deriva, justamente, daquele que o criou. O que significa que esse fundamento não é 
outro, senão o próprio homem, considerado em sua dignidade substancial de pessoa, cujas especificações 

individuais e grupais são sempre secundárias.‖ (COMPARATO, Fábio Konder. Fundamentos dos direitos 

humanos: a noção jurídica de fundamento e sua importância em matéria de direitos humanos. In: Revista 

Consulex, ano IV, n. 48. dez./2000, p. 55). 
440 Ao discorrer sobre a justiça e a sua relação com o Direito, Reale predica que ―O bem, visto como valor social, 

é o que chamamos propriamente de justo, e constitui valor fundante do Direito [...] O valor do Direito é, pois, a 

justiça – não entendida como simples relação extrínseca ou formal, aritmética ou geométrica, dos atos humanos 

[...] A Justiça que, como se vê, não é senão a expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, 

pressupõe o valor transcendental da pessoa humana [...] Esta última tendência (a do personalismo) é, quase 

sempre, acorde em reconhecer que no trabalho de composição entre os valores do todo e os dos indivíduos brilha 

um valor dominante, uma constante axiologia do justo. [...] Determinado o conceito de Direito e fixadas as notas 
que constituem a juridicidade, abre-se um segundo campo a indagação, relativo à atitude do jurista perante um 

‗dever‘ a cumprir, em função de sua valoração do ‗agir‘.‖ (REALE, Miguel. Filosofia do direito. 18. ed., São 

Paulo: Saraiva, 1998b, pp. 272-293). 
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humanista
441

. Por sinal, o entendimento de que, no contexto atual, a ―ideia de justiça‖ para a 

qual servem os direitos humanos e o Direito globalmente considerado repousa no valor da 

pessoa humana, que é juridicamente decodificado sob a forma normativa de princípio 

(Grundsatz), coaduna-se com a compreensão de Canotilho no sentido de que os ―princípios 

são ‗standards‘ juridicamente vinculantes radicados nas exigências de ‗justiça‘ (Dworkin) ou 

na ‗ideia de direito‘ (Larenz)‖
442

. 

Radica, de fato, na dignidade da pessoa humana a instância magna de justificação 

ético-axiológica e de fundamentação teorético-discursiva dos direitos humanos na dogmática 

hodierna. É nessa linha que se deve compreender o signo ético e político, marcadamente 

axiológico e simbólico, dos direitos humanos. Isso expõe, ademais, o caráter latente de sua 

dimensão sentimental e romântica no processo histórico de refundação das bases materiais do 

Direito a partir da reinvenção das utopias da atualidade, da transformação social da adversa 

realidade e da lapidação civilizatória das estruturas institucionais do pacto moderno de 

convivência coletiva, na perspectiva de uma ideia regulativa de justiça fundada na dignidade a 

priori da pessoa humana, numa concepção do valor do ser humano. Esta é, por sinal, passível 

de ser violada não apenas por atos contrários ao direito positivo, mas também pela injustiça 

(Unrecht, literalmente: não-Direito), ainda que praticada na forma da lei
443

. 

Não é à-toa, aliás, que, conquanto suas raízes filosóficas e religiosas remontem à 

Antiguidade, foi ao longo do séc. XX, mormente depois do bárbaro vilipêndio de direitos 

humanos verificados durante o Grande Conflito, que o valor-fonte associado à ideia diretiva 

da dignidade da pessoa humana, que, em sua ―mística‖ conceitual universalizante, enuclea a 

asserção normativa do homem como fim reflexivo e intersubjetivo de todo agir humano, foi 

efetivamente assimilado pelo logos e pelo pathos do mundo jurídico na atualidade
444

. 

                                                
441 Conforme Bodin de Morais, ―O problema maior do Direito tem sido exatamente o de estabelecer um 

compromisso aceitável entre os valores fundamentais comuns, capazes de fornecer os enquadramentos éticos e 
morais nos quais as leis se inspirem, e espaços de liberdade, os mais amplos possíveis, de modo a permitir a cada 

um a escolha de seus atos e a condução de sua vida particular, de sua trajetória individual, de seu projeto de vida. 

Toda esta problemática nos põe diante do desafio de distinguir quais sejam os atributos intrínsecos à pessoa 

humana, cuja proteção o Direito é chamado a garantir e promover, e de que forma tais atributos devam ser, 

relativamente, hierarquizados. Mas em que consiste a dignidade humana, expressão reconhecidamente vaga, 

fluida, indeterminada? Esta é uma questão que, ao longo da historia, tem atormentado filósofos, teólogos, 

sociólogos de todos os matizes, das mais diversas perspectivas ideológicas e metodológicas. A temática tornou-

se, a partir de sua inserção nas longas Constituições, merecedora da atenção privilegiada do jurista que tem, 

também ele. grande dificuldade em dar substância a um conceito que, por sua polissemia e o atual uso 

indiscriminado, tem um conteúdo ainda mais controvertido do que no passado.‖ (MORAES, op. cit., p. 114). 
442 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.160. 
443 NEUNER, op. cit., p. 226. 
444 ―Se todo o Direito está construído por causa do homem, há de tomar-se este como razão e paixão, como ser 

que pensa e sente, como racionalidade fundada sobre o sentimento.‖ (VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento 
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Afirmando-se, por seu turno, como reivindicação de fundo ético e político das sociedades 

crescentemente hipercomplexas dos tempos atuais
445

, a ideia de dignidade da pessoa humana 

findou, de fato, por ser inscrita textualmente no rol dos princípios jurídicos fundamentais de 

diversos diplomas internacionais e constitucionais de vários Estados democráticos, conforme 

analisado no capítulo anterior. Isso se deu, ademais, no contexto de uma profunda reversão 

crítica do paradigma vigorante de juridicidade, com a rematerialização dos alicerces 

dogmáticos do Direito a partir de uma nova ―ética de valores‖ e a sua reaproximação 

epistêmica com a Filosofia Moral e a Filosofia Política, em busca de uma justificação ético-

política, norteada por uma pretensão de justiça, para a compreensão do fenômeno jurídico.  

De qualquer modo, a concepção ocidental de dignidade da pessoa humana 

evidencia uma genética e umbilical interface e interdependência (mas não necessária e 

integral fungibilidade ou absorção) com os valores fundamentais da liberdade, da igualdade e 

da fraternidade, entre outros (tais como a integridade física e mental, a vida – que, inclusive, 

há de ser vivida com dignidade
446

 –, a democracia
447

 etc). Ronald Dworkin, à semelhança de 

Martin Kriele
448

, defende, aliás, que liberdade e igualdade são derivações diretas da dignidade 

pessoal do homem
449

. Para além das interseções parciais e zonas de confluência, de fronteiras 

difusas, com cada um desses valores cardeais da pessoa humana, a ideia de dignidade 

substancial do homem, por sua polivalência aberta e largo espectro de irradiação, detém, de 

fato, horizonte axiológico de maior amplitude; transcende os demais valores, ao ponto de, 

aliás, encerrar conteúdos éticos e políticos que alcançam aspirações existenciais diretamente 

enraizadas em cada uma das vertentes da tríade revolucionária ―liberté, egalité, fraternité‖, 

em relação à qual se pauta a racionalidade epistêmica da compreensão geracional dos direitos 

humanos. A esse respeito, percuciente é, a propósito, a lição de Morris Cohen, segundo o qual 

                                                                                                                                                   
constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como modo de integração política. Tradução de 
Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 05). 
445 Conforme João Maurício Adeodato, ―(…) a complexidade crescente pulveriza os conteúdos éticos, pois cada 

indivíduo tem sua religião, sua moral, sua etiqueta, sua visão política, sua orientação sexual etc e o direito passa 

a ser o único ambiente ético comum.‖ (ADEODATO, João Maurício. Limites éticos do poder constituinte 

originário e da concretização da Constituição pelo Judiciário. In: BITTAR, Eduardo C. A; FERRAZ, Anna 

Cândida da Cunha (orgs.). Direitos humanos fundamentais: positivação e concretização. Osasco: EDIFIEO, 

2006, p. 77). Na mesma esteira, Niklas Luhmann salienta que, numa sociedade crescentemente hipercomplexa, 

permeada por profunda diferenciação social, o Direito, para que possa se institucionalizar, há de ser dotado de 

certa flexibilidade, de modo a viabilizar a convivência de mundividências muito distintas e, por vezes, 

antagônicas (LUHMANN, op. cit., p. 105).  
446 SARLET, op. cit., 2010b, pp. 27 e 95. 
447 MACHADO SEGUNDO, op. cit., pp. 136-172. 
448 KRIELE, op. cit., pp. 283-291. 
449 DWORKIN, op. cit., pp. 95-96. 



137 

 

 

 

―consumir a vida em busca de ideais valiosos, apesar de imperfeitamente alcançáveis, é a 

essência da dignidade humana‖
450

.  

Vale reiterar que, conquanto a dignidade da pessoa humana constitua valor axial 

de dimensões, implicações e potencial emancipatório mais amplos, servindo, assim, de 

fundamento matricial da grande generalidade dos direitos humanos nos novos tempos
451

, não 

há uma relação de mecânica e absoluta consunção frente aos demais valores fundamentais do 

homem que também lhes servem de razão de ser, tais como a liberdade e a igualdade. Há, em 

verdade, um dialético entrecruzamento dos valores últimos da pessoa humana no sentido de 

um equilíbrio dinâmico em torno de um ideal humanista de justiça, não incidindo, no caso, a 

lógica do major absorbet minorem. Nessa esteira, mormente em razão das áreas de 

superposição, à medida que o substrato axiológico reconhecido nesses valores básicos foi (e 

vai) sendo progressivamente revisado no imaginário coletivo, novos conteúdos foram (e vão) 

sendo paulatina e reflexivamente assimilados, numa ―marcha ascendente da humanização do 

homem‖
452

, aos contornos espirituais e exigências ético-políticas associadas à matriz 

pluridirecional da dignidade da pessoa humana, ponto arquimediano do ideal contemporâneo 

de justiça para o qual se direcionam os direitos humanos. Esses acréscimos de conteúdo dão-

se, sobretudo, a partir do tortuoso evolver da experiência histórica, do fluxo dialético das 

ideologias e da emergência, em cenários inesperados, de novas e dissimuladas formas de 

aviltamento ou de vulnerabilidade da condição humana. 

Nesse particular, pertinentes se mostra a seguinte preleção de Norberto Bobbio
453

: 

O fundamento de direitos – dos quais se sabe apenas que são condições para a 

realização de valores últimos – é o apelo a esses valores últimos. Mas os valores 

últimos, por sua vez, não se justificam; o que se faz é assumi-los. O que é último, 

precisamente por ser último, não tem nenhum fundamento. De resto, os valores 

últimos são antinômicos: não podem ser todos realizados globalmente e ao mesmo 

tempo. Para realizá-los, são necessárias concessões de ambas as partes: nessa obra 

                                                
450 Conforme Morris: “The deeper and more ancient wisdom is to recognize that divine perfection is denied to 

human beings in legal as well as in other practical affairs. It is romantic foolishness to expect that man can by 

his own puny efforts make a heaven of earth. But to wear out lives in the pursuit of worthy though imperfectly 

attainable ideals is the essence of human dignity.” (COHEN, Morris Raphael. Reason and nature: an essay on 

the meaning of scientific method. 2. ed. Illinois: Free Press, 1959, p. 426). Numa tradução livre: ―A mais 

profunda e antiga sabedoria é reconhecer que a perfeição divina é negada aos seres humanos no direito, assim 

como em outros assuntos práticos. É tolice romântica esperar que o homem possa, por seus próprios esforços 

insignificantes, fazer da terra um céu. Mas consumir a vida em busca de ideais valiosos, embora alcançáveis de 

modo imperfeito, é a essência da dignidade humana‖. 
451 Por sinal, cabe reiterar que, logo no início do Preâmbulo da DUDH, de 1948, consta a significativa asserção 

do reconhecimento da dignidade que inere a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 
inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
452 VASCONCELOS, op. cit., p. 22. 
453 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 18. 
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de conciliação, que requer renúncias recíprocas, entram em jogo as preferências 

pessoais, as opções políticas, as orientações ideológicas.  

Cabe, por seu turno, pontuar que a noção primária dos direitos humanos que se 

vem delineando neste articulado não tem sido pautada sob o ponto de vista estrito de sua 

positivação formal em estatutos jurídicos nacionais ou internacionais. Nessa linha conceitual 

inaugural, parte-se do pressuposto de que os direitos humanos (incluindo o que porventura há 

além do seu conteúdo diretamente irradiado da ideia de dignidade) podem ser 

ontologicamente concebidos como categorias ético-políticas que traduzem os valores axiais e 

as aspirações existenciais reconhecidas como universalmente inerentes à pessoa humana num 

dado contexto histórico-cultural. Evidenciam, nessa acepção, cunho pré-jurídico ou jurígeno, 

de sorte que parte de sua significância material transcende o que eventualmente se expressa 

institucionalmente no âmbito jurídico-positivo. Consubstanciam, em verdade, realidade 

pluridimensional mais ampla, complexa e matizada, que, além de radicar na própria condição 

humana revelada em cada época, possui desdobramentos metajurídicos relevantes nos planos 

histórico, axiológico e sociológico.  

Com efeito, embora detenham ―vocación jurídica‖
454

, que aponta na perspectiva 

tendencial de seu reconhecimento e assimilação institucionalizada por ordenamentos 

normativos em nível nacional e internacional, os direitos humanos, por encarnarem valores 

fundamentais imanentes à personalidade humana num dado contexto histórico-cultural, são, 

nessa acepção, direitos originariamente pré-constitucionais
455

 e pré-convencionais. Por 

representarem, nesse prisma, reivindicações emancipatórias da humanidade que se 

materializam historicamente num projeto ético-político in fieri, inacabado, mesmo quando 

não positivados, já existem enquanto aspirações existenciais e constituem, intrinsecamente, 

referências axiológicas e exigências de ―dever ser‖. Ainda que não figurem, onde não tenham 

sido reconhecidos juridicamente, como autênticos direitos (no sentido jurídico-positivo), 

legitimam protestos em domínios metajurídicos, figurando, pois, como ―criterios o pautas 

morales‖, como ―modelo y limite crítico a las estructuras normativas e institucionales 

positivas‖, na perspectiva do aperfeiçoamento humano.
456

 

                                                
454 VILLA, op. cit., p. 247.  
455 QUEIROZ, Cristina. Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 388. 
456 Sobre as implicações entre direitos humanos e positividade, Paulo Ferreira da Cunha faz as seguintes 
considerações: ―poderá afirmar-se que um novo perigo de recuperação de um paradigma por outro, devido à 

inanição de ideais, se encontra agora renovado. Desta feita, não é o direito natural engolido pelo monstro legal 

codificado do direito positivo. São os direitos humanos que, adotados em inúmeras e tautológicas declarações, 
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Por oportuno, cabe transcrever as seguintes considerações de Luño: 

Mientras esos derechos no hayan sido reconocidos por el ordenamiento jurídico 

nacional y/o internacional, actuarán como categorías reivindicativas, 
prenormativas y axiológicas. Pero los derechos humanos no son meros postulados 

de “deber ser”. Junto a su irrenunciable dimensión utópica, que constituye uno de 

los polos de su significación, entrañan un proyecto emancipatorio real y concreto, 

que tiende a plasmarse en formas históricas de libertad, lo que conforma el otro 

polo del concepto. Faltos de su dimensión utópica los derechos humanos perderían 

su función legitimadora del Derecho; pero fuera de la experiencia y de la historia 

perderían sus propios rasgos de humanidad. 457 

À luz do exposto, os direitos humanos, em sentido amplo, podem ser 

substancialmente concebidos segundo a ―propuesta de definición‖ formulada por Pérez Luño, 

que, conjugando sua raiz ético-política com sua vocação jurídica, predica que constituem ―un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidade, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional‖.  

Trata-se, pois, de concepção material que define os direitos humanos como 

aspirações primárias e necessárias do homem que, num determinado contexto histórico, visam 

a dar concretude aos valores fundamentais da pessoa humana, entre os quais sobrepaira, para 

Luño, o de sua própria dignidade imanente, bem como a liberdade e a igualdade, que 

reclamam, para tanto, reconhecimento institucional pelo direito positivo. 

Numa perspectiva análoga, Louis Henkin assinala que os direitos humanos são 

―those moral-political claims which, by contemporary consensus, every human being has or is 

deemet to have upon his society and government‖ (―reivindicações morais e políticas que, no 

consenso contemporâneo, todo ser humano tem ou deve ter perante a sua sociedade ou 

governo‖), as quais são ―claims as of right‖ (―reivindicações como de direito‖), vale dizer, 

que são reclamadas ―neither by appeal to grace, charity, brotherhood, or love nor because 

                                                                                                                                                   
universais, regionais, sectoriais, nacionais, constituições e outros documentos legais, perdem o sopro renovador 

que adquiriram quando ainda eram mais políticos que jurídicos, e deixando-se enquistar ou cristalizar dentro das 

‗folhas de papel‘, começam a ser interpretados segundo as fórmulas especiosas dos juristas. A ratio 

institucionalizadora é sempre estioladora, claustrofóbica.‖. E conclui: ―quando os direitos se tornam taxativos, se 

deixam esquadrinhar em requisitos e pressupostos, e permitem que em torno de si se exerçam as mil e uma 
malícias das velhas e novas hermenêuticas pró domo, deixou de haver paradigma novo. É o velho dura lex sed 

lex que apenas tem de lidar com mais alguns tópicos, que acabarão por se comportar bem, no molde 

hermenêutico de Savigny, ou  noutro, mais ou mesmo desconstrucionista.‖ (CUNHA, Paulo Ferreira da. A 

constituição viva: cidadania e direitos humanos. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, p. 52).  
457 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 17. 
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they have been earned or deserved‖ (―não por apelo à graça, caridade, fraternidade ou amor, 

mas por que são devidas ou merecidas‖)
458

. 

Coerente com as referidas enunciações conceituais, Robert Alexy assinala que os 

direitos humanos caracterizam-se por serem essencialmente ―direitos‖ qualificados pelas 

seguintes características: (1) são universais, visto que todos os seres humanos, concebidos 

biologicamente, detêm a sua titularidade (os direitos humanos são para todos, não só para 

―humanos [que se julgam] direitos‖
459

); (2) são morais, por sua existência enquanto 

reivindicações éticas e políticas independer, nessa acepção, de uma positivação jurídica, 

embora haja por parte do titular de um direito humano uma autêntica pretensão de 

concretização jurídico-positiva de sua aspiração existencial, sentida como ―de direito‖ (―as of 

right‖); (3) são fundamentais, pois, ao serem positivados, detêm ascendência normativa frente 

a todos os demais escalões normativos do ordenamento jurídico, sujeitando e vinculando, 

inclusive, o próprio legislador no exercício de sua liberdade de conformação jurídica; (4) são 

preferenciais, no sentido de que a legitimidade de um sistema jurídico repousaria na primazia, 

prevalência ou prioridade que lhes é concedida; e (5) são abstratos, operando-se sua restrição 

ou limitação apenas por ocasião da solução de casos concretos e diante de sua eventual 

colisão com outros direitos fundamentais, mediante ponderação entre interesses em 

conflito.
460

  

Como aduzido, enquanto reivindicações ético-políticas dotadas de vocação 

jurisgênica expansiva, os direitos humanos tendem a se firmar, numa determinada ambiência 

histórico-existencial, como utopia factível e exigência emancipatória de ―ordem pública‖, 

entendida como ―de direito‖ (―as of right‖). Induzem, nessa esteira, uma espécie de ―opinio 

juris seu necessitatis‖, um Rechtsgefühl, vale dizer, uma consciência, senso ou intuição 

sentimental de sua juridicidade, na qualidade de ―imperativos de tutela‖
461

, em face de 

ameaças ou intempéries da convivência mundana erosivas da personalidade humana em seus 

traços mais essenciais. Materializando, assim, clamores categóricos de justiça, catalisam uma 

coesão social postulatória de jure constituendo, que, no espaço dialético da ―luta pelo Direito‖ 

(Kampf um´s Recht)
462

, finda, não raro, por ser efetivamente decodificada, incorporada e 

                                                
458 HENKIN, Louis. The age of rights. New York: Columbia University Press, 1990, p. 3. 
459 JESUS, op. cit., p. 53.   
460 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007, pp. 45-49. 
461 MOTA PINTO, op. cit., p. 318. 
462 Alusão à obra ―Der Kampf um´s Recht‖ (―A luta pelo Direito‖), de Rudolf von Ihering, editada em 1872, na 

qual consta a seguinte o seguinte excerto: ―Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf. So 
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garantida, como conquista viva, pelo direito positivo
463

. Adquirem, assim, uma imago juris, 

mormente em sociedades democráticas e abertas
464

. A esse respeito, Alexy ressalta que, 

enquanto aspirações ativas defluentes dos valores éticos mais básicos da pessoa humana, os 

direitos humanos reclamam necessária institucionalização jurídica, visto que ―apenas podem 

desenvolver o seu pleno vigor quando são garantidos mediante normas de direito positivo‖
465

. 

É mister assinalar, contudo, que a forma de positivação dos direitos humanos na 

linha da tradição ocidental não é o único caminho possível para a existência jurídica desses 

direitos, não sendo também da essência de um regime de direitos humanos a separação entre o 

domínio jurídico e os outros domínios da convivência humana, tal como adverte João Baptista 

Herkenhoff: 

                                                                                                                                                   
lange das Recht sich auf den Angriff von Seiten des Unrechts gefasst halten muss und dies wird dauern, so lange 
die Welt steht – wird ihm der Kampf nicht erspart bleiben. Das Leben des Rechts ist Kampf, ein Kampf der 

Völker, der Staatsgewalt, der Stände, der Individuen. Alles Recht in der Welt ist erstritten worden, jeder wichtige 

Rechtssatz hat erst denen, die sich ihm widersetzten, abgerungen werden müssen, und jedes Recht, sowohl das 

Recht eines Volkes wie das eines Einzelnen, setzt die stetige Bereitschaft zu seiner Behauptung voraus. Das 

Recht ist nicht blosser Gedanke, sondern lebendige Kraft. Darum führt die Gerechtigkeit, die in der einen Hand 

die Wagschale hält, mit welcher sie das Recht abwägt, in der andern das Schwert,- mit dem sie es behauptet. 

Das Schwert ohne die Wage ist die nackte Gewalt, die Wage ohne das Schwert die Ohnmacht des Rechts. Beide 

gehören zusammen, und ein vollkommener Rechtszustand herrscht nur da, wo die Kraft, mit welcher die 

Gerechtigkeit das Schwert führt, der Geschicklichkeit gleichkommt, mit der sie die Wage handhabt.‖ (Numa 

tradução livre: ―O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o Direito 

estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá 
prescindir da luta. A vida do Direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos. 

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de 

enfrentar os ataques daqueles que a eles se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o 

direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. O Direito não é uma simples ideia, 

é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o Direito, enquanto na outra 

segura a espada por meio da qual o defende. A espada sem a balança e a força bruta, a balança sem a espada, a 

impotência do Direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de Direito só pode existir quando a justiça 

sabe brandir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança.‖ (IHERING, Rudolf von. Der 

Kampf um´s Recht. Norderstedt: Books on Demand, 2012, p. 1). 
463 Conforme Ignacy Sachs, ―Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão dos direitos é fruto 

de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em um processo histórico cheio de 

vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se articulam em reivindicações e em estandartes de 
luta antes de serem reconhecidos como direitos.‖ (SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, direitos humanos e 

cidadania. In: Direitos humanos no século XXI. Brasília: Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais e 

Fundação Alexandre de Gusmão, 1998, p. 156). 
464 ―O Direito está embasado em determinados princípios. Tais princípios, enraizados, por sua vez, em um 

mundo de crenças, sentimentos, impulsos, necessidades políticas, econômicas e de outra índole, não se 

transformam de todo, com precisão contável ou mensurável, no jurídico-positivo. Não obstante, no todo que é a 

vida coletiva, atuam, difusa e imperceptivelmente, como complementos que asseguram a razão de ser, a 

vitalidade e a validade mesma do Direito. Pela atuação de tais complementos — que chamo extrajurídicos, 

enquanto não se identificam com as normas positivas, enquanto não se fundem com elas, alcança-se algo que 

convém ao Direito: a própria realização de seu fim, e tudo sem descuido das necessárias tarefas de impulso e 

freio, de suavização e correção.‖ (IGLESIAS, Julian. Espiritu del derecho romano. Madrid: Universidad 
Complutense, 1980, pp. 83-84 apud VERDÚ, op. cit., p. 16, nota de rodapé 20). 
465 ALEXY, Robert. Teoria del discurso y derechos humanos. Tradução espanhola de Luis Vilar Borda. Bogotá: 

Universidad Externado de Colômbia, 1995, p. 93. 
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As maiores religiões e sistemas filosóficos da humanidade afinam, nos seus grandes 

postulados, com as ideias centrais que caracterizam este conjunto de princípios que 

denominamos ‗Direitos Humanos‘. Assim acontece com o Cristianismo, o Judaísmo, 

o Islamismo, o Budismo, o Taoísmo, o Confucionismo, o Marxismo e as tradições 

religiosas e filosóficas dos povos indígenas da América Latina. [...] A técnica de 

estabelecer freios ao poder, na linha da tradição ocidental, não é o único caminho 

possível para a vigência dos Direitos Humanos; nem é também da essência de um 

regime de Direitos Humanos a separação entre o domínio jurídico e os outros 

domínios da existência humana [...]; cada povo tem de ser respeitado na escolha de 

seu destino e de suas estratégias de viver; o Ocidente repetirá hoje os mesmos erros 

do passado se insistir na existência de um modelo único para a expressão e a 
proteção dos Direitos Humanos. 466 

De todo modo, na perspectiva da tradição ocidental e num sentido menos amplo, 

já no domínio da juridicidade, ou melhor, da positividade, podem ser reconhecidos ―derechos 

humanos positivos‖
467

, vale dizer, direitos humanos ―juridicamente institucionalizados‖
468

 no 

direito objetivamente vigente, em fontes normativas nacionais e/ou internacionais, como ―la 

resultante de las exigências de la filosofia de los derechos humanos com su plasmación 

normativa en el derecho positivo‖
469

.  

Sem embargo de os direitos humanos serem ontologicamente fundados na mesma 

matriz ético-política dos valores elementares da pessoa humana, a doutrina especializada vem 

diferenciando, quando aplicadas ao plano da estrita positividade, da concreção normativa, as 

denominações ―direitos humanos‖ (strictu sensu) e ―direitos fundamentais‖, associadas a 

manifestações de jure radicadas em esferas distintas de positivação.  

É importante esclarecer que, embora referidas locuções sejam, por vezes, 

empregadas como sinônimas
470

, essa diferenciação, empreendida em termos conceituais mais 

precisos e restritos, no que Sérgio Resende de Barros designa de ―doutrina da bipartição‖
471

, 

não se dá de forma meramente nominal.  Com efeito, ao serem juridicizados em distintos 

planos de positivação, referidos direitos passam a gozar, na dimensão do jurídico, de cargas 

eficaciais e regimes de proteção absolutamente diferenciados
472

. 

A fórmula ―droits fondamentaux‖, cunhada, de início, na França, foi 

posteriormente incorporada pela cultura germânica, sob o vocábulo ―Grundrechte‖, tendo 

sido constitucionalizada originalmente com a edição da Constituição Imperial 

                                                
466 HERKENHOFF, op. cit., pp. 33 e 54. 
467 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 10. 
468 KRIELE, op. cit., pp. 182 e 183. 
469 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 11. 
470 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 29 e 32. 
471 BARROS, op. cit., p. 34. 
472 SARLET, op. cit., 2009b, p. 30 e SARLET, op. cit., 2010c.  
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(Reichsverfassung) de 1848, que recenseava, na Seção VI, um catálogo dos cognominados 

―direitos fundamentais do povo alemão‖ (Grundrechte des deutschen Volkes). Conforme 

Cristina Queiroz, o qualificativo ―fundamentais‖ (grund) destinava-se a enfatizar o sentido de 

―reconhecimento‖, e não de ―criação‖ ou de ―concessão‖ de direitos elementares por parte do 

Estado, ressaltando, assim, o caráter pré-estatal e a sua indisponibilidade, sobretudo frente aos 

poderes públicos
473

. Desde então, a expressão ―direitos fundamentais‖ consolidou-se, segundo 

Luño, como designação aplicável a ―los derechos humanos positivados a nível interno‖, ou 

melhor, como ―aquellos derechos humanos positivizados en las constituciones estatales‖
474

. 

Diz respeito, pois, a direitos básicos constitucionalmente positivados, razão pela qual Villalon 

salienta que ―Los derechos fundamentales nacen con la Constitución y se acaban con la 

Constitución‖
475

. Por força do fenômeno da constitucionalização, os direitos fundamentais, 

que, em rigor, são ontológica e substancialmente direitos humanos
476

, passam a contar, a 

partir do reconhecimento positivo, com a proteção doméstica do aparato institucional do 

Estado-Nação, de forma que se tornam garantidos ―no‖ Estado (mas também ―contra‖ o 

Estado)
477

. 

Na mesma esteira, Sarlet os concebe em termos de ―direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado 

Estado‖
478

, por meio de um ―processo de fundamentalização formal‖
479

. Ao serem alocados 

na Constituição, em decorrência da ―relevância daquele bem jurídico na perspectiva das 

opções do Constituinte‖
480

, passam a gozar, pela positivação no lugar cimeiro do ordenamento 

jurídico, da eficácia, da hierarquia normativa e do regime jurídico-constitucional de reforçada 

proteção particularmente conferido às normas definidoras de direitos fundamentais; 

vinculando, por conseguinte, todos os poderes constituídos no âmbito do respectivo Estado 

Constitucional
481

. Pondera, ademais, que, ao serem incorporados à determinada ordem 

                                                
473 QUEIROZ, op. cit., pp. 364-365. 
474 LUÑO, op. cit., 1991a, pp. 10-11. 
475 VILLALON, Pedro Cruz. Formación y evolución de los derechos fundamentales. In: Revista Española de 

Derecho Constitucional, nº 25 (1989), pp. 41 e 42. 
476 Tal como transcrito por Eugênio Facchini Neto, para Alexy, ―os direitos fundamentais são substancialmente 

direitos do homem [leia-se direitos humanos] transformados em direito positivo. Tais direitos exigem a sua 

institucionalização. Se existem direitos do homem [leia-se direitos humanos], não há somente um direito à vida, 

mas também um direito do homem a um Estado que realize este direito. E a institucionalização inclui 

necessariamente a sua acionabilidade.‖ (FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a 

constitucionalização do direito privado. In: SARLET, op. cit., 2010a, p. 57, nota de rodapé 46). 
477 QUEIROZ, op. cit., p. 388. 
478 SARLET, op. cit., 2009b, p. 29. 
479 SARLET, op. cit., 2009b, p. 32. 
480 SARLET, op. cit., 2009b, p. 76. 
481 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 32 e 76. 
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constitucional positiva, os direitos fundamentais, cuja denominação deve-se justamente ao seu 

caráter básico e fundamentador do respectivo sistema jurídico do Estado de Direito, passam a 

figurar como direitos positivados e delimitados espacial e temporalmente
482

.
483

 

Posicionando-se de modo análogo, Willis Santiago Guerra Filho assinala que os 

direitos humanos são, no fundo, pautas ético-políticas, ―direitos morais‖, situados numa 

dimensão suprapositiva, deonticamente diversa daquela em que se situam os direitos 

fundamentais, que, em sua dimensão empírica, são, originalmente, direitos humanos, mas, 

enquanto manifestações positivas do Direito, com estatura constitucional, deles diferem pela 

aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, especialmente no domínio do direito 

interno dos Estados.
484

 
485

 

Vilhena assinala que a denominação ―direitos fundamentais‖ é comumente 

empregada por constitucionalistas para designar o conjunto daqueles direitos expressa ou 

implicitamente reconhecidos por uma determinada ordem constitucional. Destaca ainda que, 

embora incorporados pelo direito positivo, os direitos fundamentais continuam a partilhar de 

uma série de características do universo moral dos direitos da pessoa humana, visto que deles 

se diferenciam principalmente pela positividade, ou seja, pelo reconhecimento por uma ordem 

constitucional em vigor. No mais, enuncia que, ao servirem de veículos para a incorporação 

de direitos da pessoa humana pelo Direito, os direitos fundamentais passam a se constituir 

numa importante parte da reserva de justiça do sistema jurídico, visto que, dentre outras 

                                                
482 SARLET, op. cit., 2009b, p. 31; e SARLET, op. cit., 2010c.  
483 No mesmo sentido, Marcelo Campos Galuppo preceitua que os direitos fundamentais representam a 

constitucionalização daqueles direitos humanos que gozaram de alto grau de justificação ao longo da história dos 

discursos morais, e que são, por isso, reconhecidos como condições para a construção e o exercício dos demais 

direitos (GALUPPO, Marcelo Campos. O que são direitos fundamentais? In: SAMPAIO, José Adércio Leite 

(org.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 233. 
484 Willis Santiago ainda diferencia, no âmbito do próprio direito interno, os direitos fundamentais dos direitos da 

personalidade e dos direitos públicos subjetivos, discorrendo a respeito nos seguintes termos: ―Já no âmbito do 

próprio direito interno, há que se distinguir direitos fundamentais dos ‗direitos de personalidade‘, por serem 
esses direitos que se manifestam em uma dimensão privatista, onde também se manifestam os direitos 

fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, como mostra a doutrina alemã da eficácia perante terceiros 

(Drittwirkung) desses direitos. Já numa dimensão publicista, não há que se confundir direitos fundamentais com 

‗direitos subjetivos públicos‘, pois se os primeiros são direitos que os sujeitos gozam perante o Estado, sendo, 

portanto, nesse sentido, direitos subjetivos públicos, não há aí uma relação biunívoca, já que nem todo direito 

subjetivo público é direito com a estatura constitucional de um direito fundamental. Além disso – e o que é mais 

importante –, como aprendemos ao estudar direito constitucional alemão (v., por todos, Konrad Hesse, 1984), os 

direitos fundamentais não tem apenas uma dimensão subjetiva, mas também, uma outra, objetiva, donde se falar 

em seu ‗duplo caráter‘, preconizando-se a figura do status como mais adequada do que a do direito subjetivo 

para categorizá-los.‖ (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6. 

ed. São Paulo: SRS, 2009, pp. 40-42). Nesse tocante, vale ver ainda LUÑO, op. cit., 1991a, pp. 09-18. 
485 Nesse particular, pertinentes são as lições de Hugo de Brito Machado Segundo, ao predicar, em nota de 

rodapé, que ―os direitos fundamentais são definidos como a versão positivada, na ordem jurídica interna, e no 

plano constitucional, dos direitos humanos‖ (MACHADO SEGUNDO, op. cit., p. 61). 
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razões, permite a abertura do direito positivo para o domínio da moralidade, já que os direitos 

fundamentais encarnam valores morais fundamentais, tais como a dignidade, a liberdade e a 

igualdade.
486 487

 

A acepção germânica da locução ―direitos fundamentais‖, recepcionada pelo 

direito luso-espanhol, foi também assimilada pela cultura jurídica brasileira, sobretudo depois 

do advento da Constituição Federal de 1988. Esta, rompendo a tradição de nosso direito 

constitucional positivo, inspirou-se, nesse particular, na Lei Fundamental da Alemanha, de 

1949, e na Constituição Portuguesa de 1976, esta também escudada na aludida Grundgesetz 

alemã.  

Por outro lado, quando a operação de positivação dá-se no plano internacional, em 

tratados, tem-se mantido, numa perspectiva restrita, a expressão ―direitos humanos‖, que 

equivale ao termo ―Menschenrechte‖, em alemão. Nessa acepção, os direitos humanos passam 

a deter conotação eminentemente jurídica, revestindo-se, por conseguinte, da capacidade de 

vincular e obrigar juridicamente o Estado na ordem jurídica internacional. 

A esse respeito, elucidativas são as lições de Ingo Sarlet: 

Neste contexto, importa lembrar que habitualmente - e existe expressiva doutrina 

nacional e estrangeira a suportar tal entendimento - um dos critérios apontados para 

uma possível distinção é de que o termo ―direitos fundamentais‖ se aplica para 

aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ―direitos 

humanos‖ guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-
se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 

                                                
486 VIEIRA, op. cit., pp. 26-27 e 36-37. 
487 Vale nota que Vilhena define os ―direitos da pessoa humana‖ como ―razões peremptórias, pois eticamente 

fundadas, para que outras pessoas ou instituições estejam obrigadas, e, portanto, tenham deveres em relação 

àquelas pessoas que reivindicam a proteção ou realização de valores, interesses e necessidades essenciais à 

realização da dignidade, reconhecidos como direitos da pessoa humana‖ (VIEIRA, op. cit., pp. 26-27). Referida 

concepção envolve uma noção de suma importância para o respeito, a proteção e a promoção desses direitos: a 

ideia de ―dever‖, que lhe serve de contraface institucional. De fato, já nas raízes teológico-filosóficas arcaicas ou 
mesmo nas especulações kantianas, pode-se inferir uma recorrente e destacada preocupação com a noção de 

dever e de responsabilidade para consigo mesmo e para com o próximo. No que concerne ao tema, Casalta 

Nabais refere-se aos deveres fundamentais (além dos custos pertinentes) em termos de ―face oculta dos direitos 

fundamentais‖ ou ―face oculta do estatuto constitucional do indivíduo‖, ou melhor, da ―pessoa humana‖. Para 

Nabais, os direitos e os deveres fundamentais, como categorias autônomas ativas e passivas integrantes de um 

mesmo estatuto constitucional radicado na dignidade da pessoa humana, são igualmente importantes para que se 

compreenda o sentido e o alcance da tutela jurídica da pessoa humana. Ressalta, ademais, que, enquanto o 

fundamento jurídico dos deveres fundamentais repousa na Constituição, sua razão de ser reside na ―soberania 

fundada na dignidade da pessoa humana‖. Assinala, nesse tocante, que os deveres fundamentais são expressão da 

soberania do Estado, mas de um Estado assente na primazia da pessoa humana; o que significa que o Estado, e 

naturalmente a soberania do povo que suporta a sua organização política, tem por base a dignidade da pessoa 
humana (NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 

Disponível em:< http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15184-15185-1-PB.pdf>. Acesso em 

27 jul. 2013). 
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portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte 

que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). 488 

Mesmo se filiando à diferenciação terminológica em comento, Ingo Sarlet 

reconhece, contudo, a conexão íntima existente entre os direitos humanos e os direitos 

fundamentais, pelo fato que as distinções apontadas radicam, especialmente, no plano de 

positivação. Ressalta, ademais, que essas denominações não são reciprocamente excludentes 

ou incompatíveis, mas, sim, denotam dimensões íntimas e cada vez mais interrelacionadas, o 

que não afasta a circunstância de se cuidar de expressões reportadas a esferas distintas de 

positivação, cujas consequências práticas não podem ser simplesmente desconsideradas. 

Ainda sobre a intrínseca relação existente entre os direitos humanos e os direitos 

fundamentais, Sarlet destaca que, uma vez que a maior parte das Constituições do segundo 

pós-Guerra inspirou-se tanto na Declaração Universal de 1948, quanto nos diversos 

documentos globais e regionais que a sucederam, verifica-se que, no que toca ao 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 internacional‖
489

 
490

. 

Há, não obstante, quem rejeite a rígida distinção terminológica entre direitos 

humanos e direitos fundamentais, tal como o faz Sérgio Rezende de Barros, que defende que a 

designação ―direitos humanos fundamentais‖, de que ―direitos fundamentais‖ seria uma 

simples abreviação, tem a vantagem de ressaltar a unidade essencial e indissolúvel existente 

entre os direitos humanos e os direitos fundamentais.
491

 

                                                
488 SARLET, op. cit., 2010c; e SARLET, op. cit., 2009b, p. 29. 
489 SARLET, op. cit., 2009b, p. 32. 
490 Sobre o direito constitucional internacional na esfera dos direitos humanos, cf. PIOVESAN, op. cit., 2012; e 
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Sergio Antônio Fabris, v. 1, 1997. 
491 BARROS, op. cit., pp. 28-47. Nesse tocante, aduz, ainda, o seguinte: ―Constituem, pois, os direitos humanos 

e os direitos fundamentais um só instituto. Mas um real efeito negativo teve aquela substituição: contribuir para a 

tendência dissociativa do instituto em dois – direitos fundamentais e direitos humanos […] Tal tendência vem 

estereotipando o instituto que nasceu com o nome de droits de l´homme et du citoyen, depois apurado em droits 

fondamentaux de l´homme et du citoyen, o qual desde a origem nunca foi senão um só instituto – jamais, dois. 

[…] Em verdade, o fato é que entre direitos humanos e direitos fundamentais não há dicotomia. Só, abreviação, 

dentro do mesmo instituto jurídico. Exato, Ferreira Filho, ao reputar ‗politicamente correto‘ o termo ‗direitos 

humanos‘, aditando: ‗direitos humanos fundamentais, de que direitos fundamentais são uma abreviação‘. A 

tendência dissociativa entre direitos fundamentais e direitos humanos deve ser repelida. […] Na verdade, o 
instituto nasceu uno e nunca foi senão um, conquanto admita, como outros institutos e conceitos jurídicos, níveis 

ou campos de compreensão e de extensão que podem variar do mais geral e fundamental ao mais particular e 

operacional.‖ (BARROS, op. cit., pp. 28, 38 e 39).  
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Essa íntima conexão existente entre os direitos humanos, mormente quando 

concebidos enquanto categoriais filosóficas, e os direitos fundamentais, enquanto direitos 

constitucionalmente positivos, é, por sinal, retratada por Martin Kriele nos seguintes termos: 

Onde os direitos humanos estão institucionalizados nos direitos fundamentais, há a 

diferença entre direitos humanos e fundamentais na questão do aspecto: visto 

juridicamente, trata-se de direitos fundamentais, visto filosoficamente, de direitos 

humanos. Onde, ao contrário, não se logrou a institucionalização, os catálogos de 

direitos humanos são exigências, ideias, esperanças, impulsos, tendências: depende, 

então, de se fazer dos direitos humanos direitos fundamentais. 492 

José Aderson Leite Sampaio parece equacionar o ―jogo de definições‖ em 

epígrafe em termos de ―dimensões‖, mesmo que, como afirma, num exercício de ―pura 

simplificação‖. Nesse prisma, poder-se-ia diferenciar, num primeiro momento, uma, digamos, 

―dimensão jurídico-positiva‖ do que denomina de ―dimensão filosófica dos direitos 

humanos‖. Ao contrário daquela, esta dimensão metajurídica não corresponderia 

propriamente a direitos definidos e positivados em normas jurídicas, de direito interno ou 

internacional. Diria respeito, na dogmática atual, aos cognominados ―direitos morais‖, 

concebidos estes como ―sedimentações da consciência e da experiência histórica‖ dos seres 

humanos radicadas na ―concepção de ‗homem‘ que se adote como fonte ou como valor‖, 

como ―referencial axiológico‖. No plano jurídico-positivo, diferencia, por sua vez, duas 

dimensões: uma ―dimensão internacionalista dos direitos humanos‖, que envolveria os 

direitos humanos afirmados em ―cartas e documentos internacionais‖; e uma ―dimensão 

nacional dos direitos humanos‖, relativa àqueles que ―são juridicamente válidos em um 

determinado ordenamento jurídico ou que se proclamam invioláveis no âmbito interno ou 

constitucional‖.
493

 

De modo similar a esse modelo, para os fins deste estudo, adotar-se-á, em termos 

gerais, uma acepção primária transversal da expressão ―direitos humanos‖ enquanto gênero 

conglobante e unitário que envolve tanto irradiações pré-jurídicas, quanto jurídicas, defluentes 

dos valores elementares inerentes à pessoa humana. Nesse conceito amplo, restarão 

amalgamadas, indiferentemente, as aspirações existenciais e reivindicações de cunho ético-

político (―direitos morais‖) e os direitos efetivamente positivados em normas jurídicas de 

direito internacional (direitos humanos strictu sensu) e interno (direitos fundamentais).  

                                                
492 KRIELE, op. cit., p. 183. 
493 SAMPAIO, op. cit., pp. 8-9. 
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Já numa perspectiva mais estrita, numa dimensão jurídico-positiva dos direitos 

humanos, conceber-se-á que esses direitos, quando institucionalizados juridicamente, 

desdobram-se, de acordo com o respectivo plano de concreção normativa, em duas 

subdimensões: 1) uma nacional, que abrange aqueles direitos humanos positivados em normas 

vigorantes no domínio jurídico doméstico de um determinado Estado e que, ao serem 

assegurados pela respectiva ordem constitucional, inclusive em face de ações institucionais do 

próprio Estado, passam, aí sim, a ser genuinamente designados de ―direitos fundamentais‖; e 

2) uma internacional, em que se mantém a designação ―direitos humanos‖, mas, desta feita, 

num sentido mais preciso, menos extenso, referindo-se aos direitos positivados em tratados e 

vigorantes na esfera jurídica internacional ou supranacional. 

Ressalte-se, por fim, que será principalmente com esteio na aludida acepção 

ampla da locução ―direitos humanos‖ que será analisado, no tópico subsequente, o processo 

de afirmação histórica desses direitos, desde as raízes filosóficas e religiosas germinadas no 

período axial até os dias atuais, passando, inclusive, pelas etapas em que tomaram curso os 

fenômenos normativos da constitucionalização e da internacionalização. Na segunda parte do 

trabalho, o emprego das acepções mais estritas mostrar-se-á mais frequente.  

 

2.3. A afirmação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental 

2.3.1. Importância da dimensão histórica e periodização. 

 

Tal como assinalara Norberto Bobbio:  

―[…] os direitos do homem [leia-se ―direitos humanos‖], por mais fundamentais que 
sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas‖. 

[acréscimo nosso] 494 

Ainda segundo Bobbio, esses direitos ―emergem gradualmente das lutas que o 

homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições da vida que 

essas lutas produzem‖.
495

  

                                                
494 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 5. 
495 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 31. 
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Partido do pressuposto de que um adequado entendimento do estado atual do 

processo civilizatório de afirmação dos direitos humanos demanda uma criteriosa análise de 

sua ―maturação histórica‖
496

, promover-se-á, neste tópico, uma criteriosa digressão 

retrospectiva a esse respeito, com o fito de garimpar ―dados‖ do passado que possam servir, 

doravante, de referências pré-compreensivas acerca de alguns fenômenos existenciais do 

presente que lhes sejam afetos. De fato, a perspectiva histórica ou genética assume relevo não 

apenas como mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela circunstância de que a 

história dos direitos humanos está intimamente ligada ao surgimento e à evolução do moderno 

Estado Constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e 

na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem
497

. A 

história é, por sinal, tal como prelecionam Giovanni Sartori
498

 e Pérez Luño
499

, o laboratório 

experimental por excelência de que dispõem as ciências sociais, de forma que o conhecimento 

científico que produzem só se arrima em conclusões empiricamente válidas enquanto se 

fundarem em testemunhos do passado
500

.   

O desenvolvimento histórico dos direitos humanos constitui tema realmente 

deslumbrante e de inesgotáveis desdobramentos investigativos, cuja análise demandaria, 

decerto, um alentado estudo científico à parte, o que transbordaria, no entanto, em larga 

escala, o objeto específico desta pesquisa acadêmica, que revela, quanto a esse ponto, 

objetivos bem mais modestos. Nessa esteira, o levantamento historiográfico a ser adiante 

empreendido conferirá especial ênfase aos eventos mais marcantes que transcorreram durante 

a modernidade ocidental, sobretudo a partir das formulações filosóficas jusnaturalistas, que 

inspiraram o processo de positivação constitucional de direitos pretensamente universais e 

inalienáveis, o que culminou, mais recentemente, com o fenômeno jurídico-político global 

denominado de ―internacionalização dos direitos humanos‖. 

Efetivamente, o processo de reconhecimento ou afirmação histórica dos direitos 

humanos vem tomando curso há séculos
501

, com seus ―avances, retrocesos y 

                                                
496 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2007, p. 231. 
497 SARLET, op. cit., 2009b, p. 36. 
498 SARTORI, Giovanni. Democrazia e definizioni. 3. ed. Bologna: Mulino, 1969, p. 139. 
499 LUÑO, op. cit., 1991a, p. 38. 
500 Tal como afirma Luño, ―Es particularmente necesario recalcar el sentido histórico de los derechos humanos, 

ya que la propia experiencia se ha encargado de desvanecer, en menos de dos siglos, la ilusión iluminista de 

unos derechos humanos válidos „semper et ubique‟.‖ (LUÑO, op. cit., 1991a, p. 49). 
501 Para uma visão mais detalhada a respeito do tema, cf. COMPARATO, op. cit., 2010; COMPARATO, Fábio 

Konder. Fundamentos dos direitos humanos. In: Cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTr, 1998, pp. 53-

74; e BARROS, op. cit. 
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contradicciones‖
502

. Conforme estudiosos de escol
503

, a história dos direitos humanos possui, 

de fato, raízes bem remotas, havendo, inclusive, quem assinale que seus antecedentes, 

plasmados em épocas, culturas e expressões institucionais distintas
504

, são tão antigos quanto 

à própria história da humanidade
505

, tendo sido semeadas as primeiras ideias e instituições 

correlatas nos primórdios da civilização humana
506

 – que, por sinal, sempre existiu sob o 

signo ético do Direito, que se impõe como ―princípio de vida social‖
507

, na forma do 

recorrente adágio latino ―ubi societas ibi jus‖.  

No que concerne ao universo simbólico do mundo ocidental, conforme raciocínio 

desenvolvido por Canotilho, pode-se empreender, no plano da análise científica, um corte 

histórico-epistêmico no processo de evolução dos direitos humanos por meio de um artifício 

de periodização que envolve dois ciclos distintos. A divisio, o marco referencial, que separa 

esses períodos radica na proclamação da Virginia Bill of Rigths, em 1776, ou mesmo na 

Déclaration des Droits de l‟Homme et du Citoyen, em 1789, documentos de suma relevância 

ético-política no evolver histórico da luta assertiva pelos direitos humanos.
 508

 
509

 

Sob esse esquadro, denomina-se de proto ou pré-história dos direitos humanos 

(Vorgeschichte der Menschenrechte) todo o ciclo evolutivo que, desde a Antiguidade, 

precedeu o fenômeno oitocentista da proclamação formal, nos aludidos documentos, dos 

                                                
502 Segundo Pérez Luño: ―Debe quedar claro que las generaciones de derechos no suponen un proceso 
exclusivamente cronológico y lineal, sino más bien dialéctico dado que, como se sabe, en la historia se producen 

avances, retrocesos y contradicciones‖. (LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Revista internacional de derecho y 

ciencias sociales. Monterrey: Universidade de Monterrey, nº 01, 2002, p. 4). Conferir ainda: SARLET, op. cit., 

2009b, p. 52. 
503 COMPARATO, op. cit., 2010; e SARLET, op. cit., 2009b, pp. 36-57. 
504 HERKENHOFF, op. cit., pp. 33 e 54. 
505 Nesse sentido, cf. MELLO, Celso Albuquerque. A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas. 

Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 
506 Conforme Cançado Trindade: ―A ideia dos direitos humanos é, assim, tão antiga como a própria história das 

civilizações, tendo logo se manifestado, em distintas culturas e em 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 o despotismo e a arbitrariedade, e na asserção da participação na vida comunitária e do 
princípio da legitimidade. O reconhecimento destes valores e conceitos básicos, formando padrões mínimos 

universais de comportamento e respeito ao próximo, constitui um legado, mais do que do chamado pensamento 

ocidental, das mais diversas culturas, da consciência universal de sucessivas gerações de seres humanos, tendo 

presentes suas necessidades e responsabilidades.‖ (TRINDADE, op. cit., 1997, p. 17). 
507 VASCONCELOS, op. cit., p. 11. 
508 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2011, p. 380. 
509 Conforme Sarlet, Klaus Stern, conhecido mestre de Colônia, adota um modelo semelhante de análise histórica 

quanto aos direitos fundamentais, reconhecendo 03 (três) etapas, quais sejam: a) uma pré-história 

(Vorgeschichte), que se estende até o século XVI; b) uma fase intermediária, que corresponde ao período de 

elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais do homem; e c) a fase da 
constitucionalização, iniciada em 1776, com as sucessivas declarações de direitos dos novos Estados americanos 

(cf. STERN, Klaus. Das staatsrecht der bundes republik deustchland. vol. III/1. Munchen: C. H. Beck, 1984, p. 

56 apud SARLET, op. cit., 2009b, p. 37). 
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chamados ―direitos do homem‖ (rights of man ou droits de l´homme). Referida expressão é, 

por sinal, comumente alusiva aos direitos básicos do ser humano que, sob inspiração 

jusnaturalista, foram aclamados em declarações revolucionárias de direitos ou positivados nas 

Constituições liberais no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX – 

popularizada pela Déclaration de Droits de l´Homme et du Citoyens‖, de 1789, e pela obra 

―Rights of Man‖ (1791), de Thomas Paine. Nesse interregno, em que ocorreu a gênese da 

ideia de certos direitos universais e inalienáveis inerentes ao ser humano, foram desenvolvidas 

concepções doutrinárias acerca dos cognominados ―direitos naturais‖ (natural rights ou droits 

naturels), categoria metafísica que serviu de inspiração filosófica para o evolver subsequente 

do processo de asserção histórica dos direitos humanos no seu tortuoso caminhar até a 

atualidade
510

 
511

. A respeito dessa fase inaugural, colher-se-ão, assim, os antecedentes 

doutrinários que influenciaram, mormente com base na tradição jusnaturalista, o 

reconhecimento formal dos ―direitos do homem‖ pelo direito constitucional positivo a partir 

do final do século XVIII, bem como, a par da análise evolutiva do processo de elaboração 

doutrinária, os documentos históricos que, na esfera do direito positivo, pontuaram o 

progressivo reconhecimento de vários direitos atualmente qualificados como direitos 

humanos; 

No segundo período histórico, transcorreu o que se designa de história 

propriamente dita dos direitos humanos, no qual foram consolidadas as formas 

contemporâneas de institucionalização jurídica desses direitos, nos planos nacional 

(constitucional) e internacional. Com efeito, nesse ciclo, operou-se, de início, o fenômeno da 

constitucionalização formal dos ―direitos do homem‖ no âmbito doméstico de vários Estados 

nacionais (que passaram, a partir da Constituição alemã de 1848, a ser intitulados, em rigor, 

de ―direitos fundamentais‖, tradução do termo alemão ―Grundrechte‖). Mais recentemente, a 

contar do advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, deu-se a 

assimilação positiva pelo jus gentium. Por sinal, vivencia-se atualmente um processo de 

crescente intersecção dialética das esferas interna (constitucional) e internacional da 

normatividade jurídica em matéria de direitos humanos. Nesse processo de convergência, 

vem-se reconhecendo (não exclusivamente – embora principalmente –, no campo dos direitos 

                                                
510 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 30 e 38; e SARLET, op. cit., 2010c. 
511 Segundo Bobbio, ―Toda a tradição do pensamento jurídico ocidental é dominada pela distinção entre ‗direito 

positivo‘ e ‗direito natural‘, distinção que, quanto ao conteúdo conceitual, já se encontra no pensamento grego e 
latino; o uso da expressão ‗direito positivo‘ é, entretanto, relativamente recente, de vez que se contra apenas nos 

textos latinos medievais.‖ (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução 

de Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006, p. 15). 
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humanos e fundamentais) a emergência de um domínio jurídico interdisciplinar denominado 

de um ―Direito Constitucional Internacional‖
512

. É, ademais, em relação a esse segundo 

período histórico que assume relevo a problemática das denominadas ―gerações‖ (ou 

―dimensões‖) de direitos humanos; que refletem, no fundo, a evolução do modelo 

institucional do Estado de Direito, desde o Estado Liberal (Estado Formal de Direito) até o 

moderno Estado Social e Democrático de Direito (Estado Material de Direito). 

Transpassando a referida periodização, nesse iter histórico, sucedeu-se, em suma, 

o que Bobbio intitulou de ―era dos direitos‖ (età dei diritti), em que ―os direitos do homem 

[leia-se ―direitos humanos‖] nascem como direitos naturais universais [sob a concepção 

filosófica do pensamento jusnaturalista], desenvolvem-se como direitos positivos particulares 

[quando as declarações liberais de direitos são incorporados por Constituições no final do 

século XVIII e no curso do século XIX], para finalmente encontrarem sua plena realização 

como direitos positivos universais [com o recente fenômeno da internacionalização dos 

direitos humanos, iniciado em meados do século XX]‖
513

 (acréscimos nossos). 

A bem da clareza e da didática, os dois períodos históricos serão analisados em 

subtópicos distintos. 

2.3.2.  A proto-história dos direitos humanos: a evolução doutrinária da concepção 

jusnaturalista e os documentos pré-revolucionários de direito positivo.  

2.3.2.1. A proto-história dos direitos humanos na perspectiva da evolução doutrinária da 

concepção jusnaturalista. 

 

Não foi propriamente na Idade Antiga que emergiram as primeiras concepções 

doutrinais acerca dos direitos humanos. Foi, no entanto, no referido período, que restaram 

concebidas, notadamente no imaginário da religião judaico-cristã e da filosofia greco-romana 

(estoicismo), algumas das ideias germinais associadas à igualdade fundamental entre os 

homens e ao valor existencial do ser humano. Essas noções básicas inspiraram, séculos 

depois, a construção jusnaturalista de que todo e qualquer ser humano, pelo simples fato de 

existir, irradia dignidade e é titular de certos direitos naturais e inalienáveis.
514

  

Foi também no mundo antigo, especialmente na cultura greco-romana, nas 

especulações filosóficas de Cícero (De Legibus), adepto do estoicismo, ou mesmo nas 

                                                
512 SARLET, op. cit., 2009b, p. 32. 
513 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 30. 
514 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 37-38.  
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reflexões de Platão (no Timeu) e Aristóteles (na Ética a Nicômaco), que se desenvolveu a 

crença dogmática num paradigma transcendente de justiça, à época concebido como imutável, 

universal e, para os estoicos, fundado no equilíbrio ou harmonia ordenadora do cosmos 

(jusnaturalismo cósmico), revelador de leis não-escritas, de direito natural, anteriores e 

superiores, do ponto de vista ético-moral (e não propriamente jurídico)
515

, às leis do Estado e 

dos homens. A subversiva atitude de Antígona, da tragédia teatral de Sófocles, é, por sinal, 

muito representativa dessa afirmação cultural da existência de leis metafísicas suprapositivas 

que justificavam moralmente um direito natural de desobediência individual em face de leis 

humanas injustas.
 516

 
517

 
518

 

Durante o período medievo, foi maturado doutrinariamente o pensamento 

jusnaturalista, de fundo teológico, que pregava o dogma confessional da existência de uma 

efetiva verticalização jurídica entre as ordens normativas do direito natural e do direito 

positivo, apesar de serem radicadas em planos distintos: o jus naturale seria constituído por 

leis celestiais, perfeitas, revestidas de maior dignidade jurídica e reveladas por infusão divina 

participada à razão humana (tal como assinalara São Paulo, como lei escrita por Deus no 

coração dos homens)
519

; e o jus positivum diria respeito às leis terrenas, virtualmente 

imperfeitas e postas em vigor pelo próprio homem. No fundo, assumindo que ―não há poder 

                                                
515 Para Bobbio, conquanto, na cultura clássica, já se concebesse a diversidade de planos ontológicos relativos ao 
direito natural e ao direito positivo, o direito natural não era considerado juridicamente superior ao direito 

positivo, tanto que, por ser considerado ―direito comum‖ (kóinos nómos, conforme designação de Aristóteles), o 

direito positivo, na qualidade de direito especial ou particular de uma dada civitas, deveria prevalecer em caso 

de antinomia, à luz da máxima jurídica “lex specialis derogat generali‖. Exemplificando seu pensamento, cita o 

caso de Antígona, em que o direito positivo – o decreto de Creonte – prevalece sobre o direito natural – o direito 

não-escrito posto pelos próprios deuses mitológicos, a quem a protagonista da tragédia apela (BOBBIO, op. cit., 

2006, p. 25). 
516 BOBBIO, op. cit., 2006, pp. 15-19. 
517 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 20. 
518 A dicotomia entre direito natural e direito positivo era, aliás, na esteira no estoicismo ciceroniano, retratada na 

cultura jurídica romana, tal como prescrito no Digesto, pela diferenciação entre jus gentium e jus civile. O 

primeiro radicaria na chamada ratio naturalis (razão natural), tendo referibilidade com o critério moral do que é 
bom e justo (bonus et aequum), sendo igualmente reconhecível por todos os povos do mundo e em qualquer 

tempo. Qualificava-se, pois, pela atemporalidade e pela universalidade geográfica ou cosmopolitismo, motivo 

por que seria denominado de ―direito das gentes‖, isto é, direito de todas as nações. Por sua vez, o segundo 

decorreria das estatuições do populus, tratando-se, destarte, do direito que cada povo estabelece para si mesmo 

com base em critérios políticos (econômicos ou utilitários) do que lhe é ou não útil (utile). Consistia, assim, no 

direito próprio ou particular de cada cidade (civitate), tendo, portanto, feição local, sendo, ademais, passível de 

mutação ou de inefetividade pelo costume ou de revogação por efeito de outra lei civil superveniente. Cf. 

BOBBIO, op. cit., 2006, pp. 17-19. 
519 Conforme Bobbio, o dogma da supremacia jurídica do direito natural frente ao direito positivo foi consagrado 

oficialmente no Decretum Gratiani e, posteriormente, no Corpus Juris Canonici, que, inclusive, prescreviam que 

o direito natural é aquele contido na lei mosaica do Velho Testamento e no Evangelho (―Jus naturale est quod in 
Lege et in Evangelio continetur‖) e que o direito natural prevalece sobre a legislação humana (―Dignitate vero 

jus naturale praeponitur legisbus ac constitutionibus ac consuetudinibus‖). A respeito, cf. BOBBIO, op. cit., 

2006, pp. 25-26. 
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que não advenha de Deus‖ (Epístola aos Romanos 13:1), tratava-se de afirmar a supremacia 

prescritiva da moral religiosa, ainda que por meio de normas não necessariamente escritas, 

sobre qualquer outra forma de expressão ético-cultural humana, incluindo o direito positivo.  

De particular relevância nesse contexto foi o contributo intelectual de Santo 

Tomás de Aquino na Summa Theologica, que, além de ter desenvolvido a concepção cristã da 

igualdade e da dignidade dos homens em Deus, redimensionada no Renascimento pelo 

humanista italiano Pico della Mirandola, sustentou a tese filosófica de que as predicações do 

direito natural, de cunho suprapositivo, ao materializarem a ―ideia de justiça‖ defluente de 

Deus, limitavam o poder do homem e, por conseguinte, condicionavam juridicamente a lex 

humana. A validade desta dependia, portanto, de sua efetiva relação de conformidade 

substantiva com a lex naturalis, viabilizando, assim, uma espécie de ―controle de 

jusnaturalidade‖. Como garantia de sua supremacia, reconhecia, inclusive, que a 

desobediência ao direito natural por parte dos governantes poderia, em casos extremos, 

justificar até mesmo o exercício do direito de resistência ativa da população contra atitudes 

que afrontassem a vontade de Deus (e não simplesmente a resistência passiva dos primeiros 

cristãos frente ao despotismo político-religioso do Império Romano
520

) 

A partir da compreensão medieval, para além do teor moral, o direito natural 

adquiriu dimensão jurídica. Nesse sentido, direito natural e direito positivo passaram a ser 

concebidos como direito na acepção própria do termo, o que permeou, em linhas gerais, toda 

a tradição jusnaturalista do pensamento jurídico ocidental desde então. Alterou-se, assim, 

significativamente, o modo de se compreender a superioridade jurídica, e não meramente 

ético-moral, do direito natural frente o direito positivo.  

No que concerne à Idade Média, cabe fazer alusão ainda ao nominalismo do 

pensador franciscano inglês Guilherme de Occam (1285-1347), um novo modo de saber no 

qual, afastando-se a noção de universalismo, foi concebida originalmente a ideia de 

individualismo, em que o indivíduo passou a ter representação e sentido dogmático, servindo 

de pólo de referência na compreensão dos fenômenos relacionados à sociabilidade humana, o 

que reverteu radicalmente a racionalidade da era moderna
521

 
522

. A doutrina individualista 

                                                
520 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 21. 
521 Apesar da extensão, vale transcrever o seguinte excerto: ―Durante o medievo, como nos recorda Jacob 

Burckhardt, a consciência humana encontrava-se entorpecida pelo véu da fé, das ilusões e dos preconceitos 

ingênuos, ‗através dos quais o mundo e a história eram vistos com tonalidades estranhas. O homem só estava 
consciente de si próprio como membro de uma raça, de um povo, de um partido, de uma família ou corporação – 

somente através de uma categoria geral‘. É por isso que a perspectiva individualista, uma vez descoberta, vai 

ganhar espaço até converter-se em uma das maiores revoluções sociopolíticas do mundo moderno. Ela está na 
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conduziu, por sinal, no domínio jurídico, ao desenvolvimento da categoria do ―direito 

subjetivo‖, principalmente por obra do jusnaturalista holandês Hugo Grócio (1583-1645), que 

o definiu como ―faculdade da pessoa que a torna apta para possuir ou fazer algo 

justamente‖
523

. 

Influenciado pelo surto de laicização decorrente do Renascimento e da Reforma, 

Grócio é, de fato, considerado o fundador do jusnaturalismo moderno, secular e racionalista, 

marcado pelo afastamento das concepções medievais de base teológica e pela evocação da 

razão humana como fundamento último do Direito. Nessa esteira, sustentou, nos séculos XVI 

e XVII, a validade universal, comum a todos os seres humanos, independentemente de suas 

crenças religiosas, e a imperatividade por si mesmas das normas de direito natural. Estas 

seriam, por sua vez, pautadas pela ―justa razão‖ e radicadas na ―natureza racional do homem‖, 

ainda que se abstraísse a autoridade divina, ou melhor, a própria existência de Deus (―etiamsi 

daremos non esse Deum‖), embora ressalvasse a extrema perversidade que se conteria nessa 

posição
524

. Em seu De Jure Belli ac Pacis, de 1625, predica a supremacia do direito natural 

(jus naturale) frente ao direito positivo (jus voluntarium), independentemente de sua 

aceitação voluntária, nos seguintes termos: ―O direito natural é um ditame da justa razão 

destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário segundo seja 

ou não conforme à própria natureza racional do homem‖. Acrescenta ainda que: ―Os atos 

                                                                                                                                                   
base da futura concepção jurídico-política segundo a qual o próprio homem, ciente de sua individualidade no 

mundo (político), deve decidir acerca da condição comunitária que o acompanha. A chegada do individualismo 

moderno trouxe grandes implicações para o que mais tarde constituiria a racionalidade da Política liberal, pois 

nele estava presente o princípio básico da democracia contemporânea. Já vimos que os antigos gregos 

praticavam a democracia sem que o indivíduo tivesse valor autônomo no processo político, sendo substituído 

pela vida coletiva compreendida como entidade geral dentro da qual o homem encontrava sua própria natureza 

humana. No lugar do indivíduo, situava-se a comunidade. Já o individualismo moderno, promovendo a grande 

conversão do homem, membro de uma raça, de uma tribo, integrante de um senhorio que funcionava como 

catalizador-fonte dos interesses em vigor, destacava o indivíduo autônomo que pouco a pouco começava a 
despertar para sua própria dimensão político-existencial. Isso gerava não poucas consequências para o mundo do 

domínio político, pois a consciência acerca de si mesmo libera o indivíduo em relação aos interesses, valores, 

desejos, conceitos e preconceitos que invariavelmente compõem a alma humana. A autonomia individual 

começa a manifestar-se através da emancipação econômica da burguesia e da sua progressiva consciência 

político-social. Ela vai dar origem à tendência reivindicativa de levar seus próprios anseios individuais ao 

contexto das estruturas de domínio, tendência convertida em realidade no momento em que o sistema político 

inerente ao Antigo Regime é objeto de superação.‖ (ALMEIDA FILHO, Agassiz. Fundamentos do direito 

constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 31). 
522 Nas palavras de Carlos Maximiliano, a pátria do individualismo é a Inglaterra, por isso nela brotou a fonte 

primitiva da liberdade moderna, que depois se infiltrou em solo francês e se espalhou pelo mundo (PEREIRA 

DOS SANTOS, Carlos Maximiliano. Comentários à Constituição brasileira de 1891. Brasília: Senado 
Federal: Fac-Similar, 2005, p. 686). 
523 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 38-39. 
524 VASCONCELOS, op. cit., pp. 22, 50, 106 e 131. 
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relativamente aos quais existe um tal ditame da justa razão são obrigatórios ou ilícitos por si 

mesmos‖.
525

 

O reconhecimento da dimensão jurídica do direito natural, o individualismo 

nominalista, a ideia de direito subjetivo e o jusnaturalismo racionalista e humanista de raízes 

grocianas, com o afastamento da cosmovisão escolástica de base teocrática, influenciaram 

profundamente o pensamento moderno. Foi, de fato, nesse contexto intelectual, que emergiu a 

compreensão dogmática de que, por injunção racional, certos direitos dos indivíduos são 

inalienáveis e imprescritíveis (vida, integridade física, liberdade etc) e, conforme alguns 

pensadores, inatos ou originais. Disso dimanou a afirmação dos clássicos ―direitos naturais do 

homem‖, de cuja evolução resultaram os atuais direitos humanos const itucionalizados e 

internacionalizados.
526

 

Ainda no século XVII, a categoria dos direitos naturais foi igualmente assimilada 

pela doutrina contratualista do britânico Thomas Hobbes (1588-1679), cuja peculiar 

concepção filosófica encampada a esse respeito no Leviathan (1651), escrito durante a 

sangrenta Guerra Civil Inglesa (1642-1651), era, contudo, demasiadamente limitada. De fato, 

                                                
525 Grócio entendia que o direito positivo (ou ―direito voluntário‖) é o direito posto por um ente dotado de poder 

para tanto. Nesse particular, reconhecia três níveis escalonados de positivação jurídica, de acordo com a fonte 

institucional do poder da qual poderia emanar o direito positivo: o primeiro nível, inferior ao Estado, seria 

associado à família, que teria o poder de pôr o chamado ―direito familiar‖ ou ―direito paterno‖ (Aristóteles já 

havia se manifestado igualmente no sentido de identificar uma espécie de ―direito patronal‖, posto pelo chefe da 
comunidade familiar, a que denominava de “dispotikón díkaion”); o segundo, responderia pela edição do 

chamado ―direito civil‖, que decorreria do ―poder civil‖, concebido este como a forma de poder que compete ao 

Estado, tido como associação de homens livres, reunidos em conjunto com o fito de gozar os próprios direitos e 

busca a utilidade comum; e o terceiro, superior ao Estado, referir-se-ia ao direito positivo posto pela comunidade 

internacional, cognominado de jus gentium, entendido não na acepção romana, precedentemente mencionada, de 

um direito comum a todas as pessoas e nações, mas no sentido de jus inter gentes, isto é, direito positivo 

(―direito das gentes voluntário‖) que regula relações entre os povos ou os Estados (pelo que Grócio é 

considerado o ―Pai do Direito Internacional‖, em sua forma de institucionalização jurídica contemporânea). Cf. 

BOBBIO, op. cit., 2006, pp. 20-21. 
526 Com efeito, referidas ideias influenciaram profundamente o pensamento de vários teólogos espanhóis do 

século XVI, tais como Vitoria y las Casas, Vazquez de Menchaca, Francisco Suarez e Gabriel Vazquez. Estes 

passaram a defender o reconhecimento de certos direitos naturais em prol dos indivíduos, deduzidos do direito 
natural e tidos como expressão da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Na Prússia, ainda no século XVI, 

o jusfilósofo Hugo Donellus (1527-1591) já havia professado, em Nuremberg, que o direito natural à 

personalidade englobava os direitos à vida, à integridade corporal e à imagem. No início do século XVII, o 

alemão Johannes Althusius (1557-1638) defendera, ademais, em seu livro ―A Política‖ (1603), a ideia da 

igualdade humana e da limitação do poder. Predicara, ainda, que os homens estariam submetidos à autoridade 

governativa apenas na medida em que a submissão política fosse produto de sua própria vontade e delegação, 

podendo-se valer do direito natural de resistência em face do exercício abusivo do poder político. Na Inglaterra 

dos séculos XVI e XVII, Sir. Edward Coke (1552-1634), cujo pensamento foi decisivo na formulação da Petition 

of Rights de 1628, sustentou a existência de fundamental rights em prol dos cidadãos ingleses. Referidos direitos 

fundamentais envolveriam, sobretudo, a proteção da vida, da liberdade pessoal contra prisões arbitrárias e da 

propriedade, sendo considerado o inspirador da clássica tríade ―vida, liberdade e propriedade‖, que se incorporou 
ao patrimônio do pensamento individualista burguês. John Milton (1608-1674) reivindicava, por seu turno, o 

reconhecimento dos direitos naturais de autodeterminação do homem, de tolerância religiosa, da liberdade de 

manifestação oral e de imprensa, bem como a supressão da censura. Cf. SARLET, op. cit., 2009b, pp. 39-40. 
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a despeito de reconhecer a titularidade inicial de certos direitos naturais, Hobbes preconizava 

que, em rigor, referidos direitos só teriam validade alguma no ―estado de natureza‖
527

; 

condição existencial precedente à formação convencional do ―estado social‖, da sociedade 

civil, e na qual os homens viviam tendencialmente isolados e teriam poderes ilimitados, 

sendo, portanto, plenamente livres (free)
528

.  

Partindo de uma concepção maniqueísta e pessimista da natureza humana, 

entendia que o ser humano seria antissocial por predisposição natural, já que suas ações 

seriam movidas por paixões, apetites e desejos egoísticos, que comumente se contrapunham 

no entrechoque de interesses. Para satisfazer suas pretensões, o homem recorreria, 

racionalmente
529

, à violência e ao embuste, à fraude e à trapaça
530

. Nessa esteira, predicando 

que o ―homem seria o lobo do próprio homem‖ (homo homini lupus)
531

, Hobbes divergira de 

toda uma tradição filosófica milenar que especulava que o ser humano seria um animal social 

por natureza, tal como celebrizado por Aristóteles na locução ―zôon politikón‖
532

. 

Hobbes sustentara, ademais, que, no status naturalis, os homens encontravam-se 

numa situação caótica de generalizada insegurança, hostilidade e mútua destruição, num 

perene círculo de agressão e autodefesa, sem garantias, o que denominou de ―guerra de todos 

contra todos‖ (bellum omnium contra omnes). Nesse estado bélico, prevaleceria a ―lei da 

selva‖ (rule of the jungle) ou ―lei do mais forte‖ (rule of the strongest), ditada pelo ―poder da 

força e da coerção‖ (power of force and coercion). Por recíproco medo e instinto de 

                                                
527 SARLET, op. cit., 2009b, p. 39. 
528 ―Para Hobbes, o estado de natureza humano propicia o amplo uso da liberdade, que passa a ser irrestrito, a 

ponto de uns lesarem, invadirem, usurparem, prejudicarem os outros.‖ (BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 270). 
529 ―Todo homem é opaco aos olhos de seu semelhante – eu não sei o que o outro deseja, e, por isso tenho que 

fazer uma suposição de qual será a sua atitude mais prudente, mais razoável. Como ele também não sabe o que 

quero, também é forçado a supor o que farei. Dessas suposições recíprocas, decorre que geralmente o mais 

razoável para cada um é atacar o outro, ou para vencê-lo, ou simplesmente para evitar um ataque possível: assim 

a guerra se generaliza entre os homens. Por isso, se não há um Estado controlando e reprimindo, fazer a guerra 

contra os outros é a atitude mais racional que eu posso adotar (é preciso enfatizar esse ponto, para ninguém 

pensar que o ‗homem lobo do homem‘, em guerra contra todos, é um anormal; suas ações e cálculos são os 
únicos racionais, no estado de natureza).‖ (RIBEIRO, op. cit., p. 55). 
530 MORRISON, op. cit., p. 107. 
531 ―‗O homem é o lobo do homem‘ é uma das frases mais repetidas por aqueles que se referem a Hobbes. Essa 

máxima aparece na obra Sobre o Cidadão, coroada por uma outra, menos citada, mas igualmente importante: 

‗guerra de todos contra todos‘. Ambas são fundamentais como síntese do que Hobbes pensa a respeito do estado 

natural em que vivem os homens. O estado de natureza é o modo de ser que caracterizaria o homem antes de seu 

ingresso no estado social. No estado de natureza, ‗a utilidade é a medida do direito‘. Isso significa que, levado 

por suas paixões, o homem precisa conquistar o bem, ou seja, as comodidades da vida, aquilo que resulta em 

prazer. O altruísmo não seria, portanto, natural. Natural seria o egoísmo, inclinação geral do gênero humano, 

constituído por ‗um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que só termina com a morte‘.‖ 

(HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução de João 
Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. XVI).  
532 HOBBES, op. cit., p. XVII; BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 270; e RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o 

medo e a esperança. In: WEFFORT, op. cit., p. 57. 
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autopreservação ou autoconservação, sobretudo em face da permanente ameaça do summum 

malum da morte violenta, os homens, reunidos numa multidão de indivíduos, reconheceram, 

racionalmente, num cálculo puramente utilitário, a necessidade de, mediante um ―contrato 

social de submissão‖, abdicarem ou renunciarem mutuamente todas as suas liberdades 

naturais e se colocarem sob a autoridade tutelar, unitária e ordenadora de um Estado forte, 

despótico e centralizador. O governo, que teria a função institucional de velar por sua vida, 

seria, por sua vez, exercido por um homem (ou por uma assembleia de homens) munido de 

poderes absolutos
533

, ante o risco recorrente de recidiva da barbárie pré-social, marcada por 

anarquia e brutal beligerância (―the war of all against all‖)
534

. No estado de sociedade, os 

homens, investidos na ordem civil na qualidade de ―súditos‖ (subjects), encontrar-se-iam, 

portanto, praticamente alijados de quaisquer faculdades jurídicas e submetido à completa 

disposição do soberano (super omnes), por força do artifício do contrato social, pacto que 

envolveria alienação consentida de todos os direitos e da própria vontade dos indivíduos em 

troca da paz (peace) e da segurança (security), vale dizer, da pax et defensio communis, além 

da própria vida (life)
535

.  

                                                
533 ―Para Hobbes, o pacto social, sendo artificial e precário, não é suficiente para assegurar a paz, pois sempre 

existiriam pessoas que, acreditando saber mais do que as outras, poderiam desencadear guerras civis, a fim de 

conquistar o poder só para elas. Tal consequência somente poderia ser evitada se cada homem submetesse sua 

própria vontade à vontade de um único homem ou a uma assembleia determinada. O escolhido para exercer o 
poder deveria ser totalmente seguido pelos componentes do corpo social no que se refere aos problemas da paz 

geral. Um tal poder só seria capaz de corresponder à sua finalidade se exercido despoticamente. Aí está o que os 

historiadores chamam de originalidade e novidade do sistema de Hobbes: é partidário do poder absoluto e 

admite, ao mesmo tempo, o pacto social. Hobbes não estabelece contradição entre o pacto e o absolutismo; 

quando bem compreendido, o pacto conduziria necessariamente ao absolutismo, segundo o filósofo. Por isso, 

pode-se dizer que Hobbes é absolutista sem ser teólogo, o que o distingue dos outros absolutistas do século, 

desde Jaime I ate Bossuet; ou seja, Hobbes não deriva o absolutismo de um direito divino, mas do pacto.‖ 

(HOBBES, op. cit., p. XVIII). 
534 ―[…] o homem natural de Hobbes não é um selvagem. É o mesmo homem que vive em sociedade. Melhor 

dizendo, a natureza do homem não muda conforme o tempo, ou a história, ou a vida social. Para Hobbes, como 

para a maior parte dos autores de antes do século XVIII, não existe a história entendida como transformando os 

homens. Estes não mudam. É por isso que Hobbes, e outros, citam os gregos e romanos quando querem conhecer 
ou exemplificar algo sobre o homem, mesmo de seu tempo.‖ (RIBEIRO, op. cit., p. 54). 
535 Segundo Renato Janine Ribeiro, ―Resta, porém, uma liberdade ao homem. Quando o indivíduo firmou o 

contrato social, renunciou ao seu direito de natureza, isto é, ao fundamento jurídico da guerra de todos. É que, 

neste direito, o meio (fazer o que julgasse mais conveniente) contradizia o fim (preservar a própria vida). O 

homem percebeu que, como todos tinham esse direito tanto quanto ele, o resultado só podia ser a guerra – ‗e a 

vida do homem [era] solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta‘. […] Mas, dando poderes ao soberano, a fim 

de instaurar a paz, o homem só abriu mão de seu direito para proteger a sua própria vida. Se esse fim não for 

atendido pelo soberano, o súdito não lhe deve mais obediência – não porque o soberano violou algum 

compromisso (isso é impossível, pois o soberano não prometeu nada), mas simplesmente porque desapareceu a 

razão que levava o súdito a obedecer. Esta é a ‗verdadeira liberdade do súdito‘. […] Este esquema mostra que, 

no Estado absoluto de Hobbes, o indivíduo conserva um direito à vida talvez sem paralelo em nenhuma outra 
teoria política moderna.‖. Acrescenta ainda que ―o Estado não se limita a deter a morte violenta. Não é produto 

apenas do medo da morte – se entramos no Estado é também com uma esperança (em filosofia, o medo e a 

esperança são um velho par) de ter uma vida melhor e mais confortável.‖ (RIBEIRO, op. cit., pp. 68, 71 e 72). 
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O pensamento jusnaturalista, já secularizado pelo antropocentrismo jurídico de 

origens grocianas, chega ao seu ponto culminante de maturação filosófica no contexto 

intelectual do Iluminismo, nos séculos XVII e XVIII, mormente em virtude das teorias 

contratualistas de base jusracionalista laicizada desenvolvidas por John Locke (1632-1704), 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804). Inspirados no 

individualismo jurídico, estes reconheciam nos direitos naturais inalienáveis e imprescritíveis 

do homem, fundados na razão humana, o centro de gravidade de toda a experiência política e 

jurídica, impondo-se como autênticos limites à autoridade pública do Estado. Nessa esteira, 

instituído especificamente para tanto, o Estado só se legitimaria institucionalmente na medida 

em que assegurasse proteção efetiva aos referidos direitos inerentes ao ser humano. 

Conforme categorização ventilada por Celso Lafer, evoluiu-se radicalmente de 

uma visão ex parte principe, de inspiração hobbesiana e fundada nos deveres dos súditos em 

sua relação vertical com o Estado, para uma compreensão ex parte populi, cuja tônica passou 

a gravitar em torno da noção de direitos do cidadão em face do poder
536

.  

Deveras, em sua clássica obra ―Segundo Tratado sobre o Governo Civil‖ (―Second 

Treatise of Government‖), de 1690, Locke também recorre à abstração filosófica do estado de 

natureza, estágio pré-político ou pré-civil da trajetória existencial humana, antecedente ao 

surgimento institucional do Estado, no qual os homens viviam em ―perfeita liberdade‖ e 

―igualdade‖
537

. Ao contrário de Hobbes, este era concebido, contudo, como de relativa paz, 

boa vontade, concórdia, assistência mútua e harmonia
538

, no qual os homens viveriam em 

comunidade conforme leis naturais radicadas na razão humana, na qual se fundaria a 

titularidade e o respeito
539

 aos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à absoluta e 

sagrada
540

 propriedade privada
541

 
542

. É mister esclarecer que o termo ―propriedade‖, para 

                                                
536 LAFER, Celso. Comércio, desarmamento, direitos humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática. 

São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 145. 
537 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo civil. Tradução de Júlio Fischer. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 382. 
538 ALMEIDA DE MELO, Leonel Itaussu. John Locke e o individualismo liberal. In: WEFFORT, op. cit., p. 85; 

e OLIVEIRA, op. cit., p. 120. 
539 ―[…] embora seja esse um estado de liberdade, não é um estado de licenciosidade; embora o homem nesse 

estado tenha uma liberdade incontrolável para dispor de sua pessoa ou posses, não tem liberdade para destruir-se 

ou a qualquer criatura em sua posse, a menos que um uso mais nobre que a mera conservação desta o exija. O 

estado de natureza tem para governá-lo uma lei da natureza, que a todos obriga; e a razão, em que essa lei 

consiste, ensina a todos aqueles que a consultem que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deveria 

prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses.‖ (LOCKE, op. cit., p. 384). 
540 OLIVEIRA, op. cit., p. 116. 
541 No que diz respeito à propriedade privada, entendida numa acepção estrita relativa à titularidade patrimonial 

de bens, pertinentes se mostram as seguintes considerações de Bittar e Almeida: ―A doutrina de John Locke 

afirma que a propriedade é algo que se possui desde o estado de natureza. Ora, as conquistas, os 
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Locke, comportava, para além da acepção corrente relativa à titularidade patrimonial de 

coisas móveis ou imóveis, também um sentido amplo específico associado ao que era 

―próprio de cada indivíduo‖, de sorte que envolvia não só os bens pertencentes a cada um, 

mas também a sua vida e liberdade
543

.
544

 

Descrito como relativamente pacífico, o estado de natureza lockeano não estava, 

contudo, absolutamente isento de inconvenientes, sempre havendo, inclusive, infrações da lei 

natural
545

 e violações da propriedade (vida, liberdade e bens)
546

. Nada obstante, numa fase 

subsequente do estado de natureza, sobretudo com a invenção do dinheiro e a produção para o 

mercado (não mais só para o consumo próprio), a expansão da cobiça e da desigualdade social 

na posse de bens e a consequente diversificação da dinâmica das relações humanas, a relativa 

harmonia teria se corrompido de tal forma, com tamanha exacerbação dos conflitos, que se 

fez imprescindível a instituição do Estado para garantir a propriedade em face dos 

transgressores da lei natural
547

. A despeito de livre, o homem, nessas circunstâncias adversas, 

diante dos temores e perigos sociais que medram, une-se a outros homens para defender sua 

propriedade ameaçada
548

. De fato, ante o risco concreto de graves desvios humanos quanto às 

predicações naturais, o Estado teria sido instituído, racional e voluntariamente, por meio de 

um pacto social de consentimento, de consenso, como instrumento imparcial
549

 dotado de 

força pública coercitiva para assegurar mútua preservação e proteção à propriedade, vale 

                                                                                                                                                   
aperfeiçoamentos, os artefatos, as terras, os cultivos, as técnicas que cada um desenvolveu no sentido da sua 

preservação individual ou grupal são méritos que se devem ao labor, à luta individual que cada um empreendeu 

contra os fenômenos da natureza e as condições adversas ambientais. O direito de propriedade decorreria da 

personalização da natureza pelo esforço humano. Assim, a preservação da propriedade ganha um status 

importante em sua teoria, e passa a significar o próprio fim da atividade do Estado.‖  (BITTAR; ALMEIDA, op. 

cit., p. 269). 
542 Para Manfredo, ―o homem de Locke é, já no estado natural, o burguês, apropriador e acumulador de bens.‖ 

(OLIVEIRA, op. cit., p. 116). 
543 ALMEIDA DE MELO, op. cit., p. 85. 
544 ―Os direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade constituem para Locke o 

cerne do estado civil e ele é considerado por isso o pai do individualismo liberal.‖ (ALMEIDA DE MELO, op. 
cit., p. 88). 
545 OLIVEIRA, op. cit., p. 125. 
546 ALMEIDA DE MELO, op. cit., p. 86. 
547 OLIVEIRA, op. cit., p. 116. 
548 OLIVEIRA, op. cit., p. 126. 
549 ―Locke, diferentemente de Hobbes, não possui uma visão pessimista do estado de natureza. Este não seria o 

estado de guerra, onde o homem age como o lobo do homem (homo homini lupus), mas um estado de paz. Esta 

paz seria quebrada pela ausência de um tertius que julgasse os conflitos. Assim, o surgimento do contrato que dá 

origem à vida social está ligado à ideia de que é imprescindível um ‗terceiro‘ para a decisão das lides surgidas na 

vida social. […] Assim, na concepção lockeana, convivem, simultaneamente, o Estado Civil com o Estado de 

Natureza. O Estado Civil é erigido para garantir a vigência e proteção dos direitos naturais que correriam grande 
perigo, no estado de natureza, por encontrarem-se totalmente desprotegidos. Assim, é a guerra e a desordem que 

ameaçam os homens e os motivam a formar as regras que constituem o modo de vida regido pelo Estado e pelas 

leis.‖ (BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 268). 
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dizer, aos aludidos direitos naturais
550

. Valia-se, para tanto, do poder civil, a ser exercido na 

medida do estritamente consentido pelos membros da comunidade para a tutela de seus 

interesses individuais, sem excessos ou abusos.  

No pensamento lockeano, os direitos inalienáveis do homem teriam não só uma 

precedência existencial frente ao Estado, mas também uma eficácia oponível aos detentores 

do poder no estado civil, em face dos quais seria evocável, se necessário fosse, o direito 

natural de resistência à opressão
551

. Ao contrário de Hobbes, para o qual o todo-poderoso 

Leviatã absolutista suprimia ou anulava a liberdade dos homens para figurar como garante da 

paz interna e da segurança coletiva, para Locke, o fundador do liberalismo político, o Estado, 

organização instrumental destinada à salvaguarda dos direitos naturais inalienáveis do 

homem, afirmava-se, sobretudo, como fiador das liberdades individuais, ou melhor, da 

propriedade (vida, liberdade e bens). Deveria, portanto, tal como defendia Johannes 

Althusius, ter poderes limitados juridicamente.  

À semelhança da crença dogmática no individualismo, que consagra o indivíduo 

como fim em si mesmo da vida em sociedade e, em razão disso, possui uma dimensão 

dialeticamente refratária ao estatismo (espécie de ―soberania do indivíduo‖ – sovereignty of 

the individual –, tal como ventilado por Stuart Mill), a limitação ou confinamento jurídico do 

poder estatal em prol da esfera de liberdade das pessoas é, de fato, um dos traços ideológicos 

mais típicos, caros e invariáveis do ideário político liberal
552

. Nesse mister, enquanto 

Montesquieu, com o L´Esprit de Lois, de 1748, adotara a separação de poderes, baseada na 

divisão orgânica das diferentes funções institucionais do Estado, como técnica de limitação 

política das valências estatais, Locke evoca, para tanto, balizas jurídicas fundadas nos direitos 

naturais do homem
553

.  

Sucedendo Locke, o genebrino Rousseau também se filiara à tradição 

contratualista inaugurada por Hobbes. Nada obstante, a antropologia filosófica que 

desenvolvera no ―Du Contrat Social‖ (ou ―Principes du Droit Politique‖), de 1762, representa 

                                                
550 ―O contrato social de Locke em nada se assemelha ao contrato hobbesiano. Em Hobbes, os homens firmam 

entre si um pacto de submissão pelo qual, visando à preservação de suas vidas, transferem a um terceiro (homem 

ou assembleia) a força coercitiva da comunidade, trocando voluntariamente sua liberdade pela segurança do 

Estado-Leviatã. Em Locke, o contrato social é um pacto de consentimento em que os homens concordam 

livremente em formar a sociedade civil para preservar e consolidar ainda mais os direitos que possuíam 

originalmente no estado de natureza. No estado civil os direitos naturais inalienáveis do ser humano à vida, à 

liberdade e aos bens estão melhor protegidos sob o amparo da lei, do árbitro e da força comum de um corpo 

político unitário.‖ (ALMEIDA DE MELO, op. cit., p. 86). 
551 BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 269. 
552 BONAVIDES, op. cit., pp. 139-164; BOBBIO, op. cit., 1990, pp. 167-168. 
553 BONAVIDES, op. cit., 2009, pp. 139-164; BOBBIO, op. cit., 1990, p. 168. 
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uma radical antítese em relação ao arquétipo hobbesiano pessimista no que toca à psicologia 

humana. Com efeito, rejeitando qualquer concepção negativa do ser humano associada à ideia 

de natural propensão para a maldade, Rousseau predica, por hipótese heurística, que os 

homens nascem livres e iguais, sendo originalmente benevolentes, felizes e generosos. 

Viviam, ademais, numa nostálgica situação idílica, romântica, campesina e bucólica que 

caracterizaria o ―état de nature primitif‖ da condição humana, marcado pelo mito simbólico 

do ―bom selvagem‖ (bon sauvage), coexistindo comunitariamente de modo harmônico  e 

pacífico em meio à natureza
554

.  

Não obstante, segundo o Filósofo de Genebra, os homens, ao transitarem para um 

novo estado existencial, no caso, o ―état de société‖, foram desnaturados, ou melhor, 

―degenerados‖, por distorções decorrentes do entrechoque de seus instintos, vontades e 

ambições individuais na resiliência da vida em comum em torno da divisão de bens 

patrimoniais da natureza, da repartição do meu e do teu, vale dizer, da instituição da 

propriedade privada (propriété privée). Ao contrário de Locke, Rousseau, tal como Hobbes, 

não qualifica, de fato, a propriedade privada como direito natural. O estado de felicidade 

original teria terminado, no modelo rousseauniano, exatamente quando alguém cercou um 

terreno pela primeira vez e disse: ―Este é meu‖ (Ceci´est à moi)
555

. Numa espécie de 

alienação social de suas faculdades imanentes, os homens passaram, então, a subsistir ―sob os 

grilhões da vida em sociedade‖, com afronta à ordem natural, em situação de privação da 

liberdade e de desigualdade. Tal como assinala Rousseau, ―O homem nasceu livre, e, por 

todos os lados, encontra-se acorrentado‖ (L´homme est né libre, et partout il est dans les 

fers
556

), sob um regime de convenções humanas artificiais, vale dizer, não-naturais, muitas 

vezes pautadas pelo ―direito do mais forte‖ (―le droit du plus fort‖). Nessa situação distorcida 

e deformante, ―renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da 

                                                
554 BITTAR; ALMEIDA, op. cit., pp. 273 e 281. 
555 Em seu ―Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens‖ (, Rousseau assinalara 

que: ―Le premier qui, ayant enclos un terrain, s´avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples 

pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que des crimes, de guerres, de meurtres, que de misères 

et d´horreurs n´eût point éparnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à 

ses semblables: Gardez-vous d´écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, 

et que la térre n´est à personne.‖ (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l´origine et les fondements de 

l´inegalité parmi les hommes. Paris: Flammarion, 1992a, p. 222). Numa tradução livre: ―O primeiro que, tendo 

cercado um terreno, lembrou-se de dizer: ‗Isto é meu‘, e encontrou pessoas bastante simples para crê-lo, foi o 

verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, quantas misérias e horrores não teria 

poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus 

semelhantes: ‗Guardai-vos de escutar este impostor; estais perdidos se esquecerdes que os frutos são para todos, 
e que a terra é de ninguém‘‖. 
556 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social ou principes du droit politique. Paris: Ganier Frères: 

Flammarion, 1992b, p. 29. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature
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humanidade, e até aos próprios deveres‖ (―Rennoncer à sá liberte c´est rénoncer à sa qualité 

d´homme, aux droits e l´humanité, même à ses devoirs‖
557

), tornando-se um escravo 

(―esclave‖). O pacto associativo (pacte social), aperfeiçoado com base num acordo de livres 

vontades, figura, portanto, como solução ou caminho racional para a superação desse 

desvirtuamento da sociedade original, desse estado antinatural de escravidão, força e 

desigualdade, e a instituição de uma ordem social a serviço do interesse comum
558

.
559

  

Ao firmarem o contrato sinalagmático constitutivo do état civil, os homens 

alienam voluntariamente sua incondicionada liberdade natural (liberté naturelle) para recebê-

la sob a forma institucionalizada de liberdade civil (liberté civile), qualificada pelo atributo da 

―cidadania‖ (citoyenneté) e, a priori, pela ―igualdade de direitos‖ (égalité des droits); 

limitados estes, tão-somente, pela suprema direção da ―vontade geral‖ (volonté generale), 

conceito-chave de sua filosofia política e que, em certa medida, contém um inequívoco 

pendor socializante ou publicizante. O contrato social destina-se, portanto, a instituir uma 

organização social justa (―juste‖), que repousa na garantia da liberdade e da igualdade de 

todos, sob o signo impessoal da vontade geral, substrato moral da vida pública.  

Para Rousseau, a alienação pactuada não significa a perda ou esgotamento do 

sentido próprio dos direitos naturais, já que não se trata de uma autêntica troca ou doação; 

mas, sim, de uma condição necessária para a existência possível desses mesmos direitos 

naturais numa sociedade politicamente organizada, embora sob a forma de direitos civis. 

Nada obstante, Rousseau atentava para o fato de que, ―quanto mais se amplia o Estado, mais a 

liberdade diminui‖ (―plus l´État s´agrandit, plus la liberté diminui‖
560

). 

É mister esclarecer, ademais, que a superior vontade ―geral‖ não se confunde com 

a vontade ―particular‖ dos indivíduos, nem como o que Rousseau designa de ―vontade de 

                                                
557 ROUSSEAU, op. cit., 1992b, p. 34. 
558 ―Nenhum homem possui, por natureza, nenhum direito de submeter outro homem. O homem só deve ceder ao 

poder legítimo, ou seja, aquele legitimamente constituído pela vontade de adesão e de deliberação, e não àquele 

constituído com base na forção física. A força física não possui ação moral nenhuma; trata-se de uma força que, 

se irresistível, leva à submissão e não à aderência. Para Rousseau, a passagem do estado pré-cívico ao cívico 

deu-se exatamente em função dessa necessidade de transformar o poder físico em poder moral.‖ (BITTAR; 

ALMEIDA, op. cit., pp. 273 e 281). 
559 Para Rousseau, o contrato social destinava-se a ―Trouver une forme d´association qui défende et protège de 

toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s´unissant à tous 

n´obéisse pourtant qu´à lui-même et reste aussi libre qu´auparavant. Tel est le problème fondamental dont le 

contrat social donne la solution‖ (ROUSSEAU, op. cit., 1992b, p. 38). Numa tradução livre: ―Encontrar uma 

forma de associação que defenda e proteja, com toda a força comum, a pessoa e os bens de cada associado, e 
pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça senão a si mesmo, permanecendo tão livre quanto antes. Esse 

é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece‖.  
560 ROUSSAU, op. cit., 1992b, p. 87. 
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todos‖, entendida esta como a soma de vontades particulares contrapostas, visto que aquela se 

caracterizaria pela indivisibilidade e sempre visaria ao bem comum
561

, à justiça social
562

, 

ainda que contrapusesse interesses individuais prevalentes
563

. ―O que generaliza a vontade‖, 

tal como assinala o Filósofo de Genebra, ―é menos o número de votos que o interesse comum 

que as une‖ (―Ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun 

qui les unit‖). Por sua vez, no modelo filosófico rousseauniano, a lei aprovada 

democraticamente pelo povo seria o instrumento que encarnaria por excelência o espírito da 

volonté generale, daí por que defendia a democracia como regime de liberdade e igualdade, 

sustentando, ademais, o dogma da ―supremacia da lei‖.  

Ao contrário de Locke, Rousseau não concebeu o dualismo ―liberdade vs. poder‖ 

em termos de antítese latentemente irremediável; tanto que seu esforço doutrinal em defesa da 

soberania popular (souveraineté populaire) dirigiu-se justamente no sentido de compatibilizar 

liberdade e poder em torno da ideia aglutinante de democracia (démocratie), de sorte a 

assegurar que o poder político permaneça sob o controle de seu legítimo titular: o povo (le 

peuple). Além de ter agregado às clássicas libertés civiles o postulado filosófico de que a 

fonte de todo poder político radica no povo, titular legítimo e exclusivo da soberania, 

Rousseau conferiu especial ênfase às faculdades jurídicas de participação cidadã nos corpos 

políticos (corps politiques) da res publicae incumbidos da definição democrática dos destinos 

comuns da vida em sociedade. Em outros termos, enfatizou o exercício das liberdades 

políticas (libertés politiques), conteúdo fundamental do que viria a integrar, nas declarações e 

Constituições liberais, os direitos humanos de primeira geração (ou dimensão). Ao discurso 

liberal dos ―droits de l´homme‖ foi agregado o discurso democrático dos ―droits du citoyens‖. 

Particularmente no que diz respeito à gênese do poder político, Kant aderiu, em 

linhas gerais, à doutrina rousseauniana do contrato social, o que é sugerido pela sua própria 

definição de Estado como ―união de uma multidão de homens‖. Estabelecendo, por sua vez, 

uma unidade entre ética e política numa revolucionária estrutura conceitual calcada numa 

nova teoria da justificação, Kant concebeu o Estado em torno da ideia do Direito, definindo-o 

                                                
561 Conforme Rousseau: ―Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale; 

celle-ci ne regarde qu´à l´interêt commun, l´autre regarde à l´intéret privé, et n´est qu´une somme de volontés 

particulières.‖ (ROUSSEAU, op. cit., 1992b, p. 54). Numa tradução livre: ―Há comumente diferença entre a 

vontade de todos e a vontade geral; esta foca o interesse comum; a outra fita o interesse privado, não sendo mais 

do que uma soma de vontades particulares‖. 
562 MORRISON, op. cit., p. 190. 
563 ―A vontade geral é um conceito específico; não se trata do simples cálculo matemático da ‗vontade de todos‘, 
como a mera manifestação empírica os votos em qualquer sistema eleitoral simples. A vontade de todos só se 

converte em vontade geral quanto estiver em conformidade com os objetivos do bem comum […]‖ 

(MORRISON, loc. cit.).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9
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como a ―união de uma multidão de homens sob as leis do Direito‖ (eine Vereinigung einer 

Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen), do que se pode inferir claramente que a filosofia 

jurídica kantiana constitui, de fato, a espinha dorsal de sua filosofia política
564

. Tal como 

deflui da referida definição, o Estado (civitas), para Kant, constitui literalmente um Estado de 

Direito ou, como é comumente designado, um ―Estado jurídico‖
565

, já que sua teologia 

institucional resume-se, tão-somente, à tutela da ordem jurídica
566

, sem intervir no projeto 

pessoal de vida boa de cada indivíduo
567

. Vale nota, por oportuno, que Kant define o Direito 

como ―conjunto das condições [e não simplesmente ‗conjunto de normas‘] sob as quais o 

arbítrio de um pode ser unido ao arbítrio de outro segundo uma lei universal de liberdade‖ 

(acréscimo nosso)
568

 
569

.  

Diversamente da concepção jusnaturalista predominante deste Hobbes, Kant 

especula que, no estado de natureza, antes da composição convencional de qualquer 

organização política e da adoção de um regime jurídico de convivência civil, o homem já 

conhecia e praticava o Direito, notadamente no plano das relações privadas (Privatrecht). A 

prática jurídica operava, contudo, sob condições precárias, carecendo de maior segurança e 

estabilidade. Para Kant, foi, aliás, justamente essa carência de segurança jurídica o móbil 

indutor da passagem racional do status naturalis para o status civilis, intermediada pela 

avença estatal. Nessa ocasião idealizada, surgira, então, o Direito Público (öffentliches Recht) 

a partir da positivação pactuada do princípio da autoridade e da institucionalização da coação, 

bem como se instituíra o Estado, ao qual foi especificamente imputada a função de tutelar o 

regime jurídico das liberdades individuais, nele se investindo o poder político e o aparato 

                                                
564 KERSTING, Wolfgang. Política, liberdade e ordem: a filosofia política de Kant. In: GUYER, Paul (org.). 
Kant. Tradução de Cassiano Terra Rodrigues. São Paulo: Ideias & Letras, 2009, p. 411. 
565 BONAVIDES, op. cit., 2009, pp. 115-117. 
566 ―Fim do Estado, segundo Kant, é tão-só a tutela do direito. O Estado deverá assegurar aos cidadãos o gozo 

dos seus direitos, mas não deve ingerir-se nas atividades nem cuidar dos interesses individuais. A sua função 

acha-se cumprida quando a todos assegurou a liberdade; nesse sentido, deverá ser Estado de Direito (fórmula 

esta que mais tarde assumiu significado muito diverso do kantiano).‖ (VECCHIO, op. cit., p. 139). 
567 Segundo BITTAR: ―O Estado será, nesse contexto, o instrumento para a realização dos direitos; trata-se de 

um Estado somente de direitos, que regulamenta o convívio das liberdades. Sua meta é a de garantir as 

liberdades, de modo a permitir que todos convivam, que todos subsistam, que todos possam governar-se a si 

próprios, segundo a lei moral, mas sem obstruir que os outros também vivam de acordo com seus fins pessoais e 

próprios.‖ (BITTAR, op. cit., p. 316). 
568 ANDRADE, op. cit., p. 73. 
569 No original: ―das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der 

Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann‖. 
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instrumental repressivo necessário ao desempenho de seu elevado mister institucional.
570

 
571

 

572
  

Na filosofia política kantiana, inserida no contexto ideológico do liberalismo, o 

Estado qualificar-se-ia, portanto, como uma instituição a posteriori, erigida em prol de uma 

específica e prática necessidade racional da convivência humana, qual seja: a de se conferir 

proteção jurídica às relações sociais, em nome da ―lei universal de liberdade‖ (allgemeinen 

Gesetze der Freiheit)
573

. Visava, portanto, a assegurar máxima liberdade aos indivíduos, 

embora num círculo de ampla segurança jurídica
574

 
575

. Nesse tocante, esclarece Bonavides 

que o status civilis é concebido como um estado jurídico, detendo, para Kant, a significação 

específica de ―sistema fundado no princípio de certeza, garantia, estabilidade e 

permanência‖
576

. 

Aderindo à clássica tese de Montesquieu acerca da tripartição dos poderes, 

denominados, em sua doutrina, de ―dignidades‖ (Würden) ou ―pessoas morais‖ (moralische 

Personen)
577

, Kant imputou ao Legislativo a posição de premissa maior de seu arquétipo de 

Estado liberal, reconhecendo-lhe supremacia frente às demais dignidades estatais, visto que 

lhe atribuiu o papel de catalisar, mediante processos racionais, a ―vontade unida do povo‖ 

(vereinigten Willen des Volkes), fonte da soberania (Souveränität). Dessa vontade unida, 

canalizada pelo Legislativo, emanaria o Direito, informado pela liberdade, direito natural por 

                                                
570 Leciona, nesse tocante, VASCONCELOS que: ―O pacto não cria o Direito, apenas o regula; não dá 

liberdades, mas as restringe, para que possam coexistir. O Direito precede o Estado. No entanto, as regras de 

Direito Natural, existentes no estado de natureza, têm apenas valor de Direito Privado. O estado político vem 

garantir essas regras, tornando-as de Direito Público. O Direito permanece o mesmo de antes, só que agora 

assegurado pela coação. Isso marca toda a diferença, que resulta da passagem de um Direito privado, não 

coativo, para um Direito público, coativo.‖ (VASCONCELOS, op. cit., p. 71). 
571 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007b, p. 18.  
572 Nas palavras de KANT, ―A suprema divisão do direito não poder ser entre direito natural e direito social, 

como pensam alguns, mas entre direito natural e direito civil. O primeiro chama-se direito privado; o segundo, 

direito público. O estado de natureza não é oposto ao estado de sociedade, mas à sociedade civil, pois, no estado 
de natureza, poder haver uma sociedade, mas não uma sociedade civil […]. Por isso, o direito no estado de 

natureza chama-se direito privado.‖ (ANDRADE, op. cit., p. 75). 
573 BONAVIDES, op. cit., 2009, pp. 110-112. 
574 BONAVIDES, op. cit., 2007, p. 138.  
575 A esse respeito, sintetizando seu pensamento de que o poder civil nasceu para garantir o status libertatis, Kant 

sustenta que: ―Segundo o contrato originário, todos (omnes et singuli) no povo abrem mão de sua liberdade 

externa a fim de reavê-la de novo como membros de uma república, isto é, enquanto povo visto como Estado 

(universi). Portanto não podemos dizer que no Estado um homem tenha sacrificado uma parte de sua liberdade 

externa inata por algum propósito particular; ao contrário, devemos dizer que ele abandonou completamente sua 

liberdade selvagem, sem lei, a fim de recuperá-la por inteiro num âmbito de relações legais de dependência, isto 

é, numa sociedade juridicamente regulada, já que essa dependência deriva de sua própria vontade legislativa.‖ 
(ANDRADE, op. cit., p. 81).  
576 BONAVIDES, op. cit., 2009, p. 112.  
577 BONAVIDES, op. cit., 2009, p. 113 e ANDRADE, op. cit., pp. 79 e 81. 
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excelência, como ―dogma sacrossanto protetor do homem em sua verdadeira condição 

humana‖
578

. Sustentou, ainda, que o próprio povo, massa coletiva constituída de seres 

racionais, livres e sem discriminações entre si, deve deliberar sobre si mesmo de forma que, 

democraticamente, cada um decida sobre todos e todos decidam sobre cada um. Nessa esteira, 

sua doutrina legalista fez inequívoca ode ao princípio da legalidade, aduzindo que a lei, 

produzida nesses termos, nunca pode fazer mal a ninguém (niemand unrecht tun können)
579

. 

Noutra vertente, em sua obra ―Sobre a Paz Perpétua‖ (Zum Ewigen Frieden, 

1795), Kant especulou também sobre o Direito das Gentes, discorrendo acerca das relações 

humanas no plano internacional. Nessa empreitada, sustentou, em suma, a existência de uma 

vocação racional da humanidade para a composição futura de um Estado único, de um Estado 

cosmopolita. Para tanto, adotando, por analogia, a doutrina contratualista, desta feita aplicada 

no contexto específico das relações internacionais, idealizou o aperfeiçoamento de um tratado 

global pelos Estados integrantes da comunidade internacional que, superando o estado de 

natureza em que atualmente se encontram, promova a unificação jurídico-estatal da 

humanidade, elidindo, por conseguinte, os dissensos nacionais ou regionais e a guerra, em 

nome da ―paz perpétua‖. Essa tendência à unificação – e sua fé no progresso da humanidade – 

radicaria, por sua vez, num fundamento de ordem puramente racional apriorístico: o 

imperativo categórico ―não deve haver guerra‖.
580

 
581

 

Para as doutrinas jusnaturalistas liberais, a legitimação do poder estatal 

pressupunha a satisfação e proteção dos direitos naturais inalienáveis e imprescritíveis dos 

homens. A estas, agregou-se, por sua vez, não só a teoria da separação de poderes, de 

Montesquieu, mas também, ainda no século XVIII, a teoria jurídico-política do ―poder 

constituinte‖ (pouvoir constituant), revelada, no contexto da Revolução Francesa, pelo abade 

Emmanuel Joseph Sieyès na célebre obra ―Qu'est-ce que le Tiers État?‖, publicada em 1789. 

Fundada na distinção fundamental entre poder constituinte e poderes constituídos, a nova 

teoria consagrou um dos pilares axiais do constitucionalismo contemporâneo, ao entronizar, 

                                                
578 BONAVIDES, op. cit., 2007, p. 138. 
579 BONAVIDES, op. cit., 2009, p. 113.  
580 VECCHIO, op. cit., pp. 140-141. 
581 Relata SWERGIO PISTONE que, segundo Kant, ―assim como pôde ser superada a anarquia existente nas 

relações entre os homens através da criação de uma autoridade estatal capaz de impor o respeito do direito, da 

mesma maneira as relações anárquicas entre os Estados poderão ser eliminadas através da constituição de uma 
autoridade suprema na sociedade dos Estados e de uma ‗federação universal‘, capaz de limitar a soberania 

absoluta, ou seja, a ‗liberdade selvagem‘ dos Estados‖ (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit., p. 

1.072).   
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como aspiração existencial e exigência de legitimação do poder dos novos tempos, a noção de 

Constituição suprema, formal e rígida
582

.  

Lastreada em critérios hierárquico-formais e assumida como corolário direto da 

hegemonia política do poder constituinte
583

, a concepção moderna de supremacia normativa 

induz, de fato, um fenômeno normológico radical na ordem jurídica, ao decodificar a 

soberania
584

, em sua magna expressão, na esfera institucional do direito positivo por meio da 

Constituição. Foi, notadamente, com a consagração do princípio da ―supremacia‖ ou 

―superlegalidade‖ da Constituição na dogmática jurídica, que lhe restou assegurado o status 

de ―lei suprema‖ (paramount law
585

), ―lei fundamental‖ (Grundgesetz
586

), ―lei das leis‖ (lex 

legum), ―superlei‖, entre outras expressões equivalentes
587

; compreensão que se consolidou 

pioneira e definitivamente na experiência constitucional norteamericana, sobretudo depois da 

instituição, por via hermenêutica jurisdicional, do judicial review of legislation
588

 com o 

julgamento do leading case ―Marbury vs. Madison‖, em 1803
589

. Na perspectiva de Sieyès, na 

tarefa extrajurídica de criar e modificar a ordem constitucional
590

, caberia ao poder 

constituinte, de natureza e vicissitudes supra legem
591

, atribuir dimensão jurídica suprema ao 

                                                
582 Cf. BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 141-161. 
583 ―Estava, desse modo, assentada a supremacia formal das normas constitucionais, que passariam a ser vistas, 

doravante, como normas superiores às demais normas do ordenamento jurídico não mais pela matéria de que 

cuidam e sim pelo Poder de que emanam, Poder esse situado acima dos Poderes ditos constituídos, na medida 
em que formula as normas que os constituem. É certo que as normas constitucionais corporificam determinada 

ideia de direito, que orienta o trabalho dos agentes do Poder Constituinte. Todavia, não são elas superiores 

hierarquicamente às demais normas em razão disso e sim por força da posição política suprema do Poder que as 

elabora. A doutrina do Poder Constituinte, em última análise, constitui uma teorização acerca de pressupostos do 

ordenamento jurídico, buscando estabelecer as condições pelas quais, da realidade fática do processo politico, 

emerge o direito constitucional. Não e por outra razão que o denominado principio da supremacia das normas 

constitucionais, embora possa ser visto como uma norma-princípio, em geral apenas implícita nas Constituições, 

deve ser concebido, acima de tudo, como uma regra estrutural do ordenamento, no sentido atribuído pela teoria 

sistêmica do direito, e, enquanto tal, indicativa de relações que se estabelecem entre os elementos normativos e 

não normativos do sistema.‖ (RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectiva 

de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 24-25). 
584 No tocante à soberania, à fonte do poder, Sieyès adota a teoria da ―soberania nacional‖, de sorte que o poder 
constituinte radicaria na ―nação‖, enquanto os poderes constituídos seriam mais associados à noção rousseaniana 

de ―povo‖ e de ―soberania popular‖. A esse respeito, preleciona Elival da Silva Ramos: ―A titularidade do Poder 

Constituinte para Sieyès residia inequivocamente na Nação, categoria inconfundível com o conceito 

rousseauniano de povo, por envolver a comunhão de interesses perenes. Pois bem, ao examinar a relação entre as 

normas jurídicas de responsabilidade do corpo nacional e aquelas de responsabilidade do corpo legislativo 

ordinário, assentou Sieyès as bases da teoria do Poder Constituinte […]‖ (RAMOS, op. cit., 2010, p. 23). 
585 Locução recorrente no voto do Chief Justice John Marshall no célebre caso ―Marbury vs. Madison‖ (1803). 
586 Vocábulo corrente na cultura jurídica germânica. 
587 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 296. 
588 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, pp. 46-47. 
589 SARLET, op. cit., 2009b, p. 43.  
590 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 149 e 159. 
591 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 149. 
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texto constitucional, limitando as ações institucionais do Estado
592

 em prol da garantia dos 

―droits de l´homme et du citoyèns‖
593

 
594

 
595

, tal como proclamado no art. 16 da Declaração 

dos Direitos do Homem e o do Cidadão
596

, de 1789.  

 

                                                
592 ―[…] a teoria do poder constituinte aparece no cenário jurídico-político para ocupar o vazio deixado pelo 

movimento iluminista no âmbito da legitimação e estruturação do domínio político, ponto de partida para uma 

nova concepção acerca do Direito e da função e limitação e controle do Estado Liberal.‖ (ALMEIDA FILHO, 

op. cit., p. 122). 
593 Conforme Carré de Malberg, ―[…] la doctrine de Sieyès, qu'elle est une synthèse de la théorie de Rousseau 

sur la souveraineté du peuple et de la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs […] La séparation 

du pouvoir constituant forme le corollaire logique et nécessaire de ces idées individualistes‖ (Numa tradução 

livre: ―[…] a doutrina de Sieyès, é uma síntese da teoria de Rousseau sobre a soberania popular e a teor ia de 

Montequieu sobre a separação dos poderes […] A separação do poder constituinte forma o corolário lógico e 

necessário dessas ideias individualistas‖. Assinala que o objetivo (but) da séparation du pouvoir constituant é o 
―d'empêcher l'oppression des citoyens et d'assurer le respect de leurs droits individuels (―evitar a opressão dos 

cidadãos e assegurar o respeito aos seus direitos individuais‖). Salienta ainda, nesse tocante, que ―c'est pour ce 

motif, entre autres, qu'elle „ne peut avoir pour objet que d'assurer les droits de l'homme et du citoyen‟‖ (―é por 

esse motivo, entre outros, que ela só pode ter por objetivo assegurar os direitos do homem e do cidadão‖). No 

mais, relata que, com esteio nesse ideário, Sieyès sustentava que ―Toute union sociale, et, par conséquent, toute 

constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d'étendre et d'assurer, les droits de l'homme et 

du citoyen‖ (―Qualquer união social e, portanto, qualquer constituição política, só tem por finalidade manifestar, 

ampliar e garantir os direitos do homem e do cidadão‖. As traduções foram feitas livremente. Cf. MALBERG, 

Raymond Carré. Contribution à la théorie générale de l´état: spécialement d'après les données fournies par le 

droit constitutionnel français. Paris: Libraire de la Société du Recueil Sirey, 1922, v. 2, pp. 517-519. 
594 Conforme Bonavides, ―Separar o poder constituinte dos poderes constituídos veio a significar do mesmo 
passo uma garantia de natureza formal, que se cuidava eficaz à proteção e resguardo dos direitos individuais 

postos na Constituição. Obstaculizava-se por meio da rigidez constitucional toda a interferência restritiva ou 

modificadora daqueles direitos, colocados portanto fora do alcance do legislador ordinário. Figura assim a 

separação de poder constituinte e poderes constituídos entre as medidas acauteladoras mais importantes que a 

organização constitucional de um país pode oferecer à garantia dos direitos individuais. Publicistas volvidos para 

a análise aos valores fundamentais das teses do liberalismo sempre sustentaram esse entendimento.‖ 

(BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 154). 
595 ―As ideias de direitos individuais, de poder constituinte e poderes constituídos, de soberania nacional e de 

clareza nas relações entre liberdade e autoridade, consolidaram de vez o sentimento de que o exercício do poder 

só é legítimo através do consentimento popular, pois é no povo onde reside a sua titularidade. Com a Revolução 

Francesa, a ideia de Constituição, que percorreu na história os mesmos caminhos da liberdade, evoluiu para o 

momento em-si-e-para-si, atingiu o plano do conceito […] Constituição, como Constituição do Estado de 
Direito, é uma estrutura normativa superior a todas as demais no interior da ordem jurídica, que, de forma 

sistemática e numa perspectiva dinâmica, constitui e estrutura juridicamente o Estado e suas instituições, 

dividindo o exercício do poder estatal, que é unitário, em funções e órgãos especializados para atender à 

complexidade de suas tarefas. Enquanto expressão maior do jurídico, realiza solenemente a necessidade de 

organização do poder. Ao mesmo tempo, em função de sua finalidade ética suprema, consagra e promove a 

liberdade por meio da exigência de realização dos direitos fundamentais. A Constituição que reconhece os 

indivíduos, enquanto seres igualmente livres para desenvolver todas as suas aptidões e potencialidades, 

estabelece os fundamentos para a realização dos direitos fundamentais e estrutura juridicamente o Estado por 

meio das funções, que o organizam, e pelas quais se manifesta sua atuação, é a Constituição do Estado de 

Direito, realização suprema da ideia de liberdade na historia.‖ (DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. 

Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 94). 
596 ―Article XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n‟est pas assurée, ni la séparation des 

Pouvoirs déterminée, n‟a point de Constitution‖. Numa tradução livre: ―Toda sociedade em que não esteja 

assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição‖. 
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2.3.2.2. A proto-história dos direitos humanos na perspectiva dos antecedentes documentais 

das declarações liberais de direitos do final do século XVIII. 

 

Quanto aos documentos históricos que, na pré-história dos direitos humanos, 

marcaram, no domínio do direito positivo, o progressivo reconhecimento de direitos 

elementares do homem, não foi propriamente na Antiguidade, mas na Idade Média, que foram 

editados os primeiros instrumentos normativos com maior relevância e expressão a esse 

respeito. Nada obstante, a previsão desses direitos era feita comumente de modo assistemático 

e sem status e garantias constitucionais. 

Sob essa perspectiva, a doutrina especializada tem reconhecido na Inglaterra 

medieval do século XIII o berço histórico dos direitos humanos, em razão da edição da 

Magna Charta Libertatum, de 1215, pacto aperfeiçoado entre o Rei João Sem-Terra e os 

barões ingleses. Por meio da Magna Carta, forçado a tanto, o Monarca anuiu outorgar-lhes 

alguns ―privilégios feudais‖, que viriam futuramente a se expandir e se consagrar no 

imaginário ocidental como direitos e garantias civis clássicas
597

.  

Conquanto a Carta inglesa seja qualificada como o documento medieval de maior 

relevo nesse sentido, não foi propriamente o pioneiro, não se podendo deixar de fazer alusão 

também às cartas de franquia e aos forais outorgados pelos reis portugueses e espanhóis, nos 

séculos XII e XIII
598

.  

De todo modo, ainda que não se possa descurar do significado histórico dos 

aludidos instrumentos, inclusive como símbolos de limitação do poder político, cabe ponderar 

que referidos ―privilégios feudais‖ (regalias da nobreza, prerrogativas eclesiásticas, franquias 

municipais, liberdades corporativas etc) não detinham o caráter de autênticos direitos 

humanos (ou mesmo direitos fundamentais). Com efeito, além de terem sido assimilados 

como concessões reais graciosas ou obrigações assumidas pelos reis subscritores, com 

eficácia geograficamente bem delimitada, os ―direitos‖ beneficiavam apenas certos estratos 

                                                
597 Dentre as faculdades jurídicas previstas na Magna Carta podem ser citadas as seguintes: o direito de 

propriedade (arts. 30 e 31); a liberdade de locomoção e o habeas corpus (arts. 40, 41 e 42); a legalidade e a 

anterioridade penal e tributária, tal como expresso na máxima latina de Feuerbach ―nullum crimen, nulla pena 

sine lege‖, bem como no célebre brocardo ―no taxation without representation‖ (arts. 12, 14 e 39), 

respectivamente; a proibição de prisões arbitrárias e o due process of law (arts. 39, 52 e 55) etc. 
598 Para George Marmelstein, o primeiro documento estatal a proteger direitos desse jaez, ao que se sabe, é da 

Espanha, concedido pelo Rei Afonso IX, nas cortes de Leão, em 1188, que, já na época, protegia os bens 
fundamentais dos súditos, tais como vida, propriedade e honra (cf. LIMA, George Marmelstein. A efetivação do 

direito fundamental à saúde pelo Poder Judiciário. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 28, nov./dez. 

2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297). 
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sociais restritos. Não detinham, assim, feição universalista ou associada à simples qualidade 

humana dos destinatários, mas, sim, à sua qualificação corporativa, à titulação eclesiástica ou 

nobiliárquica ou à ascendência familiar no assimétrico modelo de sociedade estamental e 

estratificada da época, alijando, portanto, a grande massa de súditos, alheia a direitos
599

. Não 

veiculavam, pois, direitos universais, mas ―direitos‖ estamentais. 

No início da modernidade, o Velho Continente era marcado por regimes de 

grande intolerância religiosa, com o aval da Igreja Católica. A Reforma Protestante, iniciada 

por Martinho Lutero (1483-1546), bem como as guerras e demais conflitos religiosos que 

transcorreram nos séculos XVI e XVII contribuíram decisivamente para a reversão do quadro 

político-institucional europeu. Deveras, referidos eventos repercutiram decisivamente no 

processo de consolidação dos modernos Estados nacionais e do absolutismo monárquico – 

precondição histórica das revoluções burguesas do século em XVIII. Demais disso, tiveram 

relação direta com o desgaste político da Igreja Católica e a laicização do pensamento 

filosófico, com profundos reflexos sobre a doutrina jusnaturalista. Serviram ainda de palco 

para a reivindicação ético-moral e o gradativo reconhecimento positivo da liberdade de opção 

religiosa e de culto em diversos países europeus.
600

  

Nesse período histórico de grande turbulência nas relações políticas europeias, a 

par das questões religiosas, verificou-se, na Inglaterra do século XVII, um movimento de 

progressiva limitação do poder monárquico, dantes absoluto, e de afirmação institucional do 

Parlamento perante a Coroa Britânica. Com a institucionalização de um regime de monarquia 

parlamentar, limitada, sobretudo com o desfecho da Revolução Gloriosa, houve, de fato, uma 

verdadeira transfusão dos poderes da Realeza para o Corpo Legislativo. Passando a vigorar a 

fórmula político-institucional do Rule of Law, o Parliament of the United Kingdom passou a 

                                                
599 Conforme leciona Comparato, ―A sociedade medieval europeia era composta, basicamente, de três 

estamentos (status, Stände, états), isto é, de grupos sociais dotados de um estatuto jurídico próprio ligado à 

condição pessoal de seus integrantes. Eram eles a nobreza, o clero e o povo. Os dois primeiros possuíam 
privilégios hereditários, e o terceiro tinha como única vantagem o status libertatis, isto é, o fato de que os seus 

componentes não se confundiam com a multidão dos servos de todo o gênero.‖ (COMPARATO, op. cit., pp. 86-

87). 
600 São, aliás, instrumentos históricos representativos dessa etapa de afirmação normativa de direitos de liberdade 

religiosa: o Édito de Nantes, promulgado por Henrique IV da França, em 1598, e depois revogado por Luís XIV, 

em 1685, que havia reconhecido aos protestantes franceses a liberdade de consciência, certa liberdade de culto e 

a igualdade civil com os católicos600; os documentos aprovados por ocasião da Paz de Augsburg, em 1555, que 

estabeleceram a igualdade entre luteranos e católicos, com garantia da liberdade de consciência e de culto 

privado aos dissidentes da confissão religiosa que porventura devesse ser oficialmente seguida por escolha real 

(cujus regio e ius religio); os instrumentos firmados no contexto da Paz da Westfália, em 1648, que marcou o 

final da Guerra dos Trinta Anos e estendeu a tolerância religiosa aos calvinistas; e o Toleration Act, de 1689, 
aprovado pelo Parlamento inglês (além de documentos similares anteriormente editados em colônias 

norteamericanas, a exemplo de Maryland, já em 1649, e Rhode Island, em 1663, que, por sinal, haviam sido 

povoadas por muitos peregrinos ingleses protestantes). 
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contar com uma espécie de ―soberania parlamentar‖ (parliamentary sovereignty), também 

designada de ―supremacia parlamentar‖ ou ―supremacia legislativa‖ (parliamentary 

supremacy ou legislative supremacy). Nesse período de profunda reordenação orgânica das 

relações de poder, verificou-se, outrossim, a edição de uma série de clássicos instrumentos 

legais não só de reforma política, mas também de consagração de direitos individuais, com 

alcance subjetivo bem mais alargado do que os direitos estatutários medievais
601

.  

Insofismavelmente, referidos documentos históricos ingleses, que serviram de 

fonte de inspiração para as subsequentes declarações revolucionárias norteamericana e 

francesa, são de suma importância para a evolução afirmativa dos direitos humanos e para a 

luta civilizatória pela limitação do poder político. Na cultura britânica, cuja sociedade civil já 

havia praticamente superado as diferenças feudais de status, os direitos declarados 

simbolizam, tal como assinala Ingo Sarlet, a conversão ontológica dos privilégios estamentais 

e liberdades corporativas medievais em faculdades genéricas no plano do Direito Público 

moderno. Proporcionavam, assim, um grande aperfeiçoamento civilizatório tanto no que diz 

respeito ao conteúdo das liberdades reconhecidas, quanto no que toca à extensão da sua 

titularidade à totalidade dos cidadãos ingleses, sendo, inclusive, extensíveis às colônias 

americanas
602

.  

Sem embargo, à luz do imaginário político-jurídico que se delineou a partir dos 

movimentos revolucionários do final do século XVIII, referidas liberdades civis positivadas 

no plano do direito interno não são doutrinariamente qualificadas como marco do efetivo 

nascimento dos direitos humanos, mormente no que toca à acepção específica de direitos 

fundamentais. Deveras, referidas liberdades, além de não se revestirem de universalidade, 

pois se destinavam, exclusivamente, aos cidadãos ingleses, não figuravam como autênticos 

direitos inerentes e inalienáveis do homem, mas, sim, como meras tolerâncias estatais, 

concessões ou franquias do poder. Podiam, portanto, ser suprimidas a qualquer tempo, 

mormente pela soberana ação reformadora do Legislador inglês. Ademais, consideradas as 

peculiaridades do fenômeno constitucional britânico, referidas faculdades jurídicas 

assumiram, no fundo, a natureza de ―simples‖ direitos públicos subjetivos, e não de 

                                                
601 Vale citar: a Petition of Rights, de 1628, firmada por Carlos I, que, entre outras prescrições, vedou a cobrança 

de tributos sem autorização do Parlamento (―no taxation without representation‖) e a realização de prisões sem 

formação de culpa; o Habeas Corpus Act, de 1679, subscrito por Carlos II; o Bill of Rights, de 1689, promulgado 

pelo Parlamento e que vigorou durante o reinado de Guilherme d`Orange, no contexto da luta contra o 

absolutismo monárquico que transcorreu durante a Glorious Revolution, de 1688, no qual foi estabelecida, pela 
primeira vez no Estado moderno, a separação dos poderes como garantia das liberdades civis601; e, para alguns, o 

Establishment Act, de 1701, que definiu as leis da Inglaterra como direitos naturais de seu povo. 
602 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 42-43. 
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verdadeiros fundamental rights dotados de supremacia e estabilidade constitucional. Estavam, 

em razão disso, sujeitas à plena disponibilidade política do Parlamento britânico, que, tal 

como precedentemente aduzido, gozava de absoluta preeminência institucional no corpo 

orgânico do poder no Estado Moderno inglês, forma peculiar de organização política pautada 

pelo regime do Rule of Law.
603

  

Na sequência, cabe fazer especial análise da Virginia Bill of Rigths, de 1776, e da 

Déclaration des Droits de l‟Homme et du Citoyen, de 1789, ambas profundamente 

influenciadas pela ideologia jusnaturalista; servindo, indistintamente, para os fins deste 

estudo, como referenciais divisórios da passagem da pré-história dos direitos humanos para a 

etapa histórica propriamente dita.  

Apesar do dissídio doutrinário acerca de qual das declarações revolucionárias do 

final do século XVIII, se a norteamericana ou a francesa, detém o mérito da ―paternidade dos 

direitos fundamentais‖, é, para Sarlet, a primeira que efetivamente marca a transição dos 

direitos de liberdade legais dos cidadãos ingleses para os direitos constitucionais universais
604

. 

O estopim das mencionadas conflagrações revoltosas partiu, de fato, das Treze Colônias 

Britânicas da América do Norte, que findaram por gerar, por aglutinação federativa, os 

Estados Unidos da América (EUA), num evento histórico, encetado em 1775; a que se 

convencionou denominar, com ponderáveis ressalvas, de Revolução Americana
605

 ou, melhor, 

de Guerra da Independência dos Estados Unidos da América (1775-1787)
606

. A formação 

político-institucional dos Estados Unidos foi, a propósito, profundamente inspirada pela 

doutrina iluminista francesa, especialmente por Locke, Rousseau e Montesquieu, dos quais os 

americanos colheram, respectivamente, o reconhecimento dos direitos naturais, o princípio 

                                                
603 BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 83-87; SANTOS, Sérgio Roberto Leal dos. Manual de teoria da 

constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 35-38; e SARLET, op. cit., 2009b, p. 43. 
604 SARLET, op. cit., 2009b, p. 43. 
605

 Sociologicamente, o vocábulo revolução diz respeito a um processo, geralmente violento, de densa e radical 
transformação da estrutura política e social, e, em alguns casos, também econômica e cultural, de uma 

coletividade. No caso da independência das Colônias Norteamericanas, ao contrário do verificado em relação à 

Revolução Francesa, não houve, em verdade, uma autêntica revolução, já que, após a secessão em relação à 

Inglaterra, permaneceram vigorantes basicamente as mesmas instituições políticas, sociais, econômicas e 

culturais já existentes e que se encontravam, após longos anos de negligência salutar por parte da Inglaterra 

quanto às colônias, maduras e sedimentadas no seio da sociedade norteamericana. Como a independência não 

resultou em mudanças fundamentais na estrutura da sociedade, não há, sob essa perspectiva, razão para que se 

denomine de revolução. No fundo, foi uma luta entre interesses contrapostos, sobretudo comerciais, da Inglaterra 

e da América. Disso resulta ser mais adequado utilizar-se da expressão ―Guerra da Independência dos Estados 

Unidos da América‖, ou outras correlatas, em detrimento da locução ―Revolução Americana‖. A esse respeito, 

cf. AQUINO, Rubim Santos Leão de [et al.]. História das sociedades: das sociedades modernas às sociedades 
atuais. 32. ed. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1995, pp. 138-139.   
606 KARNAL, Leandro [et al.]. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2010, pp. 25-97; COMPARATO, op. cit., pp. 62-63; e AQUINO, op. cit., pp. 138-143. 
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democrático e a técnica da separação dos poderes, assimilados pela experiência constitucional 

inaugurada em 1787.  

Na sequência, ocorreu a chamada Revolução Francesa, iniciada em 1989, que, 

revestindo-se de maior projeção universalista do que o embate norteamericano, irradiou sobre 

toda a Europa Ocidental e a América ondas revolucionárias que se fizeram reverberar ao 

longo de todo o século XIX. Sobretudo em função da Independência Norteamericana e da 

Revolução Francesa, esse surto libertário marcou decisivamente a transição do feudalismo 

para o capitalismo. Provocou, ademais, a implantação de uma nova ordem das coisas no 

mundo ocidental, introduzindo-o no contexto da contemporaneidade, no qual se imiscuíram, 

dentre inúmeras outras conquistas civilizatórias, o constitucionalismo e os direitos humanos 

constitucionalmente positivados.  

De todo modo, conquanto essas sequenciadas sublevações ocorridas na América, 

na Europa Ocidental e novamente na América possam ser apreendidas e analisadas 

isoladamente, como fenômenos específicos, não intercalam uma série histórica de revoluções 

insuladas. Em verdade, fundando-se em causas estruturais comuns e intimamente imbricadas 

entre si, a par de também possuírem circunstâncias particularizantes, hão de ser, no fundo, 

concebidas como estágios de um grande processo unitário de uma grande revolução ocidental 

ou atlântica. Referido processo revolucionário desintegrou para reintegrar, de modo diverso, a 

feição do Ocidente como um todo, nela se podendo distinguir, no princípio, uma ―fase 

americana‖ e uma ―etapa francesa‖
607

. 

Com efeito, na quadra final do século XVIII, período de densidade histórica 

ímpar, uma conjunção mui refinada de circunstâncias objetivas e subjetivas, mormente de 

ordem política, social, econômica e cultural, projetou, no continente americano e europeu, os 

alicerces materiais e espirituais necessários à idealização, implantação e propagação 

universalista de um novo paradigma político e jurídico sem precedentes históricos análogos. 

Contestando e rompendo com o status quo, bem como abrindo caminho para que o mundo 

ocidental ingressasse em novas fronteiras civilizatórias, referido paradigma passou a 

perseguir, à luz de renovado repertório de instituições político-jurídicas, pontos de equilíbrio 

possível entre as instâncias do poder e da liberdade; com preeminência, mormente no modelo 

liberal de Estado de Direito, para essa em face daquela. Alegoricamente falando, foi a 

―virada‖, ―giro‖ ou ―revolução copernicana‖ no que tange ao binômio ―poder x liberdade‖, 

                                                
607 AQUINO, op. cit., p. 138.   
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que passou a ser balizado pelos vetores ideológicos da contenção, despersonalização, 

racionalização, laicização e legitimação democrática do poder, dentre outros correlatos. Essa 

ruptura de paradigma não se deu, contudo, de modo pacífico e tranquilo no transcorrer do 

processo histórico, já que o poder político estabelecido só se curvou diante da luta engajada, 

em que muitas cabeças, inclusive de reis, foram guilhotinas e muito sangue humano precisou 

ser derramado.   

A Declaração de Direitos do Povo da Virgínia (1776) assimilou, em termos gerais, 

as mesmas liberdades civis já consolidadas nas antecessoras declarações de direitos britânicas 

do século XVII, direitos estes que eram, aliás, também extensíveis aos súditos das Treze 

Colônias. O mesmo se deu nas demais bills of rights subsequentes das ex-colônias inglesas, 

tais como as da Pensilvânia, Maryland e Carolina do Norte (igualmente de 1776), de 

Massachusetts (1780) e de New Hampshire (1784). Tal como preceitua Martin Kriele, os 

direitos fundamentais americanos somente podem ser entendidos a partir de sua origem 

histórica no Direito inglês
608

. Sem embargo da virtual identidade de conteúdo dos direitos 

proclamados, as declarações norteamericanas diferem significativamente das anglo-saxônicas 

por declararem, sob influência jusnaturalista, ―certain inherant rights‖
609

 ou ―certain 

unalienable rights‖
610

. As declarações norteamericanas reconhecerem, ademais, supremacia 

ou superlegalidade aos direitos naturais nela positivados, atribuindo-lhes, assim, eficácia 

oponível, inclusive, aos corpos legislativos, constituídos por representantes do povo, 

vinculando, dessa forma, todos os poderes públicos. De todo modo, apesar dessa consciência 

da superioridade jurídica dos direitos naturais e inalienáveis do homem, o status 

constitucional da fundamentalidade em sentido formal só foi definitivamente consagrado a 

partir da incorporação, pelas emendas de 1791, da substância dessas declarações pela 

                                                
608 KRIELE, op. cit., p. 180. 
609 Expressão extraída do primeiro artigo da Virginia Bill of Rights, de 1776, que enuncia, sob inspiração 

jusnaturalista, o seguinte: ―That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent 
rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their 

posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and 

pursuing and obtaining happiness and safety.‖ (numa tradução livre: ―Que todos os homens são, por natureza, 

igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de 

sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da 

liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança‖). 
610 Expressão colhida na Declaration of Independence, de 04 de julho de 1776, em excerto que predica o 

seguinte: ―We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their 

Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. – That 

to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the 

governed […]‖ (numa tradução livre: ―Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os 
homens são criados iguais; que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis; que, entre estes, estão a 

vida, a liberdade e a busca da felicidade. –  Que, para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os 

homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados […]‖). 
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Constituição promulgada em 1787, ou, mais exatamente, tal como adverte Sarlet, a partir do 

momento em que a supremacy of the Constitution foi afirmada na prática da Supreme Court a 

partir do leading case ―Marbury vs. Madison‖, em 1803
611

. Foi, a propósito, em razão da 

compreensão dogmático-constitucionalista da preeminência jurídica da Constituição que se 

tornou culturalmente viável a instituição pioneira do controle de constitucionalidade por parte 

dos norteamericanos, sob a fórmula difusa-concreta do judicial review (of the constitutionality 

of legislation).  

Sem embargo da precedência cronológica da sublevação e da declaração 

norteamericana, marco de extrema relevância no processo de afirmação histórica dos direitos 

humanos e que teve influência decisiva, sobretudo pelo contributo de Lafayette
612

, na 

confecção da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o levante 

revolucionário francês e a sua respectiva declaração de direitos adquiriram, em verdade, 

maior projeção ecumênica, transcendental ou universal, irradiando-se, com mais vigor, sobre 

toda a Europa Ocidental e a América. Com efeito, referida convulsão revolucionária, de 

vocação transnacional, fomentou, no Ocidente como um todo, radical reviravolta nos 

paradigmas políticos e jurídicos então vigorantes, segundo a novel agenda ideológica proposta 

pelo modelo liberal-burguês. Cabe salientar, outrossim, que, ―antes de ser um fenômeno 

puramente francês, a Revolução pertenceu ao mundo‖
613

, tanto que Martin Kriele, ao ponderar 

a respeito da relevância histórica de ambas as declarações, afirma que, enquanto os 

americanos tinham apenas direitos fundamentais, a França legou ao mundo os direitos 

humanos. Não é à toa, aliás, que a consagrada ―Revolução das Revoluções‖ pontua a 

periodização clássica da historiografia ocidental como marco de transição dos ciclos 

históricos referentes à Idade Moderna e à Era Contemporânea. 

Inspirada, por sua vez, pelo repertório de concepções e categorias doutrinais do 

pensamento liberal, a sublevação revolucionária francesa, fomentada, sobretudo, pelos 

interesses existenciais de integrantes da burguesia em ascensão
614

, classe economicamente 

hegemônica que, conscientizada pelas ―luzes do século‖, liderou o Terceiro Estado. Almejou-

se, dentre outras pautas libertárias, um amplo e denso processo de ruptura de paradigma em 

                                                
611 SARLET, op. cit., 2009b, p. 43.  
612 KRIELE, op. cit., p. 198. 
613

 AQUINO, op. cit., p. 143. 
614 ―Não obstante a complexidade do processo revolucionário, a Revolução Francesa deve ser entendida no 

quadro geral das Revoluções Burguesas: a ideologia revolucionária foi burguesa, a direção do movimento 
revolucionário permaneceu sempre nas mãos da burguesia, o Estado criado atendia aos interesses econômicos 

burgueses. Por conseguinte, ainda que não sendo exclusivamente burguesa, a Revolução Francesa foi 

essencialmente burguesa. Estava-se na era da burguesia triunfante‖ (AQUINO, op. cit., p. 143). 
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relação a várias das instituições políticas e jurídicas típicas do Antigo Regime (Ancien 

Régime)
615

, marcadamente caracterizado, no plano político, pela concentração 

desregulamentada e autocrática do poder nas mãos do monarca, que personificava o próprio 

Estado, o qual assumia, inclusive, a feição de Estado Patrimonial; pelo 

irracionalismo/voluntarismo das decisões estatais; e pela autoridade incontrolável e 

irresponsabilizável do soberano
616

. Com efeito, no imaginário antiabsolutista do movimento 

revolucionário, de genética iluminista, apregoava-se a necessidade de redefinição das relações 

entre o Estado e a sociedade e de implantação de nova fórmula de constituição estatal. 

Tencionava-se pela substituição do antiquado esquema centrípeto de poderes públicos e 

fundada no primado da soberania popular e no compromisso institucionalizado de respeito a 

certos direitos inalienáveis e imprescritíveis enraizados na própria natureza humana 

(jusnaturalismo antropológico), fazendo prevalecer o Direito dos homens em detrimento do 

Direito divino.  

No ―Nouveau Régime‖, o Estado submeter-se-ia, assim, aos balizamentos 

normativos do Direito, daí a expressão ―Estado de Direito‖. Sujeitar-se-ia, ademais, à 

consolidação textual de um instrumento jurídico escrito que, a um só tempo: promoveria a 

contenção e racionalização do poder político (juridificação ou juridicização do poder 

político); e, em prol da esfera autonômica de liberdades individuais ―do homem e do 

cidadão‖, estatuiria um catálogo intangível e inderrogável de direitos e garantias civis e 

políticas em face do Estado. Referido artefato civilizatório no qual seriam enfeixados, de 

forma escrita e solene, os mecanismos de demarcação jurídica das dimensões governativas da 

autoridade estatal, mormente em favor da autonomia individual, definindo as bases 

estruturantes do Estado e circunscrevendo a órbita fechada de movimentação do poder 

político, corporificou-se ou materializou-se pioneiramente na Constituição Americana de 

1787 e na Constituição Francesa de 1791.
617

  

                                                
615 ―A Revolução Francesa não teve apenas o propósito de mudar o Governo ancien, mas o de abolir a forma 

ancienne da sociedade‖ (BOBBIO; MANTTEUCCI; PASQUINO, op. cit., p. 30). 
616 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 513; FILHO, 

José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 

450; e MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2008, pp. 984-986.  
617 Na França, o primado da Constituição já havia sido, aliás, proclamado textualmente na Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão, em duas passagens: uma no preâmbulo, quando enuncia a necessidade de preservação, 

ou melhor, de ―manutenção‖ da Constituição (maintien de la Constitution); e outra no artigo XVI, ao prescrever 
que ―a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes 

não tem Constituição‖ (toute société dans laquelle la garantie des droits n‟est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs déterminée, n‟a point de Constitution).  
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Concebida nesses termos, a Constituição encapou, desde então, o mister e a utopia 

de figurar, por excelência, como instrumento político-jurídico confinador e racionalizador do 

poder estatal, no qual seria definido o modo-de-ser do Estado, modulando, assim, sua 

conformação institucional. Seu núcleo ético-político radica, por sua vez, nos direitos humanos 

positivados sob a forma de direitos do homem (atualmente, denominados de ―direitos 

fundamentais‖).  

  

2.3.3. A história propriamente dita dos direitos humanos. 

2.3.3.1. O fenômeno da positivação constitucional de direitos e as dimensões de direitos 

humanos  

 

Com a edição das declarações de direitos norteamericana e francesa, inspiradas 

nos postulados filosóficos do jusnaturalismo moderno, proclamou-se ideologicamente a 

preeminência dos direitos naturais e inalienáveis do homem em face do Estado. Nesse 

contexto, colocou-se, por sua vez, em pauta o problema técnico acerca da efetividade e da 

garantia desses direitos humanos contra ações estatais deformadoras, ainda que por via da 

edição de leis dotadas de feição aparentemente democrática
618

. Tornou-se necessário, assim, 

assegurar-lhes uma dimensão jurídico-positiva específica, imune ao poder estatal, o que foi 

solucionado com a enunciação textual dos direitos do homem numa Constituição, como se 

deu nas Cartas liberais escritas do final do século XVIII e início do século XIX. Na qualidade 

de instrumento jurídico-político sui generis, ao qual se reconheceu o atributo da 

―superlegalidade‖
619

, a Constituição conferiu positividade aos direitos humanos
620

, 

revestindo-os sob a moldura formal de normas jurídicas primárias, dotadas de máxima 

dignidade hierárquico-normativa.
621

   

                                                
618 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2007b, p. 166. 
619 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectiva de evolução. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 11. 
620 SILVA, op. cit., 2007b, p. 166. 
621 Tratando da importância da garantia dos direitos humanos na Constituição republicana de 1891, a mais liberal 

das Constituições brasileiras, Carlos Maximiliano tece os seguintes comentários: ―No Brasil, se a propria 

Constituição nem sempre amparou efficazmente o direito nem protegeu com vigor a liberdade, que se não 

deveria esperar se as franquias da personalidade humana tivessem como escudo a lei ordinaria apenas, ou algum 

estatuto organico, de effeito regional? […] As franquias pessoaes necessitam de apoio solido, exactamente nas 

democracias; porque os povos habituados com as bençãos da liberdade, quando não as encontram asseguradas 
nas leis fundamentaes por meio da magistratura ou da omnipotencia das assembléas, reagem contra o despotismo 

appellando para ‗o direito que se não escreve‘, o da revolução. A garantia de direitos dá melhor idéa de acto 

legislativo do que a declaração de direitos, que lembra uma serie de postulados philosophicos, mais ou menos 
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Nessa ambiência histórica, consolidou-se, na cultura do mundo ocidental, uma 

enraizada tradição político-jurídica centrada na crença dogmática nas virtudes da supremacia 

constitucional. A hierarquia preeminente da Constituição serviria, portanto, como garantia 

institucional dos direitos humanos constitucionalmente positivados, ou melhor, dos direitos 

humanos declarados e assegurados pelo direito constitucional positivo, ainda que inexista 

qualquer prescrição literal explícita na Constituição que autoproclame a sua primazia 

normativa na qualidade de ―Lei das leis‖ (Lex legum). No constitucionalismo ocidental, essa 

passou a ser, de fato, a ―lógica normativa da Constituição do Estado Constitucional‖
622

. Como 

consectário, compreende-se que, por força do princípio estrutural implícito da supremacia da 

Constituição
623

, as normas constitucionais definidoras de direitos humanos gozam de status 

normativo hegemônico na estrutura hierarquizada do ordenamento jurídico. Estão, portanto, 

infensas à ação reformadora da legiferação estatal, de sorte que só são virtualmente passíveis 

de serem alteradas por meio da evocação solene, litúrgica e excepcional do Poder 

Constituinte, projeção política magna da soberania popular no plano interno, de natureza 

supraestatal. Em outros termos, positivar certos direitos humanos na Constituição significa 

tirá-los da esfera de disponibilidade do legislador ordinário. A positivação constitucional dos 

direitos do homem inaugurou, assim, a trajetória existencial dos direitos humanos
624

, que se 

iniciou pela esfera do direito doméstico dos Estados Constitucionais, mas também 

transbordou, em meados do século XX, para o domínio do direito internacional público, 

notadamente no que se vem denominando de ―Direito Internacional dos Direitos Humanos‖. 

A primeira experiência histórica de efetiva implantação da fórmula político-

jurídica da Constituição ocorreu por ocasião do processo de independência das ex-Colônias 

Britânicas e de subsequente formação dos Estados Unidos da América (1776). Desse evento, 

cujo legado detém relevância ímpar para o curso histórico da humanidade, defluiu a 

promulgação da Constitution of the United States, primeira written Constitution, aprovada em 

                                                                                                                                                   
emphaticos, á semelhança dos proclamados pela França de 1789.‖ [sic] (PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., pp. 

688-689). 
622 ALMEIDA FILHO, op. cit., p. 245.  
623 RAMOS, op. cit., 2010, p. 24-25. 
624 Discorrendo acerca do fenômeno da constitucionalização dos direitos humanos, Gomes Canotilho predica que 

os direitos fundamentais são ―direitos jurídico-positivamente vigentes numa ordem constitucional. […] o local 

exacto desta positivação jurídica é a constituição. A positivação de direitos fundamentais significa a 

incorporação na ordem jurídica positiva dos direitos considerados ‗naturais‘ e ‗inalienáveis‘ do indivíduo. Não 

basta qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar 

cimeiro das fontes de direitos: as normas constitucionais. Sem esta positivação jurídica, os ‗direitos do homem 

são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política, mas não direitos 
protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) de direito constitucional (Grundrechtsnormen).‖ 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2011, p. 377). 
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1787, na Filadélfia, Estado da Pensilvânia. Referido documento é, por sinal, dotado de uma 

força constitucional monumental, ao ponto de, resistindo às intempéries do tempo, vigorar, 

solidamente, até os dias atuais, conquanto com 27 (vinte e sete) emendas, as quais não lhe 

desfiguraram, contudo, o espírito original
625

. Vale destacar, outrossim, que, no contexto da 

Revolução Francesa, foi aprovada a Constitution Française de 1791, segunda Constituição 

escrita
626

.  

A propósito, originalmente, quase não constavam direitos individuais no texto 

básico da Constituição dos Estados Unidos de 1787, fruto, em parte, da preocupação axial dos 

americanos em dar forma e organização ao novo país federativo, cuja difícil tarefa de unir as 

ex-colônias, já constituídas como Estados soberanos, foi imputada, em termos, à 

Constituição
627

. Em verdade, conquanto já figurassem em expressivo quantitativo em 

Constituições das ex-colônias recém-emancipadas, as mais importantes franquias individuais 

só foram efetivamente inseridas no corpo da Constituição americana por meio de reformas 

constitucionais operadas depois da deflagração da Revolução Francesa e da edição da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e da Constituição francesa de 

1791. Isso se deu com o bloco das dez primeiras emendas constitucionais (os amendments, em 

inglês), que, promulgado em 15 de dezembro de 1791, compõe o cerne da bill of rights da 

Constituição americana. Isso ressalta, por sinal, a influência recíproca entre os marcantes 

eventos históricos norteamericano e francês.  

A não-adoção inicial de um catálogo de direitos humanos na Constituição 

americana fundou-se, em parte, na compreensão dogmática, defendida por alguns, de que, em 

princípio, não haveria necessidade alguma de uma declaração de direitos num estatuto 

republicano fundamental. Entendia-se que, tal como ocorria no sistema inglês do Rule of Law, 

o governo das leis coibiria, por si só, o cometimento de abusos pelo poder estatal, de sorte que 

a imprescindibilidade de uma declaração constitucional de direitos só se justificava, em rigor, 

num regime monárquico com tendências latentes ao absolutismo, tal como se dera na 

França
628

. Nessa perspectiva, seria suficiente limitar, conter e equilibrar os poderes do Estado 

para que os direitos do cidadão fossem resguardados
629

.  

                                                
625 KARNAL, op. cit., pp. 92-94; PADOVER, Saul K. A Constituição viva dos Estados Unidos: história, 

textos, retratos dos signatários. Tradução de A. Della Nina. 2. ed. São Paulo: IBRASA, 1987; e DINIZ, op. cit., 

pp. 107-117. 
626 SANTOS, op. cit., pp. 80-95. 
627 TOTA, Antônio Pedro. Os americanos. São Paulo: Contexto, 2009, pp. 37-49. 
628 Ao discorrer sobre a ideologia legalista do rule of law inglês, Emilio Santoro assinala: ―No final do século 

XVII, com o término da Glorious Revolution e a vitória do bloco parlamentar, difundiu-se entre os ingleses a 
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Apesar da experiência constitucional sui generis dos britânicos, os americanos, 

trilhando caminho institucional diverso, logo conceberam que, mesmo num regime 

republicano e federativo, em que a competência política é exercida por representantes do povo 

e é descentralizada no espaço, necessário se faz que os direitos humanos sejam, sim, 

assegurados pela Constituição, como estatuto supremo, explícito e rígido. Revelava-se 

necessária a proteção constitucional das franquias individuais em face da tendência para a 

hipertrofia da autoridade pública, executiva, legislativa ou judiciária, mesmo quando esta 

decorre de delegação do povo por meio de institutos pretensamente democráticos
630

. O 

esforço de aditar a Constituição iniciado já com a 1ª Emenda resulta dessa revisão de 

compreensão. 

A contar de então, o modelo escriturado ou formal de Constituição foi sendo 

gradativamente incorporado, de modo promulgado ou outorgado, à experiência constitucional 

da maciça maioria dos países do mundo ocidental, sobretudo quando filiados à tradição 

romano-germanística (civil law). A propósito, o Brasil adota Constituições escritas desde a 

Carta outorgada em 1824, que foi, por seu turno, sequenciada historicamente pelas 

Constituições republicanas de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967/1969 e 1988, esta atualmente 

vigorante. 

Desde o reconhecimento constitucional pioneiro no modelo liberal do Estado 

Moderno, conquista civilizatória dos movimentos libertários do final do século XVIII, os 

direitos humanos passaram, não obstante, por profundas transformações quantitativas e 

qualitativas. Estas decorreram, por sua vez, das inúmeras mutações históricas que se 

sucederam na dinâmica das relações humanas, em razão da alteração substantiva das 

estruturas da realidade social, econômica, política e cultural, processo em que novos 

paradigmas ideológicos emergiram como réplica à percepção de novas formas de aviltamento 

da condição humana. Isso afetou a própria fisionomia institucional do Estado de Direito e o 

paradigma dos laços interestatais na cena internacional.  

                                                                                                                                                   
convicção de ter criado o ‗domínio da lei‘ e de ter garantido, portanto, a liberdade do indivíduo. […] Com essa 

retórica, passou-se da exaltação da igualdade dos ingleses perante o direito àquela do mito do direito como 

guardião das liberdades nacionais. É com essa passagem que nasce o ‗mito‘ do rule of law e das ‗liberdades dos 

ingleses‘. […] Pode-se dizer que emerge da tradição constitucional britânica um modelo de Estado de Direito 

alternativo àquele que se originou na Revolução Francesa, baseado na ideia de que a constituição sanciona a 

divisão de poderes e, através desta última, garante os direitos fundamentais.‖ (SANTORO, Emilio. Rule of law e 

‗liberdade dos ingleses‘: a interpretação de Albert Venn Dicey. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs.). 

Estado de direito: história, teoria, crítica. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, pp. 201, 204 e 262). 
629 NOGUEIRA, op. cit., p. 37. 
630 PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., pp. 687-688.   



182 

 

 

 

Nessa quadra histórica, a evolução dos direitos humanos vem sendo comumente 

interpretada sob o prisma de categorização abstrata proposta pelo modelo geracional 

idealizada pelo jurista tcheco-francês Karel Vasak. Referido esquadro explicativo torna 

inteligível o evolver histórico do processo de crescente institucionalização jurídica de direitos 

humanos com base numa didática leitura genealógica dos direitos referenciada no trinômio 

revolucionário ―liberté, egalité, fraternité‖, entoado como lema emancipatório durante a 

Révolution Française. São, nessa esteira, doutrinariamente reconhecidas três gerações 

sequenciadas de direitos humanos: 1) os direitos de primeira geração (droits de la première 

génération), também designados de ―direitos de liberdade‖ (droits de la liberté), relativos às 

clássicas liberdades civis e políticas consagradas originalmente pelas Constituições liberais do 

final do século XVIII e do século XIX; 2) os direitos de segunda geração (droits de la 

deuxième génération), conhecidos como ―direitos de igualdade‖ (droits de la egalité), que 

envolvem os direitos econômicos, sociais e culturais que, depois das graves crises sociais do 

modo de produção capitalista verificadas no final do século XIX, passaram a ser positivados, 

a partir do início do século XX, nas Constituições de países que se organizaram politicamente 

sob a forma institucional cognominada de Estado Social de Direito (Welfare State); e 3) os 

direitos de terceira geração (droits de la troisième génération), igualmente chamados de 

―direitos de fraternidade‖ (droits de la fraternité) ou ―direitos de solidariedade‖ (droits de la 

solidarité), que se referem a direitos de proteção do gênero humano de natureza 

essencialmente transindividual. Para além dessas, há, contudo, quem reconheça a existência 

de uma quarta, quinta e até sexta gerações de direitos humanos
631

. 

Há, de fato, razoável consenso doutrinário quanto ao mérito instrutivo da 

representação simbólica de Vasak, que tem servido de referencial extremamente útil e 

didático para a observação e estudo da matéria e, de modo inegável, deixa patente a propensão 

emancipatória do processo de paulatina evolução dos direitos humanos. Nada obstante, por 

sua imprecisão terminológica quanto à dinâmica real do fenômeno histórico-evolutivo, o 

emprego do vocábulo ―gerações‖ tem sido objeto de fundadas críticas por parte da doutrina 

                                                
631 Doutrinariamente, alguns juristas vêm reconhecendo a emergência de novas gerações (ou dimensões) de 

direitos humanos, para além da clássica tríade generacional (ou dimensional) enunciada por Karel Vasak, como 

resultado das reivindicações ético-políticas dos novos tempos. É o caso de Paulo Bonavides, que reconhece os 

direitos à democracia, à informação e ao pluralismo como direitos de quarta geração (ou dimensão) e o direito à 

paz como direito de quinta geração ou dimensão (BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 570-572 e 579-593). Arion 

Sayão Romita identifica, por sua vez, três novas gerações (ou dimensões) de direitos humanos, ou, na 

terminologia que adota, três novos naipes, famílias ou grupos, quais sejam: a quarta família – direitos 
decorrentes de manipulações de engenharia genética e associados ao Biodireito; a quinta família – direitos 

decorrentes da utilização da cibernética e da informática; e a sexta família – direitos  emergentes da 

globalização, relacionados à democracia, à informação e ao pluralismo (ROMITA, op. cit., pp. 122-136). 
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nacional e estrangeira, visto que pode denotar a falsa impressão da substituição gradativa ou 

tomada de lugar de um grupo matizado de direitos por outro ao longo do transcurso do tempo, 

com o desaparecimento ou superação do bloco anterior; o que, em verdade, não ocorre. De 

fato, o reconhecimento progressivo de novos direitos no perene ciclo de aperfeiçoamento da 

rede aberta de proteção jurídica dos direitos humanos tem-se dado de modo qualitativa e 

quantitativamente cumulativo, havendo verdadeira complementaridade, e não alternância, 

razão pela qual se tem preferido o vocábulo ―dimensões‖
632

, que melhor expressa a relação 

dialética de indivisibilidade e interdependência desses direitos em sua dinâmica evolutiva. 

Vista a problemática sob essa perspectiva, o modelo ―dimensional‖ dos direitos humanos não 

aponta apenas para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza 

complementar desses direitos, mas também, para além disso, para a unidade e indivisibilidade 

desses direitos, tanto no plano do direito constitucional interno, quanto do precitado ―Direito 

Internacional dos Direitos Humanos‖. 

Como precedentemente aduzido, o bloco dos direitos humanos de primeira 

dimensão compreende as clássicas liberdades civis e políticas positivadas nas Constituições 

liberais do final do século XVIII e do século XIX. Sob o título original de ―direitos do 

homem‖ (ou mesmo de ―direitos do homem e do cidadão‖, tal como enunciado na declaração 

revolucionária francesa de 1789), referidos direitos passaram, a partir da Constituição alemã 

de 1848, a ser intitulados, em rigor, de ―direitos fundamentais‖, tradução do termo alemão 

―Grundrechte‖. Trata-se, portanto, da primeira categoria de direitos humanos 

institucionalizada juridicamente, logo na fase inaugural do constitucionalismo ocidental, e que 

teve como matriz filosófica a doutrina iluminista e o jusnaturalismo racionalista desenvolvido 

por pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. A despeito da ―remota‖ precedência 

histórica, referidos direitos humanos ainda continuam plenamente operantes e dotados de 

suma relevância jurídica nos instrumentos constitucionais e internacionais da atualidade, 

ainda que, por vezes, com conteúdo e significado redimensionados e recondicionados em 

função das conexões dialéticas com os grupos de direitos que surgiram posteriormente. 

A ―ideia de justiça‖ subjacente a esses direitos ligava-se essencialmente aos fins 

existenciais de integrantes da burguesia em ascensão, classe economicamente hegemônica. 

                                                
632 Utilizando terminologia diferenciada, Arion Sayão Romita critica o próprio termo ―dimensões‖, sustentando 

que se refere a um significado ou função distinta do mesmo direito, e não de um bloco de direitos. Nessa esteira, 
prefere os vocábulos ―naipes‖, ―famílias‖ ou ―grupos‖, fazendo alusão, tal como aduzido anteriormente, a seis 

desses; embora também critique a própria classificação em gerações, naipes, famílias ou grupos naquilo que 

obscurece a interdependência e a unidade do sistema de direitos humanos (cf. ROMITA, op. cit., pp. 105-137). 
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Em razão disso, radicava, sobretudo, no valor da liberdade (daí a designação ―direitos de 

liberdade‖)
633

, além da vida, da segurança individual e da propriedade privada (estendida esta 

como projeção da própria liberdade aplicada às coisas
634

), símbolos maiores do paradigma de 

bonne vie cultuado pela elite burguesa.  

Lapidados, por seu turno, sob a ótica mundividencial do individualismo 

mecanicista assimilado pela cultura burguesa (ressalvado certo conteúdo social residual 

peculiar ao constitucionalismo francês), destinavam-se principalmente a assegurar uma livre 

esfera de ação da autonomia privada, prestigiando, assim, a capacidade de autodeterminação 

individual das pessoas na condução de seus negócios particulares, sem interferências ou 

ingerências por parte do Estado – postura invasiva típica dos governos absolutistas do Ancién 

Régime. Em razão de terem como finalidade precípua a proteção dos indivíduos frente ao 

Poder Público, o que se operacionalizava mediante a demarcação jurídico-constitucional de 

uma zona de não-intervenção estatal, imune, pois, a jus imperii do Estado, visto como um 

monstruoso Leviatã, são também denominados, notadamente no que tange ao conteúdo das 

liberdades civis, de ―direitos de defesa‖ (Abwehrrechte). Caracterizados, ademais, por 

evidenciarem um sentido predominantemente ―negativo‖ ou, tal como assinalado pelo 

publicista alemão Georg Jellinek, por investirem o indivíduo num status negativus, associado 

à condição de homem livre (daí a sinonímia com a locução status libertatis), impõem ao 

Estado um dever de respeito e de abstenção, um non facere, em prol da esfera individual de 

liberdade das pessoas. Referidos direitos revelam, portanto, uma inequívoca postura de 

desconfiança em relação ao poder, sentimento que também será, mais a frente, compartilhado 

pelo marxismo, mas que, ao contrário deste, prega a limitação do Estado, concebido como um 

―mal necessário‖
635

. É nesse sentido que as Constituições liberais são qualificadas como 

Constituições-garantias, visto que detêm a função essencial de declarar direitos de liberdade e 

de garantir referidos direitos, sobretudo pela prefixação dos limites circunscritivos do poder. 

Podem ser citados como exemplos de direitos humanos desse jaez os direitos à propriedade, à 

vida, às liberdades de deambulação, de pensamento e de religião e culto, a proibição de 

prisões arbitrárias etc, além das garantias do juge naturel, do procedural process of law, do 

                                                
633 Oportuno transcrever a definição de liberdade de Carlos Maximiliano, em comentário a respeito da 

Constituição republicana de 1891, a mais liberal das Constituições brasileiras, segundo o qual: ―Liberdade é o 

direito que tem o homem de usar das suas faculdades naturaes ou adquiridas pelo modo que melhor convenha ao 

mais amplo desenvolvimento da personalidade propria, sem outro limite senão o respeito ao direito identico 

attribuido aos seus semelhantes.‖ (PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., p. 691). 
634 PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., p. 718.  
635 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas de direito constitucional (e de teoria do direito). São Paulo: 

Acadêmica, 1993, p. 125. 
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contradictory and full defense, do habeas corpus, do right to petition etc, bem como certas 

liberdades de expressão coletiva, tais como as liberdades de imprensa, de reunião e de 

associação.  

Encarnando, ademais, o inconformismo burguês com as incongruências existentes 

entre a nova sociedade civil, na qual despontava como classe economicamente hegemônica, e 

as estruturas feudais tradicionais ainda vigorantes, ligadas ao antiquado modelo estamental da 

sociedade medieval, que prestigiava a nobreza e o clero, os direitos de primeira geração 

envolviam também, em termos, um conteúdo equalizador de disparidades sociais. Em virtude 

disso, a igualdade afirmava-se, nesse contexto, como um dos valores mais caros no discurso 

liberal, não é à-toa, aliás, que figurou no brado revolucionário ―liberté, egalité, fraternité‖.  

Sem embargo, dentro do quadro axiológico do liberalismo burguês, as aspirações 

igualitaristas satisfaziam-se com o simples reconhecimento formal da isonomia (do grego: 

―iso‖ [igual] + ―nomos‖ [lei]), assegurando-se igualdade de todos perante e na lei, abolindo-

se, assim, os privilégios sectários e as discriminações desarrazoadas. O culto ao princípio da 

legalidade (que se tornará, doravante, um autêntico absolutismo da lei), entronizado já pelas 

declarações libertárias do século XVIII, decorreu não só do interesse na proteção objetiva das 

liberdades individuais, com clara e cerrada definição, rigidamente circunscrita, dos limites do 

poder e, consequentemente, do que a Administração Pública podia ou não fazer, mas também 

da crença nas virtudes parificadoras associadas aos atributos da generalidade e da 

abstratividade das leis, como medida de igualdade.  

Dentre as reivindicações políticas da burguesia, que, embora detivesse o poder 

econômico, permanecia alijada dos processos político-decisórios envolvendo os destinos 

globais das estratificadas sociedades europeias de então, figurava o reconhecimento de 

direitos que lhe assegurassem a faculdade cidadã de tomar parte nas arenas públicas de 

deliberação estatal, inclusive no que diz respeito ao sufrágio dos responsáveis pela aprovação 

das leis. Isso se traduziu na assimilação do princípio democrático, de inspiração 

rousseauniana, pela cosmovisão liberal, bem como na constitucionalização, no catálogo dos 

direitos de primeira dimensão, de direitos de participação política, entre os quais o direito de 

voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre os 

direitos humanos e a democracia. Conforme ainda Jellinek, a positivação desses direitos 

políticos significava o reconhecimento de um status activus ou status activae civitatis em prol 

dos cidadãos, que lhes assegurava a titularidade cívica de competências que possibilitavam a 
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participação ativa na formação da vontade estatal. De todo modo, tal como assinalado por 

Klaus Stern, os direitos (liberdades) políticos não podem ser desvinculados das liberdades 

civis, constituindo, juntamente com estes, uma espécie de status global da liberdade 

(Gesamtfreiheitstatus), já que a ordem democrática destina-se, em grande parte, à defesa da 

liberdade individual, sobretudo na concepção liberal
636

. 

Pretensamente fundadas em postulados formais de liberdade e igualdade, as 

revoluções liberais induziram a consolidação de uma nova organização social, política e 

jurídica que serviu de superestrutura garantidora de um conjunto de instituições existenciais 

representativas do modus vivendi da burguesia, classe que passou a deter não só a supremacia 

econômica, mas também política, presidindo, assim, os destinos globais da coletividade.  

Emergindo das ruínas da sociedade feudal, a sociedade pós-revolucionária 

marcou-se, não obstante, pelo adensamento de graves assimetrias socioeconômicas 

decorrentes do capitalismo industrial. Estas expuseram a gritante disparidade entre as 

condições materiais de vida da elite burguesa e da grande massa desassistida da população, 

que subsistia em condições subumanas de exaustiva espoliação e absoluta miséria. O 

alarmante quadro de exclusão social e de aviltamento da condição humana traduziu-se, 

mormente a contar da segunda metade do século XIX e início do século XX, em acirrados 

conflitos sociais, sobretudo no que diz respeito à luta de classes polarizada pelo antagonismo 

dual entre interesses contrapostos da burguesia e do proletariado. No clássico Manifesto 

Comunista, de 1848, Marx e Engels, ao exortarem o proletariado de todos os países a se 

unirem
637

, já antecipavam que a era capitalista seria sempre – como então já se revelava – 

                                                
636 STERN, Klaus. Idee der Menschenrechte und Positivität der Grundrechte. In: KIRCHHORF, J. Isensee-P 

(org.). Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik  Deutschland. Heidelberg: C. F. Müller, 1992, vol. V, 
pp. 73-74 apud SARLET, op. cit., 2009b, p. 177 
637 Conforme Marx e Engels, ―A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de 

classes. […] A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos 

de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das 

velhas. […] Em seu lugar implantou-se a livre concorrência, com uma constituição social e política própria, com 

a supremacia econômica e política da classe burguesa. […] Todos os movimentos históricos precedentes foram 

movimentos minoritários, ou em proveito de minorias. O movimento proletário é o movimento consciente e 

independente da imensa maioria, em proveito da imensa maioria. O proletariado, a camada inferior da nossa 

sociedade, não pode erguer-se, pôr-se de pé, sem fazer saltar todos os estratos superpostos que constituem a 

sociedade oficial. […] Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classes, 

haverá uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de 
todos. […] Proletários de todos os países, uni-vos!‖ (LASKI, Harold J. O manifesto comunista de Marx e 

Engels. Tradução de Regina Lúcia F. de Moraes. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, pp. 93, 94, 98, 103-104, 113 e 

124). 
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uma era de contradições materiais e de crises cíclicas, paulatinamente mais agudas
638

. Nesse 

cenário crítico, em meio à precarização das relações laborais, agregou-se ao transversal 

dualismo ―liberdade vs. poder‖ a dicotomia ―capital vs. trabalho‖, em torno da qual passaram 

a gravitar muitas das aspirações ético-políticas dos estratos sociais hipossuficientes em prol de 

―direitos proletários‖
639

. As reivindicações encontraram principal esteio filosófico e 

ideológico no pensamento marxista, nas teorias socialistas (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, 

Louis Blanc, Banqui, Robert Owen etc) e na doutrina social da Igreja Católica, da qual são 

representativas as encíclicas papais Rerum Novarum, de Leão XIII, e Mater et Magistra, de 

João XXIII. Rousseau também é uma referência de suma importância na formação do 

imaginário ético-político a esse respeito
640

. 

É digno de nota que, na esteira da dialética hegeliana, Marx, referência filosófica 

axial desse ideário de forte pendor socializante, rejeitava peremptoriamente os postulados 

metafísicos da doutrina jusnaturalista. Nessa esteira, pautando-se pela racionalidade do seu 

―materialismo histórico‖ como teoria explicativa dos fenômenos sociais, concebia o Direito 

como produto da práxis histórica, não-natural e não puramente racional, derivando-se, 

portanto, da materialidade dinâmica das relações humanas relevadas no decorrer do fluxo 

histórico. Inspirado, sobretudo, pela cosmovisão marxista, o discurso dos direitos humanos de 

segunda dimensão, que se propagou na época áurea do positivismo jurídico, período de 

declínio da dogmática jusnaturalista, não se valeu, portanto, das categorias filosóficas do 

pensamento metafísico para se afirmar ideologicamente, ao contrário do que ocorrera em 

relação aos direitos de primeira dimensão. 

No foco dos embates sociais, colocou-se em pauta igualmente a questão nuclear 

relativa à postura absenteísta e de pretensa neutralidade quanto às mazelas abissais em que se 

encontrava imersa a sociedade burguesa assumida institucionalmente pelo Estado Liberal de 

Direito. Com poderes e funções bastante limitados
641

, esta fórmula modelar de organização 

                                                
638 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Direito e economia: Marx, Althusser e os desafios da sociedade 

capitalista na era pós-industrial. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 28, nov./dez. 2012. 1 DVD. ISSN 

1983-0297. 
639 ALVES, José Augusto Lindgren. A atualidade retrospectiva da convenção de Viena sobre direitos humanos. 

In: Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 53, p. 27, jun./2000.  
640 BONAVIDES, op. cit., 2009, pp. 165-181. 
641 Ao tratar do liberalismo ―político‖ (e não do liberalismo ―econômico‖), Bobbio tece as seguintes 

considerações: ―[…] ‗liberalismo‘ entende-se uma determinada concepção de Estado, na qual o Estado tem 

poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje 

chamamos de social; […] O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes 
quanto às suas funções. A noção corrente que serve para representar o primeiro é Estado de direito; a noção 

corrente para representar o segundo é Estado mínimo. Embora o liberalismo conceba o Estado tanto como Estado 

de direito quanto como Estado mínimo, pode ocorrer um Estado de direito que não seja mínimo (por exemplo, o 
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político-administrativa tipificou-se pelo déficit de garantias sociais a pretexto de se assegurar 

o primado formal dos valores da liberdade e da igualdade, tão caros ao ideário liberal-

burguês. Revelou-se, assim, imperiosa a revisão dos próprios fundamentos institutivos do 

arquétipo estatal e da ordem jurídica da civilização capitalista de então. Colocou-se em 

perspectiva, a consecução de uma ideia referencial de justiça assentada numa tábua axiológica 

que melhor espelhasse as reivindicações ético-políticas das minorias sujeitas às aberrantes 

condições existenciais de vulnerabilidade socioeconômica daquela época histórica crítica.  

Nesse contexto, evoluiu-se para a compreensão de que a rígida igualdade formal e 

abstrata de todos, perante e na letra fria da lei, destoava flagrantemente do estado de absoluta 

desigualdade fática e de privação de condições substanciais de liberdade que caracterizava as 

sociedades capitalistas
642

. Diante da pseudoneutralidade estatal em prol dos ―direitos 

burgueses‖
643

, contribuía, de fato, para a perpetuação de um status quo repleto de injustiças 

sociais lançadas, na corrente liberal do ―laissez faire, laissez aller, laissez passer‖, do “le 

monde va de lui même”, às mãos invisíveis do mercado (invisible hands of the market), na 

perspectiva de Adam Smith. Ante as insuficiências do paradigma aritmético de igualdade do 

liberalismo individualista, as novas aspirações existenciais de justiça passaram a ser 

referenciadas axiologicamente na ideia de igualdade material, substancial ou real.  

Em termos gerais, referido paradigma de igualdade material recupera a festejada 

noção aristotélica de que ―os iguais devem ser tratados como iguais e os desiguais como 

desiguais, na medida de suas desigualdades‖, bem como se assenta no postulado ideológico 

de que se deve assegurar a todos iguais oportunidades de acesso aos bens fundamentais 

necessários ao gozo do que se concebe culturalmente como ―conducente ao bem-estar 

individual e coletivo‖
644

. Isso impõe ao Estado um compromisso teleológico, ainda que com 

projeções ideais ou utópicas, com a transformação estrutural da realidade circundante, numa 

                                                                                                                                                   
Estado social contemporâneo) e pode-se também conceber um Estado mínimo que não seja um Estado de direito 

(tal como, com respeito à esfera econômica, o Leviatã hobbesiano, que é ao mesmo tempo absoluto no mais 

pleno sentido da palavra e liberal em economia. Enquanto o Estado de direito se contrapõe ao Estado absoluto 

entendido como legibus solutus, o Estado mínimo se contrapõe ao Estado máximo: deve-se, então, dizer que o 

Estado liberal se afirma na luta contra o Estado absoluto em defesa do Estado de direito e contra o Estado 

máximo em defesa do Estado mínimo, ainda que nem sempre os dois movimentos de emancipação coincidam 

histórica e praticamente.‖ (BOBBIO, op. cit., 1990, pp. 7 e 17-18). 
642 ―Com o declínio liberal, a revitalização da democracia toma como aspecto fundamental a ideia de que o 

princípio da igualdade deve projetar-se materialmente, numa resposta ao postulado formal da mera igualdade 

perante a lei, que deixava de observar as diferenças existentes entre os indivíduos e acabava por condenar 

amplos setores sociais a não fazer parte do panorama político real.‖ (ALMEIDA FILHO, op. cit., p. 253).  
643 ALVES, op. cit.  
644 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito como 

instrumento de transformação social: a experiência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 36. 
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perspectiva deliberadamente voltada para o desenvolvimento e o bem-estar de todos, sem 

discriminações, assim como para a inclusão social e para a erradicação da pobreza e da 

marginalização humana (cf. art. 3º, III e IV, da CF/1988). Sob esse prisma, passou-se a exigir 

do Estado não apenas um comportamento institucional negativo no sentido de evitar 

discriminações no seio da sociedade, mas também e, principalmente, uma postura positiva por 

meio da implementação proativa de políticas públicas afirmativas que promovam mudanças 

substanciais nas condições materiais de vida da coletividade (facere), assegurando uma 

distribuição mais equânime das oportunidades e riquezas nacionais, com o fito de aplainar 

assimetrias e conciliar antagonismos, em prol da paz social e do bem-estar comum.
645

  

Reconheceu-se, além disso, dentro desse paradigma renovado de justiça, que, em 

sua necessária dialeticidade, a liberdade dissociada da igualdade material torna-se um valor 

vulnerável e sem correspondência com a realidade. Não se pode assegurar que as pessoas 

                                                
645 Ao conceber, em obra renomada, a tese do ―desenvolvimento com liberdade‖, Amartya Sen predica que o 

desenvolvimento humano ―consiste num processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam‖ (p. 

55 e 377). ―A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o principal meio do 

desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e 

as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 

liberdades substanciais é […] constitutiva do desenvolvimento‖ (p. 10). Sob essa perspectiva, para Sen, o 

enfoque do desenvolvimento não deve radicar no acúmulo de riqueza material em si mesmo, e sim na liberdade 

substantiva gerada pelos bens em favor das capacidades, do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas (p. 

104); razão pela qual a pobreza há de ser definida como ―privação das capacidades básicas em vez de meramente 

como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da pobreza‖ (p. 120). Para se aferir o 

desenvolvimento, não se mostra ―adequado considerar apenas o crescimento do PNB ou de alguns outros 
indicadores de expansão econômica global‖ (p. 198). O nível de desenvolvimento associar-se-ia, portanto, mais 

propriamente à ―pobreza de capacidade‖, ligada a fatores como desemprego, doença, baixo nível de instrução, 

exclusão social etc (p. 146), e não à ―pobreza de renda‖ (p. 123-126). ―O problema da desigualdade realmente se 

magnifica quando a atenção é desviada da desigualdade de renda para a desigualdade na distribuição de 

liberdades substantivas e capacidades‖ (p. 160). Nesse contexto, adquire especial relevo ―o impacto da 

democracia e das liberdades políticas sobre a vida e as capacidades dos cidadãos‖ (p. 198), já que a liberdade 

política desempenha um especial papel construtivo do desenvolvimento (p. 201-203), detendo a democracia uma 

dimensão ―criadora de um conjunto de oportunidades‖ (p. 204) e um ―papel protetor‖ (p. 238-240). 

―Desenvolver e fortalecer um sistema democrático é um componente essencial do processo de 

desenvolvimento‖. Para a consecução do desenvolvimento a partir dessas liberdades substanciais, ―Os 

abrangentes poderes do mecanismo de mercado têm de ser suplementados com a criação de oportunidades 

sociais básicas para a equidade e justiça social‖ (p. 190), já que ―A criação de oportunidades sociais contribui 
diretamente para a expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida‖ (p. 191); para o que se faz 

necessária ―a provisão de educação básica, a presença de assistência médica elementar, a disponibilidade de 

recursos (como a terra)‖, que ―pedem políticas públicas apropriadas (envolvendo educação, serviços de saúde, 

reforma agrária etc)‖ (p. 189). ―A formação de valores e a emergência e a evolução da ética social são 

igualmente partes do processo de desenvolvimento que demandam atenção, junto com o funcionamento dos 

mercados e outras instituições‖ (p. 377-378). ―O desenvolvimento é realmente um compromisso muito sério com 

as possibilidades de liberdade‖ (p. 378). Nada obstante, no processo de desenvolvimento, ―as pessoas têm de ser 

vistas como ativamente envolvidas – dada a oportunidade – na conformação de seu próprio destino, e não apenas 

como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade 

têm papéis amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. São papéis de sustentação, e não 

de entrega sob encomenda.‖ (p. 77). Cf. SEN, op. cit.. A propósito, Ignacy Sachs sustenta uma teoria do 
desenvolvimento com muitos pontos similares, conquanto conceba o desenvolvimento em termos de 

―apropriação dos direitos humanos‖ (SACHS, Ignacy. O desenvolvimento enquanto apropriação dos direitos 

humanos. In: Estudos avançados, 12 (33), 1998. p. 149). 
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sejam verdadeiramente livres para exercerem a titularidade de direitos formalmente 

declarados quando se encontram em posições individuais astronomicamente desequilibradas. 

Afirma-se, nessa perspectiva, que a igualdade real figura como pressuposto de fato para a 

efetiva fruição da liberdade. Demais disso, quanto ao papel institucional do Estado, não se 

cuida mais de liberdade ―do e perante o Estado‖, e sim de liberdade ―por intermédio do 

Estado‖
646

. 

Por sinal, é cediço que, em seu sociologismo constitucional, o jurista socialista 

alemão Ferdinand Lassale desenvolvera clássica tese de que a ―Constituição‖ (Verfassung ou 

Konstitution), em sua ―expressão escrita‖ (schriftlichen Ausdruck), vale dizer, a ―Constituição 

jurídica‖ (rechtlichen Verfassung), nada mais significa do que uma simples ―folha de papel‖ 

(Blatt Papier). Quando em dissonância com a coalização existencial das forças sociais ativas 

de um povo (Volk), a Constituição formal sucumbiria, cedo ou tarde, diante da ―faticidade 

política do poder‖ (politische Faktizität der Macht). Nessa esteira, na melhor tradição 

marxista, concitou as massas populares (Volksmasse), em especial a classe trabalhadora 

(Arbeiter), a participarem da vida política do Estado, envolvendo-se no ―conflito 

constitucional‖ (Verfassungskonflikt). Esse engajamento popular seria condição indispensável 

para que passassem a integrar a ―soma dos fatores reais de poder‖ (tatsächlichen 

Machtverhältnissen) na qual residiria a ―essência da Constituição‖ (Verfassungswesen), a 

―Constituição real‖ (wirkliche Verfassung). Só assim se tornariam, como forças orgânicas, um 

―fragmento da Constituição‖ (Stück Verfassung), uma ―parte da Constituição‖ (Teil der 

Konstitution).
647

  

A coesão social em torno dessas ideias e pautas emancipatórias contribuiu 

decisivamente para o fortalecimento de organizações de trabalhadores e movimentos 

reivindicatórios organizados (sindicatos, associações, partidos progressistas, grupos de 

pressão etc). Estes passaram a postular o atendimento de certas exigências sociais, 

econômicas e culturais sentidas como se de direito fossem, uma vez que interpretadas 

consensualmente como imprescindíveis à promoção dos pressupostos existenciais básicos 

necessários à efetiva, e não virtual, concretização material da igualdade e da liberdade, 

valores essenciais da condição humana.  

                                                
646 SARLET, op. cit., 2009b, p. 47. 
647 LASSALE, Ferdinand Johann Gottlieb. O que é uma Constituição. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 

2. ed. Campinas: Russel, 2007. 
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Nesse evolver de coisas, a partir da ―irrupção das massas e de suas exigências na 

cena política‖ (l'irruption des masses et de leurs exigences sur la scène politique)
648

, do que 

são antecedentes históricos representativos as revoluções germânicas de 1848 e 1870, foram, 

em meio à dura luta social, progressivamente reconhecidos novos direitos humanos, os 

cognominados direitos de segunda dimensão. Em razão do ingresso da classe trabalhadora no 

sistema estatal, fenômeno qualitativamente novo da dinâmica política, os direitos de segunda 

dimensão findaram, no início do século XX, por serem positivados nas Constituições de 

vários países depois da Primeira Guerra, tendo sido pioneiras nesse sentido a Constituição do 

México de 1917, resultante da Revolução Mexicana de 1910, e a Constituição de Weimar de 

1919, confeccionada por Hugo Preuss e seus colaboradores
649

, marcos históricos do 

―constitucionalismo social‖
650

.  

Vale citar, outrossim, como referência documental emblemática a esse respeito, a 

Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, editada com a pretensão, 

textualmente consignada, de ―abolir toda exploração do homem pelo homem‖; ―suprimir por 

completo a divisão da sociedade em classes‖; ―emancipar as massas trabalhadoras do jugo do 

capital‖; e ―fazer triunfar o socialismo em todos os países do mundo‖. Trata-se, pois, de 

manifesto histórico de alto significado ético-político proclamado no contexto da Revolução 

Russa, de 1917, que derrubou o Império Russo e levou ao poder o Partido Bolchevique, 

liderado por Vladimir Lênin, o que resultou na instituição, em 1922, do primeiro Estado 

Constitucional Socialista da história, com a criação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Referido evento induziu, aliás, forte temor nas elites dominantes de 

muitos países ocidentais, pressionando no sentido de serem empreendidas concessões, ainda 

que meramente prudenciais, ao constitucionalismo social
651

.  

Foi, por sinal, sob o pretexto de se combater ―a ameaça comunista‖ que almejava 

―bolchevizar o País‖, bem como de ―drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia 

                                                
648 FERRY, Luc; RENAUT, Alain. Philosophie politique: des droits de l´homme à l´idée républicaine. 2. ed. 

Paris: Presses Universitaires de France, 1988, p. 22. 
649 NOGUEIRA, op. cit., p. 38. 
650 Cabe pontuar que alguns dos direitos humanos de segunda geração já haviam sido reconhecidos, ainda que de 

modo embrionário e isolado, nas Constituições francesas de 1793 e 1848, na Constituição brasileira de 1824 e na 

Constituição alemã de 1849 – que não chegou a entrar efetivamente em vigor (SARLET, op. cit., 2009b, p. 47).  
651 A aspirada utopia comunista perseguida pela Declaração frustrou-se, contudo, com a implantação da ditadura 

totalitária e personalista de Josef Stalin (1922-1953), findando por fenecer, após um delongado processo de 

―desestalinização‖, com as políticas da perestroika e da glasnost e a autodissolução do socialismo real soviético 
em 1991; sequenciada pelo fenômeno da queda massiva do bloco de países socialistas, que tem na demolição da 

barreira física do Muro de Berlin (Berliner Mauer), em 1989, um dos eventos simbólicos mais marcantes do fim 

da Guerra Fria (Cold War).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Perestroika
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glasnost
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infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas dependências administrativas‖
652

, que 

integrantes das Forças Armadas brasileiras, evocando a doutrina da segurança nacional 

(national security doctrine), de inspiração e incentivo norteamericanos, derrubaram o 

governo, constituído democraticamente, do Presidente João Goulart. Empreenderam, na 

sequência, o golpe militar de 1964, implantando o autoritário regime da ditadura castrense 

com o fito de eliminar os ―inimigos internos‖, o que perdurou de 1º de abril de 1964 a 15 de 

março de 1985, ponto a ser retomado no capítulo seguinte. 

A categoria dos direitos de segunda dimensão, também conhecidos como ―direitos 

de igualdade‖, ou, para Clèmerson Merlin Clève, ―direitos de capacidade‖
653

, envolve direitos 

de matiz predominantemente social, econômico e cultural. Estes visam a dar concreção 

efetiva a uma ideia de justiça social e distributiva pautada na garantia dos pressupostos 

materiais necessários ao efetivo gozo da igualdade e da liberdade pelas pessoas, de modo que 

lhes sejam faticamente providas as condições concretas para que possam realmente 

desenvolver sua capacidade de autodeterminação e de emancipação pessoal. Em relação aos 

direitos da dimensão precedente, marcados pelo comportamento prevalentemente negativo ou 

abstencionista do Poder Público, a principal nota distintiva dos direitos humanos de segunda 

dimensão reside no fato de que demandam do Estado uma postura predominantemente 

intervencionista nos domínios social, econômico e cultural. Cabe ao Estado, por meio da 

promoção ativa de prestações positivas, inclusive por meio de políticas públicas
654

, atenuar 

assimetrias existenciais, bem como assegurar melhores condições substanciais de vida e 

equivalência de oportunidades ou chances para que todos possam perseguir livremente seu 

bem-estar individual e coletivo, dentro de seus respectivos projetos pessoais de felicidade. Em 

termos globais, os direitos de igualdade são funcionalizados, pois, a assegurar o ―direito de 

participar do bem-estar social‖
655

, tal como assinalado, numa feliz síntese, por Celso Lafer. 

Para tanto, outorgam aos indivíduos direitos a prestações estatais positivas relacionadas à 

assistência e seguridade social, saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, cultura etc. São, em 

razão disso, comumente denominados de ―direitos prestacionais‖ (Leitungsrechte), ou, ainda 

                                                
652 Os dois últimos excertos aspeados no parágrafo constavam literalmente no texto preambular do Ato 

Institucional nº 01, de 09 de abril de 1964, que modificou a Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao 

mandato e aos poderes do Presidente da República; conferiu aos Comandantes-em-chefe das Forças Armadas o 

poder de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses atos; e 

deu outras providências. 
653 CLÈVE, op. cit., passim. 
654 JORGE NETO, Nagibe e Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 53. 
655 LAFER, op. cit., 1988, p. 127. 
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conforme Clèmerson Merlin Clève, ―direitos de crédito‖
656

, assegurando aos respectivos 

titulares o que Jellinek denominou de status positivus, que lhes credencia a exigir 

determinadas ações positivas do Estado, qualificado, em razão disso, como Estado Social de 

Direito ou Estado do Bem-Estar Social (Welfare State). 

Para além dos direitos de cunho positivo ou prestacional, a categoria dos direitos 

de segunda dimensão envolve também as chamadas ―liberdades sociais‖, que dizem respeito a 

direitos trabalhistas e sindicais consensualmente qualificados como direitos humanos, a 

exemplo da liberdade de sindicalização e do direito de greve, bem como do direito a férias, ao 

repouso semanal remunerado, à garantia de um salário mínimo, à limitação da jornada de 

trabalho etc. 

Tal como aduzido em capítulo anterior, na cronologia tortuosa da existência 

humana, a Segunda Guerra Mundial constitui trágico evento que, ante o cometimento de 

barbaridades colossais indescritíveis e as graves violações aos direitos mais básicos do 

homem, ultrajou profundamente a consciência geral da humanidade. Não obstante, o mundo 

continuou, no pós-1945, permeado por graves tensões entre os povos. Com efeito, a par do 

imenso arsenal bélico acumulado por algumas nações, com potencial destrutivo assustador, a 

cena global revela-se marcada por abissais assimetrias socioeconômicas e por um diálogo 

bastante hostil entre muitos povos. Referidos indutores de instabilidade, associados ao 

potencial extraordinário de degradação ambiental decorrente dos padrões atuais de produção e 

consumo das sociedades pós-modernas, renderam ensejo à tomada geral de consciência acerca 

de dilemas existenciais da humanidade ligados à própria sobrevivência física da espécie 

humana e à preservação de suas referências espirituais mais valiosas. 

As coordenadas histórico-existenciais do pós-2ª Guerra revelaram, nessa toada, 

que os direitos humanos de primeira e segunda gerações não são suficientes para se assegurar 

a devida proteção jurídica ao ser humano, havendo, em razão disso, necessidade de uma nova 

camada protetiva de direitos: os direitos de terceira dimensão. Essa terceira dimensão da rede 

jurídica de proteção do ser humano não colheria os homens enquanto indivíduos titulares de 

direitos civis e políticos ou como detentores, de modo individual ou coletivo, de pretensões de 

matiz social, econômico e cultural frente ao Estado; contemplaria a humanidade difusamente, 

como conjunto do gênero humano inteiro
657

, numa perspectiva ―transespacial‖ (universal) e 

                                                
656 CLÈVE, op. cit., passim. 
657 BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 569-570. 
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―transtemporal‖ (intergeracional)
658

. Os direitos de terceira geração, também nominados de 

direitos de fraternidade ou solidariedade, destinam-se, pois, à preservação da humanidade 

enquanto espécie biológica e espiritualidade cultural. Detêm, em razão disso, raízes 

filosóficas de caráter essencialmente universalista, reclamando, para a efetivação de algumas 

de suas facetas mais expressivas, esforços e responsabilidades em escala mundial
659

. Tratam-

se de novas reivindicações fundamentais do ser humano, cuja nota distintiva reside, 

sobretudo, na sua titularidade aprioristicamente transindividual, muitas vezes indefinida e 

indeterminável. Dentro desse particular círculo jurídico-material, a doutrina assinala como 

direitos de terceira dimensão: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; o 

direito ao patrimônio comum da humanidade; o direito à paz; o direito à autodeterminação 

dos povos; o direito ao desenvolvimento (Etiene-R. Mbaya); e o direito à comunicação
660

.  

Quanto à sua positivação, Sarlet assinala que, ressalvadas algumas exceções, a 

maior parte dos direitos humanos de terceira dimensão ainda (não obstante cada vez mais) não 

encontrou seu reconhecimento na seara do direito constitucional; estão, por outro lado, em 

fase de consagração no âmbito do direito internacional, do que dá conta um grande número de 

tratados e outros documentos transnacionais nessa seara
661

.
662

 

 

2.3.3.2. Antecedentes históricos do fenômeno da internacionalização dos direitos humanos: o 

Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Conforme Flávia Piovesan, figuram como antecedentes históricos mais 

significativos da moderna sistemática da proteção internacional dos direitos humanos: o 

Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT)
663

. 

Para Fábio Konder Comparato, referidos precedentes históricos marcam uma primeira fase do 

                                                
658 DATONOU, op. cit., p. 91. 
659 SARLET, op. cit., 2009b, pp. 48-50. 
660 BONAVIDES, loc. cit.; e SARLET, loc. cit. 
661 SARLET, op. cit., 2009b, p. 49. 
662 De todo modo, conforme destaca Romita, alguns desses direitos encontraram guarida na Constituição de 

1988, tal como prescritos nos seguintes dispositivos constitucionais: art. 4º, II, III, VI e VII (prevalência dos 

direitos humanos, autodeterminação dos povos, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos); arts. 23, VI, e 
225 (meio ambiente ecologicamente equilibrado); art. 23, incisos III e IV (patrimônio comum da humanidade); e 

arts. 220 a 224 (comunicação). Cf. ROMITA, op. cit., pp. 121-122. 
663 PIOVESAN, op. cit., 2012, pp. 175-183.  



195 

 

 

 

processo de internacionalização dos direitos humanos, que, iniciada em meados do século 

XIX, findou com o término da Segunda Guerra Mundial
664

.  

Foi, de fato, no contexto das referidas experiências institucionais que se 

compreendeu a necessidade, na conjuntura hodierna, da redefinição dogmática do alcance do 

tradicional conceito de soberania estatal e da condição jurídica dos indivíduos, então 

praticamente invisíveis, no cenário internacional. Essa tomada de consciência viabilizou a 

compreensão de que a questão dos direitos humanos reveste-se de legítimo interesse 

internacional; trasborda a alçada da jurisdição doméstica exclusiva dos Estados, devendo a 

pessoa humana, por sua simples humanidade, ser reconhecida como autêntico sujeito de 

dignidade e de direito internacional
665

. 

O Direito Humanitário ou Direito Internacional Humanitário emergiu, a partir 

da Convenção de Genebra de 1864, em resposta aos horrores da batalha de Solferino 

(1859), na Itália, que levou à instituição da Cruz Vermelha em 1880. Constitui o domínio 

do Direito Internacional Público que tem por objeto de disciplina jurídica o emprego da 

violência no caso de conflitos armados em geral, mormente em guerras internacionais e 

guerras civis, incluindo batalhas marítimas (Convenção de Haia de 1907), evitando a 

investida arbitrária contra não-combatentes
666

.  Tendo como principais fontes normativas as 

quatro Convenções de Genebra de 1949 e os seus Protocolos Adicionais, destina-se, 

sobretudo, a regular, na seara internacional, o direito de guerra (jus in bello) com o fito de 

assegurar parâmetros mínimos de proteção humanitária aos militares postos fora de combate 

(feridos, doentes, náufragos, prisioneiros etc) e às populações civis
667

. Nesse mister, 

encampando a nobre compreensão de que, em enfrentamentos bélicos, os Estados não detêm 

legitimidade para empreender atos hostis contra pessoas não diretamente envolvidas nos 

combates, o Direito Humanitário adota o postulado de que a forma com que os Estados tratam 

os seres humanos nessas situações extremas constitui, sim, questão de legítimo interesse 

                                                
664 Para Comparado, outro setor dos direitos humanos em que se manifestou essa tendência à internacionalização 

foi a luta contra a escravatura, figurando, nesse tocante, como especial referência instrumental histórica o Ato 

Geral da Conferência de Bruxelas, de 1890, que estabelecera, embora sem efetividade, as primeiras regras 

interestatais de repressão ao tráfico de escravos africanos, o que foi seguido, em 1926, por uma Convenção 

celebrada em Genebra, já sob a alçada da Liga das Nações (COMPARATO, op. cit., p. 67).    
665 PIOVESAN, op. cit., 2012, p. 177.  
666 Para Celso Lafer, ―Este direito (direito humanitário) trata de um tema clássico de Direito Internacional 

Público – a paz e a guerra. Baseia-se numa ampliação do jus in bello, voltada para o tratamento na guerra de 

combatentes e de sua diferenciação em relação a não combatentes, e faz parte da regulamentação jurídica do 

emprego da violência no plano internacional, suscitado pelos horrores da batalha de Solferino, que levou à 
criação da Cruz Vermelha.” (prefácio do livro de ref. ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos 

como tema global. São Paulo: Perspectiva, 1992, p. XXIV-XXV). 
667 COMPARATO, op. cit., p. 67.  
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comum da sociedade internacional, e não simples questão de interesse doméstico, razão pela 

qual fixa limites à atuação dos Estados signatários de suas convenções internacionais, 

colimando salvaguardar a vida e a integridade de pessoas
668

. Para Thomas Buergenthal, the 

Humanitarian Law é um ramo do Direito Internacional que pode ser, atualmente, definido 

como o ―componente de direitos humanos da lei da guerra‖ (―This brach of international law 

can today be defined as „the human rights component of the law of war‘‖)
669

. 

Por outro lado, a Liga ou Sociedade das Nações foi instituída logo após a Primeira 

Guerra Mundial com base no Tratado de Paz firmado em Versalhes em 1919
670

, por sugestão 

do então presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson. Foi uma organização 

internacional permanente, de pretensões universais, que teve a finalidade de promover o 

relacionamento amistoso e dialogal entre as nações – muitas delas, notadamente europeias, 

ainda fortemente entorpecidas pela febre imperialista que marcara o século XIX e que, 

inclusive, culminara com o referido conflito global
671

. Visava, no fundo, a assegurar a 

cooperação, a paz e a segurança internacionais, evitando agressões externas contra a 

integridade territorial e a independência dos seus membros, bem como o recurso extremo à 

guerra como meio para a solução de conflitos internacionais.  

Com o escopo de alcançar referidas metas institucionais, foram editadas algumas 

convenções sob sua alçada, que estatuíram compromissos correlatos para os Estados 

signatários, com previsão de sanções econômicas e militares para o caso de eventual violação 

das obrigações internacionais assumidas. A Convenção de 1920 contemplava, inclusive, 

previsões genéricas relativas a alguns direitos humanos, destacando-se, num primeiro 

momento, as relacionadas à proteção de minorias étnicas, nacionais ou religiosas. Já sob o 

impacto dos movimentos sociais trabalhistas e da Revolução Russa, foram também editadas 

normas instituidoras de parâmetros internacionais de regulação de relações laborais, pelas 

quais os Estados comprometiam-se a assegurar condições justas e dignas de trabalho para 

homens, mulheres e crianças
672

. Ao prescrever limites à ação dos Estados-pactuantes, a Liga 

das Nações serviu para reforçar a compreensão da necessidade de relativização da tradicional 

concepção de soberania absoluta e ilimitada dos Estados singulares, então vigorante, em prol 

                                                
668 PIOVESAN, op. cit., 2012, pp. 177-178.  
669 BUERGENTHAL, Thomas. International human rights in a nutshell. 2. ed. Minnesota: West Publishing, 

1995, p. 17. 
670 Assinado pelo Brasil em 28 de junho de 1919 e ratificado em 10 de dezembro de 1919, o Tratado de 
Versalhes foi promulgado pelo Decreto nº 13.990, de 12 de janeiro de 1920 (DOU de 13 de janeiro de 1920). 
671 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267. 
672 PIOVESAN, op. cit., 2012, pp. 178-179.  
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de novos interesses transcendentes e coletivos da sociedade internacional. Isso representou o 

resgate, aos poucos, dos indivíduos como destinatários últimos das ações do Estado
673

. Com 

efeito, a preocupação internacional com o bem-estar individual foi refletida em vários 

programas da Liga.  

A despeito dos elevados objetivos perseguidos, a Sociedade das Nações fracassou 

em seu propósito de garantir a paz, sobretudo pelos profundos desentendimentos e pelo 

desinteresse das grandes potências europeias, e, inclusive, dos próprios Estados Unidos. Isso 

levou à retirada de alguns membros, tal como o Brasil, e ao desprestígio institucional da Liga, 

que passou, no fundo, a ter uma existência meramente nominal, culminando-se com a 

deflagração, em 1939, da Segunda Guerra Mundial
674

. Após o final do Grande Conflito 

(1945), a Liga das Nações foi substituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo 

sido formalizada a sua extinção em 1946, em Genebra. 

Instituída também em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT (International Labour Office, atualmente 

designada de International Labour Organization), contribuiu igualmente, ao lado do Direito 

Humanitário e da Liga das Nações, para a internacionalização dos direitos humanos. Trata-se 

de uma organização internacional que se destina a promover padrões globais de trabalho e de 

bem-estar social minimamente dignos para as pessoas. Com a OIT, a proteção do trabalhador 

passou, de fato, a ser objeto de regulamentação convencional entre os diferentes Estados
675

, 

ante o reconhecimento de que a harmonia das relações de trabalho no mundo e a garantia da 

dignidade humana nessas relações constituem tema de interesse mundial, excedendo, 

portanto, os limites da jurisdição particular dos Estados
676

. Por força de suas convenções, os 

Estados aderentes passaram a assumir compromissos perante a sociedade internacional no 

sentido de assegurar condições decentes de trabalho, sob pena de responsabilização. 

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 

Trabalho simbolizam, cada um com suas nuances, o fim de uma era histórica em que o Direito 

Internacional era confinado a regular exclusivamente relações mútuas entre Estados-Nações, 

no âmbito estritamente governamental e com base na reciprocidade. Nesse período histórico, 

o indivíduo não figurava, em rigor, como centro de imputação de quaisquer efeitos jurídicos 

                                                
673 GODINHO, Fabiana de Oliveira. A proteção internacional dos direitos humanos. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006, p. 2.  
674 DALLARI, op. cit., p. 270.  
675 COMPARATO, op. cit., p. 68.  
676 GODINHO, op. cit., p. 2.  
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na esfera internacional, salvo raras exceções, tal como no que diz respeito ao tratamento 

dispensado aos estrangeiros em seus territórios
677

. Com esses antecedentes históricos, não 

mais se visava propriamente a proteger arranjos e concessões recíprocas entre Estados 

singulares, até então praticamente considerados como únicos e específicos sujeitos de direito 

internacional, mas, sim, conferir efetividade a obrigações internacionais pactuadas e 

garantidas coletivamente, no interesse transestatal da sociedade internacional, consolidando-

se a consciência dogmática de que certas matérias exorbitam dos interesses domésticos e 

prerrogativas soberanas dos Estados. Rompendo com a tradicional concepção de soberania 

absoluta e ilimitada, o moderno Direito Internacional evoluiu realmente no sentido de deixar 

de velar simplesmente pelas relações interestatais. Com efeito, atualmente, também alcança 

certas relações entre os Estados e os indivíduos, que lograram adquirir o status de sujeitos de 

dignidade e de direitos e obrigações na ordem internacional, passando a gozar, portanto, de 

personalidade e de capacidade processual internacional. Das normas convencionais, defluem, 

assim, determinados direitos e obrigações diretamente titularizados pelos indivíduos, que 

contam, na conjuntura atual, com a possibilidade crescente de, sob certas circunstâncias, 

acionar instâncias internacionais em prol de interesses juridicamente tutelados pelo jus 

gentium. Os indivíduos podem, ademais, ser processados, julgados e chamados à 

responsabilidade por cortes penais internacionais no caso do cometimento de certos crimes 

tipificados na seara jus-internacional. O Direito Internacional adquiriu, portanto, a finalidade 

de perseguir fins comuns à humanidade, mediante a cooperação entre os Estados. No tocante 

aos direitos humanos, o Direito das Gentes encampou, sobretudo depois da Segunda Guerra 

Mundial, o mister de disseminar parâmetros globais mínimos de civilidade, respeito e justiça 

em prol da proteção da pessoa humana em seus atributos existenciais mais caros e essenciais.  

 

                                                
677 Conforme Buergenthal, ―International law recognized very early in its development that states had an 

obligation to treat foreign nationals in a manner that conformed to certain minimum standards of civilization or 

justice. This obligation was deemed to be owed to the state of the individual's nationality because human beings 

as such did not have rights under international law. […] The legal fiction that the injury suffered by the alien 

abroad was an injury to the state of the alien's nationality preserved the notion that only states were subjects of 

international law.‖ (BUERGENTHAL, op. cit., p. 13). Numa tradução livre: ―O Direito Internacional 

reconheceu, desde logo, em seu desenvolvimento, que os Estados tinham a obrigação de tratar os estrangeiros em 

conformidade com determinados parâmetros mínimos de civilização e justiça. Essa obrigação era considerada 

como devida ao Estado de nacionalidade do indivíduo, porque os seres humanos enquanto tais não tinham 
direitos sob o Direito Internacional. […] A ficção legal de que o dano sofrido pelo estrangeiro significava um 

dano ao próprio Estado de nacionalidade do estrangeiro preservava a noção de que apenas os Estados eram 

sujeitos de direito internacional‖. 
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2.3.3.3. A internacionalização dos direitos humanos 

2.3.3.3.1. A Era Hitler, a Segunda Guerra Mundial e o fenômeno da internacionalização dos 

direitos humanos. 

 

Como réplica histórica às barbaridades e horrores abomináveis decorrentes dos 

regimes totalitários e das duas conflagrações mundiais, operou-se, no pós-1945, um 

vertiginoso ciclo de reestruturação progressiva do ethos global, com redefinição não só da 

própria fórmula política do Estado de Direito
678

, mas de muitas das instituições fundamentais 

da sociedade internacional, com esteio na afirmação da crença dogmática na primazia 

axiológica da pessoa humana como fim em si mesma (Zweck an sich), na esteira da clássica 

preleção filosófica do humanismo kantiano. Não se atribui, de fato, ao acaso, a uma casual 

coincidência cronológica ou a uma eventualidade puramente conjuntural que, na cena 

internacional, tenha-se operado, desde os momentos imediatamente subsequentes ao pós-

Segunda Guerra, uma intensa mobilização cooperativa de muitos países em torno da 

institucionalização de instâncias, mecanismos e tratados internacionais de proteção da 

humanidade. A edição da Carta de São Francisco e a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), já em 1945, com a superveniente proclamação, apenas três anos depois, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, servem de ilustrações por 

excelência a esse respeito. 

Particularmente no que concerne aos contornos jurídicos desse fenômeno 

mundial, a asserção dogmática da dignidade da pessoa humana como valor-fonte da 

experiência jurídica nacional e internacional representou, no fundo, uma incisiva resposta à 

profunda crise sofrida pelo juspositivismo, numa postura deliberada de regresso ao mundo 

dos valores
679

, bem como de rejeição do formalismo jurídico e do niilismo ético-axiológico 

que lhe eram dogmaticamente marcantes.  

De fato, as experiências nazifascistas pautaram-se por cálculos utilitários 

malignos informados pela ―lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana‖
680

 e 

pela ―legalização do mal‖
681

. Com a revelação do terror hediondo e sistemático das práticas 

                                                
678 JULIOS-CAMPUZANO, op. cit., p. 9.  
679 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 21.  
680 PIOVESAN, op. cit., 2012, p. 184.  
681 Conforme George Marmelstein, ―após o nazismo, os juristas no mundo todo sentiram a necessidade de 
desenvolver uma teoria jurídica mais comprometida com os valores humanitários como forma de recuperar a 

legitimidade da ciência do direito que havia sido profundamente abalada em razão da ‗legalização do mal‘ 

levada a cabo pelo regime de Hitler.‖ (MARMELSTEIN, op. cit., p. 3). 
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totalitárias, o pós-Guerra marcou-se por um juízo global de profunda crítica e repúdio à 

concepção ideológica, de fundo juspositivista, de que o ordenamento jurídico de um Estado 

pode legitimamente operar de modo alheio a uma ideia referencial de justiça radicada em 

valores ético-humanitários
682

. Ao marginalizarem diuturnamente qualquer referência 

humanista de justiça, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha marcaram-se pelo 

cometimento massivo de atentados indizíveis contra direitos humanos pelos respectivos 

Estados totalitários dentro do quadro da legalidade delineado pelo direito positivo
683

. Sob a 

evocação das superiores ―razões de Estado‖, promoveu-se, nesse contexto, uma ultrajante 

carnificina humana em nome da lei
684

, o que nos remete à máxima romana ―dura lex, sed 

lex‖
685

. 

A propósito, na Alemanha nazista, a ideia hitlerista de justiça radicava-se, em 

última instância, na própria vontade soberana (e insana) do Führer (―Der Wille des Führers 

ist Gesetz‖), o ―guardião da Constituição‖ (Hüter der Verfassung) que suspendeu o catálogo 

de direitos fundamentais da Constituição de Weimar durante o Terceiro Reich. Para tanto, 

contribuiu sobremaneira a doutrina do decisionismo político, de Carl Schmitt, com especial 

ênfase para as categorias do ―antagonismo amigo/inimigo‖ (Freind-Feind Unterscheidung), 

do ―estado de exceção‖ (Ausnahmezustand) e do ―Estado Total‖ (totalen Staat)
686

. Por sinal, 

como tese defensiva, os líderes alemães processados e julgados no Tribunal Militar 

Internacional estatuído, de forma ad hoc, em Nuremberg (1945-1946) invocaram o 

cumprimento da legislação antissemita nazista (com destaque para as chamadas ―Leis de 

                                                
682 VASCONCELOS, op. cit., pp. 32, 243 e 251-253. 
683 Conforme palavras do Führer: ―Que teríamos feito sem os juristas alemães? Desde 1923 percorri, na 

legalidade e lealmente, a longa via que leva ao poder. Coberto juridicamente, eleito de forma democrática. […] 

Foi o incorruptível jurista germânico o honesto, o cheio de consciência, o escrupuloso universitário e cidadão, 

que acabou o trabalho de me legalizar, fazendo a triagem de minhas ideias. Ele criou para mim uma lei segundo 

meu gosto e a ela me ative. Suas leis fundaram minhas ações no Direito.‖ (FELIPPE, Márcio Sotelo. Razão 

jurídica e dignidade humana. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 13). 
684 BARROSO, op. cit. 
685 Conforme Bobbio, a seguinte afirmação de Mourlon, atinente à reverência ao princípio da onipotência do 
legislador do juspositivismo francês, serve de súmula das concepções do juspositivismo sobre o problema das 

fontes do direito: ―Dura lex, sed lex; um bom magistrado humilha sua razão diante da razão da lei: pois ele é 

instituído para julgar segundo ela e não para julgá-la. Nada está acima da lei […]‖ (BOBBIO, op. cit., p. 86). 
686 Cf. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de 

Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1998, p. 526; ALMEIDA FILHO, op. cit., pp. 226-262; 

e BERCOVICI, Gilberto. Entre o estado total e o estado social: atualidade do debate sobre direito, estado e 

economia na república de Weimar. Disponível em www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../2/.../Gilberto_Ber 

covici_TeseLD.pdf. Acesso em 01 mai. 2013; CASSILLA. Lúcio Corrêa. Tribunal de Nuremberg: um marco no 

direito internacional. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 28, nov./dez. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-

0297; PINHEIRO ROCHA, Afonso de Paula; FAÇANHA, Ludiana Carla Braga. Estado de exceção: 

considerações sobre um paralelo entre Weimar e o patriotic act americano. Disponível em http://www.conpe 
di.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/afonso_de_paula_pinheiro_rocha2.pdf. Acesso em 01 mai. 2013; e 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iracy D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 12; e 

DINIZ, op. cit., pp. 149-162. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../2/.../Gilberto_Ber%20covici_TeseLD.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../2/.../Gilberto_Ber%20covici_TeseLD.pdf
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Nuremberg‖, aprovadas em 1935) e a obediência a ordens emanadas de autoridades superiores 

competentes como escusas para o cometimento de crimes contra a humanidade
687

. Foi, aliás, 

pela constatação de que, em seu julgamento em Jerusalém, Adolf Eichmann, um dos 

principais mentores nazistas da ―solução final‖ da ―questão judaica‖, revelara-se um ser 

esvaziado de pensamento e completamente incapaz de atribuir juízos éticos ou de ter crise de 

consciência frente às suas ações desumanas que Hannah Arendt desenvolveu a famosa ideia 

da ―banalidade do mal‖ (banality of evil)
688

.  

Para que se pudesse restaurar a lógica do humanamente razoável, tornou-se, por 

conseguinte, absolutamente imperiosa a reversão dos alicerces éticos da civilização, na 

perspectiva material da dignidade da pessoa humana e numa escala global. Disso defluiu a 

necessidade de se assegurar mecanismos internacionais de proteção jurídica de seus atributos 

concebidos como essenciais, sobretudo em face de ameaças e atentados perpetrados por parte 

de Estados soberanos com respaldo na margem de discrição interna conferida pela respectiva 

legislação doméstica.  

Nesse cenário de aguda crise ética e de dramática consternação da humanidade, 

ascendeu à consciência difusa da sociedade internacional um ensinamento moral de suma 

importância: o de que os homens carregam em si valores superiores, que hão de ser 

efetivamente respeitados e tutelados
689

, ainda que em face dos próprios Estados dos quais 

participam. Os Estados são, de fato, entes dotados de uma capacidade avassaladora de ultrajar 

a vulnerável condição humana e de, com isso, colocar em risco a paz e a estabilidade das 

relações internacionais numa magnitude planetária, ameaçando a humanidade como um 

todo
690

.  

                                                
687 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, pp. 186-191; e MARMELSTEIN, op. cit., pp. 06 e 09. 
688 ARENDT, Hannah. Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil. New York: Penguin Group US, 
2006; e PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos, o princípio da dignidade humana e a Constituição brasileira de 

1988. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 28, nov./dez. 2012b. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 
689 GODINHO, op. cit., p. 01. 
690 A noção da reverberação ex orbe da afronta aos direitos humanos remonta, de certo modo, ao pensamento 

desenvolvido na Paz Perpétua (Zum Ewigen Frieden, 1795) por Kant (MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 31; e 

ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. São Paulo: FTD, 1997, p. 

16). Ao discorrer sobre um ―Direito cosmopolita‖ (Weltbürgerrecht), um ―Direito Público da humanidade‖ 

(öffentlichen Menschenrechte), Kant assinalara que ―a violação do direito num lugar da Terra se sente em todos 

os outros‖ (―das die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird‖). Cf. KANT, Immanuel. 

Zum Ewigen Frieden: ein philosophischer Entwurf. Köenigsberg: Engelhorn, 1795, p. 46. É também nesse 

sentido que Louis Henkin especula acerca de uma disseminada convicção de que a forma pela qual os seres 
humanos são tratados interessa a qualquer pessoa, em qualquer lugar (―out of a spreading conviction that how 

human beings are treated anywhere concerns everyone, everywhere‖). Cf. HENKIN, Louis. The age of rights. 

New York: Columbia University Press, 1990, p. 16. 
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Num revés histórico, a sociedade internacional, assumindo uma nova mentalidade, 

passou, pouco a pouco, a convergir esforços progressivos no sentido de adotar os direitos 

humanos como paradigmas e referenciais ético-políticos informadores não só do direito 

constitucional positivo dos Estados, mas da própria ordem internacional contemporânea, 

sobretudo por meio do aperfeiçoamento de tratados internacionais de direitos humanos. Tal 

como preleciona Erik Jayme, o Leitmotiv que conduz a cultura jurídica contemporânea radica, 

de fato, no papel primordial encampado pelos direitos humanos, a partir da consciência de que 

repousa na pessoa humana o epicentro do direito, inclusive do droit international public
691

. 

Flávia Piovesan assinala, a propósito, que, se a Segunda Guerra marcou-se pela absoluta 

ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra significou a sua reconstrução
692

, sobre novos 

alicerces dogmáticos. É, conforme acrescenta, justamente sob o prisma da reconstrução dos 

direitos humanos que é possível compreender, no pós-Guerra, de um lado, a emergência do 

chamado ―Direito Internacional dos Direitos Humanos‖
693

, e, por outro, a nova feição do 

Direito Constitucional ocidental, tamanho o impacto gerado pelas atrocidades então 

cometidas
694

.  

Conquanto evidencie antecedentes históricos associados à institucionalização do 

Direito Humanitário, da OIT e da Liga das Nações, foram, decerto, a Era Hitler e a Segunda 

Guerra Mundial os fatos históricos radicais que efetivamente catalisaram o processo 

civilizatório de internacionalização dos direitos humanos e de consolidação do moderno 

Direito Internacional dos Direitos Humanos
695

; a despeito do imenso e profundo choque 

                                                
691 No original: ―Le „leitmotiv‟ que rassemble notre culture juridique contemporaine est le rôle primordial des 

droits de l´homme […], en ce sens que la personne humaine reste le centre du droit […]‖ (JAYME, Erik. 

Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1996, 

p. 37). 
692 PIOVESAN, op. cit., 2012, p. 184.  
693 Cançado Trindade entende ―o Direito Internacional dos Direitos Humanos como o corpus juris de 

salvaguarda do ser humano, conformado, no plano substantivo, por normas, princípio e conceitos elaborados e 

definidos em tratados, convenções e resoluções de organismos internacionais, consagrando direitos e garantias 
que têm por propósito comum a proteção do ser humano em todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas 

relações com o poder público e, no plano processual, por mecanismos de proteção dotados de base convencional 

ou extraconvencional, que operam essencialmente mediante os sistemas de petições, relatórios e investigações, 

nos planos tanto global como regional.‖ (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Desafios e conquistas do 

direito internacional dos direitos humanos no início do século XXI. In: CACHAPUZ DE MEDEIROS, Antônio 

Paulo (org.). Desafios do direito internacional contemporâneo. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2007, 

pp. 210-211). 
694 PIOVESAN, op. cit., 2012b. 
695 Segundo Thomas Buergenthal, ―the rise and development of the human rights movement can be attributed to 

the monstrous violations of human rights of the Hitler era and to the belief that these violations and possibly the 

war itself might have been prevented had an effective international system for the protection of human rights 
existed‖ (BUERGENTHAL, op. cit., p. 17). Numa tradução livre: ―o surgimento e desenvolvimento do 

movimento dos direitos humanos pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da Era Hitler 

e à crença de que parte dessas violações poderiam ter sido prevenidas se um efetivo sistema de proteção 
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suportado pela humanidade já com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Em relação à 

universalização dos direitos humanos, a Grande Guerra, por sua singularidade e 

desumanidade históricas, não figura apenas como ―simples‖ referência ou registro fático de 

um evento humano brutal de proporções incomensuráveis, mas, sim, institucionalizou-se para 

figurar como autêntica premissa integrativa para a compreensão dos desdobramentos mais 

recentes do processo de afirmação histórica dos direitos humanos e de suas repercussões 

políticas e jurídicas sobre a realidade constitucional dos Estados integrantes da sociedade 

internacional.  

Nada obstante, a evolução substancial que se vem operando no processo de 

afirmação histórica dos direitos humanos a contar de meados do século XX não decorreu 

propriamente da Segunda Guerra em si. Resultou da reflexão e do pensamento humanista que 

se vem consolidando no imaginário global desde então, que reconheceu a absoluta 

precariedade dos mecanismos institucionais de proteção da pessoa humana e a imperiosa 

necessidade de reversão das bases éticas da coexistência internacional. Vem-se disseminando, 

nessa esteira, uma renovada visão de mundo ou filosofia de vida, uma neue Weltanschauung, 

com sincera esperança e perseverança na ―fé‖, ainda que, em parte, utópica, de um mundo 

melhor, mais humanizado, fraterno e com mais respeito, dignidade, justiça social e paz entre 

os homens
696

.  

De todo modo, para além da réplica à capital tragédia humana que se delineou na 

história inaugural do século XX, a internacionalização dos direitos humanos insere-se também 

num processo global de contornos mais amplos e matizados. Decorre também da própria 

universalização de certos padrões culturais, fortemente impactada pelo extraordinário avanço 

tecnológico verificado nos campos da comunicação, dos transportes e da informática. Em 

certa medida, relaciona-se igualmente à necessidade da sociedade internacional 

contemporânea de tratar, com esforços conjuntos, vários problemas atuais de grande 

                                                                                                                                                   
internacional de direitos humanos existisse‖. 
696 ―Os recentes acontecimentos (ataques e contra-ataques em várias partes do planeta) fragilizaram ainda mais 

os seres humanos. Se anteriormente as promessas da modernidade incentivavam a ideia de progresso incessante 

e confiança no futuro, agora o período gera dúvidas, medos, inseguranças diante da complexidade da sociedade, 

da esquizofrenia funcional e da individualização desmesurada. Este quadro tão cruel faz o ‗otimismo‘ soar quase 

como um defeito, um adjetivo comumente dirigido àqueles que ‗parecem‘ estar fora da realidade do mundo 

contemporâneo. A todo instante a sensação de que o ser humano se encontra ‗preso‘ em uma jaula […] impõe 

mais medo do que proteção. A institucionalização do terror sistêmico (à la Arendt) retira do homem a 

espontaneidade e a convivência, e faz da solidariedade uma característica tão distante quanto a utópica paz 

perpétua kantiana, em seu sentido mais ordinário. É fato que não há conquista humana sem perseverança, que 
não há democracia sem conflito, que não há consenso sem dissenso, mas a ausência de objetivos faz do homem 

uma ‗marionete‘, acrítico, sem passado nem futuro, e cada vez mais distante do seu presente.‖ (MEDEIROS, op. 

cit., p. 29). 
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envergadura logística cujos desdobramentos podem afetar a totalidade ou extensas vastidões 

do planeta e imensos grupos populacionais, tais como: a degradação do meio ambiente; as 

alterações climáticas; a escassez de fontes energéticas; a explosão demográfica; os 

movimentos migratórios; a corrida armamentista; o flagelo da fome; as pandemias episódicas; 

o combate ao terrorismo, ao crime organizado, ao tráfico internacional de entorpecentes, ao 

tráfico ilícito de pessoas, à violação de direitos autorais (pirataria) etc.  

Inequivocamente, a tônica do processo civilizatório de globalização dos direitos 

humanos informa-se pelo princípio da cooperação internacional. Este orienta no sentido da 

construção multilateral de pautas de consenso ético-político e na coalização de forças entre os 

Estados com o fito de equacionarem conjunta e coordenadamente interesses, de forma 

harmoniosa e pacífica, à luz das premissas e predicações normativas do Direito Internacional 

Público contemporâneo, ou melhor, do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

2.3.3.3.2. O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 

Fenômeno extremamente recente na história da humanidade e do Direito, tendo 

emergido, com delineamentos mais concretos, somente no pós-Segunda Guerra
697

, o processo 

de globalização ou internacionalização dos direitos humanos marca-se pela disseminação 

planetária da cultura moral desses direitos e pela institucionalização de diversos sistemas 

internacionais de proteção da pessoa humana, de jurisdição global ou regional (e até 

supranacional, como é o particular caso do que opera na União Europeia).  

Monitorando, complementando e aprimorando, de modo subsidiário, a proteção 

primária imputada aos próprios Estados-partes
698

, referidos sistemas protetivos da pessoa 

humana compõem-se, por sua vez, de corpus juris próprios, estruturados com base em 

declarações semijurídicas de direitos (soft law) e normas jurídicas positivadas em tratados 

internacionais (hard law)
699

, de conteúdo geral ou específico, assim como de intrincadas 

arquiteturas de organizações intergovernamentais e mecanismos internacionais, destinados a 

tutelar direitos humanos ameaçados ou violados por parte de Estados da sociedade 

internacional. É, tal como predica ainda Flávia Piovesan, como se se projetasse a vertente de 

um ―constitucionalismo global‖, vocacionado a proteger direitos humanos e limitar o poder do 

                                                
697 PIOVESAN, op. cit., 2012a, pp. 60 e 184. 
698 GODINHO, op. cit., p. 3. 
699 A hard law diz respeito a instrumentos internacionais que veiculam direito em sentido estrito, razão pela qual 

vinculam juridicamente; a soft law refere-se a instrumentos internacionais de conotação mais flexível, sem 

executoriedade jurídica. 
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Estado, mediante um processo de normatização e criação de um aparato internacional de 

defesa de ―standards mínimos de dignidade e de bem-estar humanos no mundo‖
700

. Referido 

fenômeno dos tempos atuais vem sendo juridicamente respaldado por tratados aperfeiçoados 

entre Estados que prescrevem convencionalmente hipóteses cogentes de responsabilização 

internacional, vale dizer, que trazem o Estado transgressor à responsabilidade para consigo 

mesmo, em caso de não-proteção dos direitos garantidos aos seus (ou outros) nacionais
701

. A 

identidade finalística com o que pretendia o constitucionalismo do final do século XVIII, 

limitar o poder do Estado e proteger direitos humanos, é realmente inequívoca.  

A internacionalização simboliza, no fundo, a assimilação dos direitos humanos na 

pauta dos ―temas globais‖ (global issues), como assunto de legítimo interesse e preocupação 

na agenda ético-política internacional, por dizer respeito a toda a humanidade
702

, afirmando-

se, assim, como ―meta superior a ser alcançada pela sociedade internacional em seu 

conjunto‖
703

. Resultou da compreensão, no domínio jurídico internacional, de que ―os direitos 

humanos prevalecem sobre os direitos do Estado‖, afirmação similar à expressão 

―Menschenrecht bricht Staatsrecht‖ utilizada, inusitadamente, pelo próprio Adolf Hitler, em 

excerto de sua autobiografia intitulada ―Mein Kampf‖ (―Minha luta‖), de 1925/1926
704

.  

Incorporando-se, por sua vez, à consciência moral da sociedade mundial 

contemporânea na qualidade de international concern
705

, a temática dos direitos humanos 

                                                
700 GODINHO, op. cit., p. 7. 
701 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 30.  
702 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção aos direitos humanos e a organização federal de competências. In: 

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A incorporação das normas internacionais de proteção dos 

direitos humanos no direito brasileiro. 2. ed. Brasília: IIDH, 1996, p. 282. 
703 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 19 e 32. 
704 Apesar de iniciar certo trecho do livro ―Mein Kampf‖ (―Minha luta‖) com a afirmação de que o direito do 

homem cancela ou bloqueia o direito do Estado (―Menschenrecht bricht Staatsrecht‖), no sentido de que 

prevalece ou está acima do direito estatal, Hitler almejava, em verdade fazer alusão aos direitos da raça ariana, 

tanto que, logo na sequência, dissemina suas ideias racistas e antissemitas, conforme se pode inferir da 

continuação imediata de seu texto, quando predica o seguinte: ―Os direitos humanos estão acima dos direitos do 
Estado. Se, porém, na luta pelos direitos humanos, uma raça é subjugada, isso quer dizer que ela pesou muito 

pouco na balança do destino para ter a felicidade de continuar a existir neste mundo terrestre, pois quem não é 

capaz de lutar pela vida tem o seu fim decretado pela providência. O mundo não foi feito para os povos 

covardes.‖ (HITLER, Adolf. A minha luta. Tradução de Jaime de Carvalho. Lisboa/Porto: Fernando Ribeiro de 

Mello, 1976, p. 74). Discorrendo a respeito, George Marmelstein leciona que: ―Como se vê, Hitler tinha perfeita 

noção do significado dos direitos do homem ao dizer que eles estão acima dos direitos do Estado. Não obstante 

isso, sua concepção é completamente distorcida e discriminatória, já que somente os descendentes de uma 

suposta ‗raça superior‘ deveriam ter o privilégio de gozar esses direitos. Os demais seres humanos poderiam ser 

descartados; afinal, ‗o mundo não foi feito para os povos covardes‘. Para Hitler, a dignidade não era um atributo 

do ser humano como um todo, mas dos seletos membros da raça ariana. O Holocausto, que resultou na morte de 

milhões de judeus e de outras minorias, é o resultado dessa concepção distorcida de dignidade da pessoa 
humana. E o Holocausto é uma lição que não pode ser esquecida para não ser repetida.‖ (MARMELSTEIN, op. 

cit., p. 4). 
705 VIEIRA DE ANDRADE, op. cit., pp. 19-20.  
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assumiu, conforme Cançado Trindade, o caráter de matéria de ordre public no âmbito do jus 

gentium, no sentido de ser indispensável à consecução do interesse público, comum ou geral 

na preservação da ordem societária internacional, em razão do que transcende os interesses 

particulares estritamente circunscritos ao domaine resèrvé dos Estados singulares
706

. O fato é, 

portanto, ―que hoje os direitos humanos não são mais juridicamente confinados ao domínio 

reservado das jurisdições nacionais, sobre as quais a comunidade internacional, em princípio, 

não se poderia pronunciar‖
707

, afirmando-se, dessarte, como objeto próprio de regulação do 

Direito Internacional Público, que passa a instituir ―parâmetros globais de ação estatal, que 

compõem um código comum de ação‖
708

. Os Estados atualmente se relacionam sob a 

dinâmica da interdependência, o que denota o reconhecimento dogmático de uma 

independência limitada pelas exigências da sociedade internacional
709

. No que toca à proteção 

da pessoa humana, isso envolve a asserção de que os direitos humanos, por seus 

desdobramentos e consectários, deixaram de figurar como ―questão doméstica do Estado‖
710

 

para se afirmarem como autêntica ―questão de Direito Internacional‖
711

. A internacionalização 

dos direitos humanos aponta para a tendência de limitação da independência dos Estados pela 

moralidade defluente do valor ético-ideal da dignidade da pessoa humana e pela cogência 

jurídica das normas internacionais de proteção dos direitos humanos. 

De todo modo, a despeito de as normas de proteção veiculadas em tratados 

internacionais de direitos humanos colimarem limitar o poder estatal de autodeterminar-se em 

sua base territorial, quando em desfavor dos atributos essenciais da pessoa humana
712

, esse 

movimento jus-internacionalista não se direciona, de modo algum, no sentido de se substituir 

                                                
706 ―Já observamos que, em matéria de tratados sobre proteção dos direitos humanos, a reciprocidade é 

suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre public. Tais tratados incorporam 

obrigações de caráter objetivo, que transcendem os meros compromissos recíprocos entre as partes. Voltam-se, 

em suma, à salvaguarda dos direitos do ser humano e não dos direitos dos Estados, na qual exerce função-chave 

o elemento do ‗interesse publico‘ comum ou geral (ou ordre public) superior. Toda a evolução jurisprudencial 

quanto à interpretação própria dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontra-se orientada 
nesse sentido. Aqui reside um dos traços marcantes que refletem a especificidade dos tratados de proteção 

internacional dos direitos humanos.‖ (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos 

direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 4). De modo 

análogo, cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos 

sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1993, p. 45.  
707 ALVES, op. cit., p. 17. 
708 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 61. 
709 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 31-32.  
710 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 185.  
711 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p 32. 
712 ―O grande problema deste tema é que ele versa sobre a essência da relação política, isto é, Poder e pessoa, isto 
é, quanto mais direitos do homem menos Poder e vice-versa.‖ (MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. O 

Brasil e o direito internacional na nova ordem mundial. In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG, v. 34, n. 

34, 1994, p. 306). 
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o Estado na incumbência institucional de tutelar direitos humanos nas fronteiras cartográficas 

de seu dominium. Em absoluto! O sistema internacional não se baseia num regime de 

―exclusão estatal‖, mas de ―concorrência institucional‖ entre Estados e instâncias globais ou 

regionais representativas da sociedade internacional, com cumulação de garantias nacionais e 

internacionais em favor da melhor proteção da pessoa humana. Operam, não obstante, os 

organismos e mecanismos internacionais de modo sempre complementar em relação às 

jurisdições nacionais
713

, como um reforço adicional aos remédios domésticos. As instituições 

internacionais são acionadas, em caráter residual, somente em caso de falha ou omissão do 

Estado no cumprimento do dever de proteção que lhe compete originariamente e após o 

esgotamento dos recursos proporcionados pela jurisdição interna
714

. Almeja-se, assim, 

suplementar, e não propriamente substituir a proteção inaugural que incumbe ao Estado, 

servindo para remediar situações atentatórias de direitos humanos em que a tutela estatal 

mostrar-se deficiente. Ao predicar a superação da ―doutrina exclusivista‖
715

, a rede de 

proteção dos direitos humanos internacionais pretende, em verdade, redefinir o que é matéria 

de exclusiva jurisdição doméstica dos Estados. O  escopo é viabilizar, por meios 

convencionais, a intervenção subsidiária externa de organismos internacionais no plano 

nacional em nome da defesa dos direitos humanos quando frustrado o papel primário 

imputado ao Estado de salvaguardar todos os seres humanos (não só seus nacionais) sob sua 

alçada espacial, coibindo, ademais, arbitrariedades por parte do próprio poder estatal.  

É importante destacar que o paradigma dogmático atualmente prevalente no 

âmbito do Jus Gentium é informado pelo princípio do pacta sunt servanda e pelo dever de 

não-intervenção
716

. Nesses termos, a ação sindicante e controladora exercida sobre 

determinado Estado por parte de instâncias dos sistemas internacionais de proteção dos 

direitos humanos só se legitimam juridicamente, em rigor, quando fundadas e autorizadas por 

tratados formalmente aperfeiçoados e cujas predicações normativas foram prévia, deliberada, 

livre, solene e soberanamente anuídas pelo respectivo Estado-parte
717

. Ingerências coativas ou 

                                                
713 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 24.  
714 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 64.  
715 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 33.  
716 Entre os princípios fundamentais que informam as relações do Estado brasileiro no plano internacional, figura 

o da não-intervenção, nos termos do art. 4º, IV, da CF/1988. 
717 ―Nessa perspectiva, à primeira vista, a impressão que se tem é que o processo de internacionalização dos 

direitos humanos, levado a cabo a partir do pós-guerra, preocupou-se somente em encontrar uma solução formal, 

através da assinatura de tratados que assegurassem a igualdade a todos os seres humanos. Historicamente, 
entretanto, há que se considerar que tal modelo contribui para um avanço ético, político e jurídico, na medida em 

que colocou os direitos humanos em definitivo na ordem das discussões internacionais e expôs as mazelas intra-

estatais, antes obscurecidas pela marca opressora e paradoxal da soberania estatal.‖ (MEDEIROS, op. cit., p. 19). 
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responsabilizações, por parte de Estados e organizações, sem nenhum respaldo em 

compromissos internacionais, mesmo que com o nobre propósito de defender direitos 

humanos ameaçados ou violados, qualificar-se-á, em princípio, como intervenção abusiva, 

sendo categoricamente proscrita pelo Direito Internacional Público. Isso não impede, contudo, 

que os Estados inconformados possam, agindo isolada ou coletivamente, adotar, no exercício 

legítimo de sua soberania, medidas diplomáticas, econômicas e outras admitidas pelo Direito 

Internacional, desde que, em estado de paz, não se trate do emprego da força armada para 

invadir o outro sob o aludido pretexto.
718

 
719

 

Orienta-se, nessa perspectiva, no que toca à proteção dos direitos humanos, para o 

desgaste ou corrosão, in a changing world, do clássico arquétipo hobbesiano/westfaliano das 

relações internacionais. Nesse modelo, partindo-se da concepção de que a sociedade 

internacional cingir-se-ia a um ―sistema de Estados‖, assumia-se uma postura dogmática de 

reverencial e irrestrito respeito à soberania estatal. Por conseguinte, prestigiava-se, como 

postulados universais do Direito Internacional Público, os axiomas da igualdade e da 

reciprocidade jurídica dos Estados e o princípio da não-intervenção em assuntos internos, 

inclusive em caso de violação de direitos humanos. Disso resulta a compreensão, reputada 

ortodoxa, de que o Estado-Nação poderia, em rigor, tratar livremente os seus ou outros 

nacionais, a seu alvedrio e a seu talante, como um problema de mera alçada intraestatal, como 

um domestic affair, em razão do manto imunizante de sua reserva absoluta de soberania, 

justificadora da exceção ou objeção da ―competência nacional exclusiva‖
720

 ou do ―domínio 

reservado do Estado‖
721

. O atributo da soberania, da forma como tradicionalmente concebido, 

mostrar-se-ia, assim, ―precioso em muitas áreas, mas problemático para a defesa dos 

indivíduos contra as arbitrariedades do poder‖, mormente quando se atenta para o fato de que 

estão em cena ―atores de peso astronomicamente desigual‖ em suas relações
722

.  

É fato, não obstante, que muitos Estados da sociedade internacional são 

absolutamente refratários à revisão do paradigma clássico da soberania, tal como se dá com o 

                                                
718 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Manual de direito internacional 

público. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 130-139; e MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de 

direito internacional público. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 491-492 e 495-498. 
719 A matéria não é, porém, das mais pacíficas, já que há realmente discursos (e práticas) em sentido diverso, 

inclusive chancelados por alguns países, sobretudo hegemônicos, na condução oficial de sua política externa em 

certas situações internacionais. De todo modo, não raro, manifestações dessa natureza podem virtualmente 

encobrir interesses outros que em nada ou muito pouco tem a ver efetivamente com a proteção de direitos 

humanos, retoricamente evocados (id. ibidem).  
720 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 28-19.  
721 TRINDADE, op. cit., 1991, p. 4.  
722 ALVES, op. cit., 1997, pp. 16 e 22. 
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Irã e a China, sobretudo quando se encontram em posição defensiva no que se refere a 

problemas relacionados a violações de direitos humanos. Em prol de seus próprios interesses 

governamentais, não titubeiam em evocar argumentos assentados na competência reservada 

da soberania estatal e no princípio da não-intervenção em assuntos internos, para o que se tem 

valido de uma interpretação literal e restritiva do art. 2º (7) da Carta das Nações
723

. Deslocado 

no tempo e quanto à matéria, esse dispositivo absolutamente não se coaduna com os 

parâmetros dogmáticos do moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos. Realmente, 

a aludida norma geral, que simplesmente espelha a lógica westfaliana imperante no âmbito do 

Direito Internacional em 1945, salvo raras exceções em que circunstâncias anormais 

justificavam intervenções humanitárias, não se aplica, de fato, à matéria específica atinente 

aos direitos humanos, visto que, na conjuntura atual, não mais se qualifica a proteção da 

pessoa humana em seus atributos fundamentais como assunto exclusivamente doméstico dos 

Estados.
724

 

Sob essa perspectiva, com a instituição do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos ter-se-ia operado, em verdade, uma autêntica revolução copernicana no âmbito do 

Direito Internacional clássico a partir da mutação paradigmática de sua razão de ser, do 

deslocamento do seu centro de gravidade, que passou do Estado para os indivíduos, até então 

tomados como objeto de privativa ―economia interna‖ dos Estados; sendo, portanto, 

praticamente inexistentes no palco jurídico internacional. Por consectário, ter-se-ia superado, 

nessa seara específica, o tradicional modelo estatocêntrico das relações internacionais, de 

raízes grocianas, que gravitava em torno de interesses recíprocos dos Estados soberanos, ou 

seja, de valores precípua ou puramente estatais
725

. Ter-se-ia passado a adotar um arquétipo 

pós-westfaliano de racionalidade antropocêntrica, antropológica ou humanista, focado na 

pessoa humana, por sua dignidade imanente, como núcleo aglutinador de suas opções 

valorativas e imputações jurídicas axiais
726

; num fenômeno contemporâneo a que Cançado 

                                                
723 Art. 2º (7) 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. 
724 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 186; e MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 31.  
725 Segundo Henkin: ―Por mais de um século, o sistema internacional tem demonstrado comprometimento com 

valores que transcendem os valores puramente ‗estatais‘, notadamente os direitos humanos, e tem desenvolvido 
um impressionante sistema normativo de proteção desses direitos.‖ (KENKIN, Louis. International law: 

policies, values and principles. Boston: Martinus Nijhoff, 1990, p. 2). 
726 MEDEIROS, op. cit., p. 06. 
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Trindade designa, em prestigiosa obra, de ―humanização do Direito Internacional‖
727

, que 

tem, segundo Buergenthal, não só ―humanizado o Direito Internacional contemporâneo‖, mas 

―internacionalizado os direitos humanos‖
728

. Nessa nova conjuntura, a pessoa humana deixara 

de ser ―objeto de compaixão internacional‖
729

 para adquirir, por sua simples humanidade, o 

status e a estatura inerente de ―sujeito‖ de dignidade e de direito internacional, passando a 

gozar de direitos e obrigações no plano jurídico global
730

. Referida transição foi, aliás, 

historicamente prenunciada pela edição da Carta do Atlântico (Atlantic Charter)
731

, em 1941, 

ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, embora, do ponto de vista prático, só se tenha 

efetivamente operado no pós-Guerra, com a entrada em vigor da Carta das Nações Unidas, em 

1945. 

Sinaliza-se, pois, para uma necessária aproximação dialética da teoria do Estado 

com a ética material e axiológica dos direitos humanos no âmbito do ―comércio‖ 

internacional. Esse renascimento dogmático colocaria, assim, em evidência a imprescindível 

reformulação de postulados clássicos do Direito Internacional Público, tradicionalmente ―feito 

pelos Estados e em prol dos próprios Estados‖
732

, em especial no que toca à noção de 

soberania estatal
733

. Com efeito, ao tematizar a problemática questão do tratamento 

                                                
727 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006. 
728 Conforme esclarece Thomas Buergenthal no prólogo de obra de Cançado Trindade, ―O direito international 
dos direitos humanos não existia como um ramo distinto do direito internacional antes da segunda guerra 

mundial. Formou-se, para todos os propósitos práticos, com a entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. 

Expandiu-se e enriqueceu-se substantivamente pelos numerosos instrumentos internacionais de direitos humanos 

adotados no âmbito das Nações Unidas e de suas agências especializadas, assim como das várias organizações 

intergovernamentais regionais hoje existentes. O resultado desse processo legiferante é um maciço código 

internacional de direitos humanos que, somente em volume, supera o de qualquer outro ramo do direito 

internacional. Este código, como já observei em outros escritos, tem humanizado o direito internacional 

contemporâneo e internacionalizado os direitos humanos ao reconhecer que os seres humanos têm direitos sob o 

direito internacional e que a denegação desses direitos engaja a responsabilidade internacional dos Estados 

independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações.‖ (TRINDADE, op. cit., 1991, p. XXXI). 
729 Conforme Paul Sieghart, ―the individual has acquired a status and a stature which has transformed him from 

an object of international compassion into a subject of international right‖ (numa tradução livre: ―o indivíduo 
adquiriu o status e a estatura que o transformou de objeto de compaixão internacional em sujeito de direito 

internacional‖). Ref. SIEGHART, Paul. International law of human rights. Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 

17 
730 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 63.  
731 Segundo Mazzuoli, a Carta do Atlântico foi o documento mais relevante a esse respeito que precedeu a edição 

da Carta das Nações Unidas, de 1945. Resultou, por sua vez, do encontro do então Presidente dos EUA, Franklin 

D. Roosevelt, com o Primeiro Ministro britânico Winston Churchill, em agosto de 1941, no contexto das difíceis 

relações que permeavam a Segunda Guerra Mundial (MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 25). O Brasil aderiu aos 

seus princípios em 6 de fevereiro de 1943, e, formalmente, em 9 de abril do mesmo ano. 
732 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 27.  
733 Conforme Cançado Trindade: ―[…] não se pode visualizar a humanidade como sujeito do Direito a partir da 
ótica do Estado; o que se impõe é reconhecer os limites do Estado a partir da ótica a humanidade‖ (TRINDADE, 

Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em transformação. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 1.109). 
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dispensado pelos Estados às pessoas no interior de seus respectivos domínios domésticos, 

coloca-se em perspectiva justamente a necessidade de revisão do clássico conceito-chave de 

soberania, que remonta aos primórdios da formação do Estado Moderno e à forjadura 

filosófica de Jean Bodin e Thomas Hobbes nos séculos XVI e XVII. Por sinal, o conceito de 

soberania, em termos de qualidade do poder do Estado, não é estático ou imutável, mas 

dinâmico, adaptando-se às necessidades históricas da sociedade internacional
734

. Demais 

disso, a soberania moderna ―é firmada politicamente como um atributo do povo – soberania 

popular no lugar da antiga soberania estatal – e assim consignada em muitas Constituições, 

inclusive a brasileira‖
735

. Sob essa compreensão, de raiz rousseauniana, o povo é quem detém, 

de jure, a titularidade da soberania e o status de soberano, razão pela qual o telos de todo 

Estado que se pretenda qualificar como autenticamente democrático é o de servir como 

instrumento para a consecução efetiva dos valores éticos fundamentais do demos.  

Não se colima, em princípio, com este discurso, desconsiderar a relevância 

institucional do Estado-Nação na preservação das bases culturais e político-constitucionais da 

sociabilidade, na preservação da identidade nacional e na própria proteção primária dos 

direitos humanos. Aponta-se simplesmente para uma tendência a certa ―relativização‖ ou 

―flexibilização‖ da soberania, ou, pelo menos, para uma redefinição dos ―espaços soberanos‖ 

da ação estatal, na medida do necessário a assegurar que o ser humano, como sujeito de 

dignidade e de direitos humanos, seja efetivamente protegido, em seus valores fundamentais, 

não só na esfera nacional, mas também na internacional
736

. Haveria, nessa esteira, uma 

flagrante dissonância epistêmica e práxica entre a concepção teórica clássica de soberania dos 

Estados (qualificada como absoluta, perpétua, indivisível, indelegável, inalienável e 

imprescritível
737

) e a lógica humanista que preside o Direito Internacional contemporâneo. De 

fato, no contexto hodierno, o Direito das Gentes entranha-se no complexo cenário das 

relações internacionais para, em meio ao multiculturalismo e à entropia difusa dos conflitos 

                                                
734 Para Mirto Fraga ―[...] não se pode esquecer que o conceito de soberania não é estático, mas dinâmico, 

modificando-se para atender às necessidades da sociedade internacional. Do conceito de soberania como a 

qualidade do poder do Estado que não reconhece outro poder maior que o seu - ou igual - no plano interno, 

chegou-se à moderna conceituação: Estado soberano é o que se encontra, direta e imediatamente, subordinado à 

ordem jurídica internacional. A soberania continua a ser um poder (ou qualidade do poder) absoluto; mas, 

absoluto não quer dizer que lhe é próprio. A soberania é, assim, um poder (ou grau do poder) absoluto, mas não é 

nem poderia ser ilimitado. Ela encontra seus limites nos direitos individuais, na existência de outros Estados 

soberanos, na ordem internacional.‖ (FRAGA, Mirtô. O conflito entre tratado internacional e norma de 

direito interno: estudo analítico da situação do tratado na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, p. 9). 
735 ALVES, op. cit., 1997, p. 18. 
736 MEDEIROS, op. cit., pp. 07, 11, 19, 79, 123 e 125. 
737 MEDEIROS, op. cit., p. 133. 
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mundiais, fomentar um projeto ético-político integrador baseado na convivência pacífica dos 

povos e no diálogo interestatal tolerante, cooperativo e solidário, mas sob um marco 

regulatório e um regime de responsabilidades e jurisdições, ao mesmo tempo consensual, 

vinculante e cogente, focado na proteção dos atributos mais caros da pessoa humana. O 

Direito Internacional dos Direitos Humanos plasmaria, em termos, uma dimensão da 

―soberania universal que reside na humanidade‖ e que permite o envolvimento legítimo da 

sociedade internacional em questões atinentes a violações, sobretudo quando sistemáticas, aos 

direitos básicos da pessoa humana. 

Compartilhando dessa forma de entendimento, didática se mostra a lição de 

Piovesan, segundo a qual a consolidação, no imaginário ético mundial, da ideia de que a 

proteção jurídica dos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado dos Estados, 

isto é, não deve se restringir à sua competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica 

exclusiva, por constituir tema de legítimo interesse internacional, conduz a duas 

consequências básicas: (1) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, 

que passa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas intervenções 

no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos, transitando-se de uma 

concepção ―hobbesiana‖ de soberania centrada no Estado para uma concepção ―kantiana‖ de 

soberania fundada na cidadania universal das pessoas; e (2) a cristalização da ideia de que o 

indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional, na condição de sujeito de 

dignidade e de direitos humanos. 

O reconhecimento dogmático da limitação da soberania em razão de interesses 

ético-humanistas superiores da sociedade internacional encontra, inclusive, previsão expressa 

em alguns textos constitucionais, a exemplo do que dispõe o art. 11 da Costituzione della 

Repubblica Italiana, segundo o qual a Itália ―consente, em condições de paridade com outros 

Estados, nas limitações de soberania necessárias a uma ordem asseguradora da paz e da 

justiça entre as Nações‖ (L´Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni). De modo análogo, seguindo essa tendência do constitucionalismo pos-moderno
738

, a 

Constitución Política de la República de Chile, de 1980, ao discorre sobre as ―bases de la 

institucionalidad‖, passou a estabelecer em seu art. 5º, § 2°, a partir da reforma constitucional 

de 1997, que ―El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana‖, complementando que ―Es deber de los 

                                                
738 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 33.  
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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‖. 

O constitucionalismo (e a constitucionalização) dos direitos humanos representa 

insofismavelmente um dos grandes legados humanistas da cultura jurídica da modernidade, 

tradição maturada a partir da sistemática apropriação das declarações de direitos pelos 

movimentos constituintes e pelas Constituições dos Estados nos séculos XVIII e XIX, tal 

como abordado em tópico anterior. Nada obstante, o Direito contemporâneo não mais 

deposita suas matrizes ético-axiológicas fundamentais apenas no Direito Constitucional, visto 

que também confere especial relevo, nesse tocante, ao Direito Internacional Público, 

notadamente no que tange ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, a despeito de 

radicar formalmente em fontes normativas internacionais, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos ―revela um conteúdo materialmente constitucional‖, já que, pelo menos na 

experiência jurídica ocidental, os direitos humanos sempre foram qualificados como matéria 

constitucional
739

. A propósito, conforme Cançado Trindade, ―nas raízes do próprio 

pensamento constitucionalista mais esclarecido se encontra apoio para a proteção 

internacional dos direitos humanos‖
740

.  

Nessa esteira, por sua ―força expansiva‖, os direitos primordiais da pessoa 

humana contam atualmente com uma ―dupla proteção‖, já que não mais tributam ao texto 

constitucional o mister de figurar como sua única base formal de sustentação jurídica: os 

tratados internacionais de direitos humanos, a despeito de sua natureza convencional, 

passaram, juntamente com a Constituição, a protagonizar o papel instrumental de fonte de 

afirmação positiva desses direitos
741

. Na atualidade, uma das marcas características do Estado 

Constitucional e Humanista de Direito é, aliás, a ―pluralidade de fontes‖ (pluralité de 

sources)
742

 destinadas à proteção dos direitos humanos, com positivação não só 

constitucional, mas também internacional, além das regulamentações densificadoras de base 

                                                
739 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 72. A esse respeito, vale transcrever ainda a seguinte lição de Canotilho: ―Ao 

apontar para a dimensão material, o critério em análise coloca-nos perante um dos temas mais polêmicos do 

direito constitucional: qual é o conteúdo ou matéria da Constituição? O conteúdo da Constituição varia de época 

para época e de país para país e, por isso, é tendencialmente correto afirmar que não há reserva de Constituição 

no sentido de que certas matérias têm necessariamente de ser incorporadas na Constituição pelo Poder 

Constituinte. 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 dos direitos, liberdades e garantias.‖ (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito 

constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 68).  
740 TRINDADE, op. cit., 1991, p. 624. 
741 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 20 e 22.  
742 JAYME, op. cit., pp. 60-61; e FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Tradução para 

o espanhol de Perfecto Andrés Ibánez e Andrea Greppi. Madrid: Trota, 1999, pp. 15-20. 
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legal e infralegal
743

; fenômeno que tem ―ampliado […] los ámbitos en que Constitución y 

tratados pueden confluir con vocación operante y, por tanto, cooperar o... entrar en 

conflicto‖
744

. 

Tangenciando a temática em epígrafe, Peter Häberle reconhece, inclusive, a 

consolidação, na atualidade, de uma nova figura político-institucional, resultante da 

transformação evolutiva do clássico Estado Nacional soberano, a que designa de ―Estado 

Constitucional Cooperativo‖. Este é concebido como o que, por motivos diversos, mormente 

de cunho sociológico-econômico e ideal-moral, não se apresenta perante a sociedade 

internacional simplesmente como um Estado Constitucional solipsista e voltado para si 

mesmo. Disponibiliza-se a atuar como referência para os outros Estados Constitucionais, com 

os quais mantém vínculos de cooperação internacional. No Estado Constitucional 

Cooperativo, verificar-se-ia, por sua vez, um enfraquecimento dos limites entre o interno e o 

externo, com grande relevo para o papel dos direitos humanos e fundamentais. Nesse modelo, 

haveria, ademais, uma tendência de abertura do direito constitucional nacional para o direito 

internacional.
745

 

Na conjuntura existencial do presente, vêm, de fato, canalizando significativa 

atenção e reflexão dos profissionais do direito as questões nucleares relativas aos possíveis 

desdobramentos positivos ou negativos das externalidades defluentes das relações 

internacionais atuais sobre a redefinição estrutural dos contornos dogmáticos do 

constitucionalismo contemporâneo e sobre a própria supremacia dos sistemas constitucionais 

nacionais diante da pujança de certos fatores exógenos. Nessa polêmica arena temática, para 

além das complexidades e consectários particularmente associados à globalização 

                                                
743 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 25-26.  
744 BROTONS, Antonio Remito. Controles preventivos y reparadores de la constitucionalidad intrínseca de los 

tratados internacionales. In: Revista de Derecho Político. Madrid: UNED, n. 16, 1982-1983, p. 110. 
745 Cf. HÄBERLE, op. cit., 2003, pp. 67-77. Ainda conforme Häberle: ―Las causas y el trasfondo de la 

evolución hacia el Estado constitucional cooperativo son complejas. Dos factores ocupan particularmente el 

primer piano: el lado sociológico-económico, y el lado ideal-moral. Factor destacado y motor de la tendencia 

hacia la cooperación es la interdependencia económica de los Estados (constitucionales). […] El trasfondo 

ideal-moral de la evolución hacia el Estado constitucional cooperativo solamente puede ser esbozado: es, por 

un lado, resultado del estar constituido a través de los derechos fundamentales y humanos. La „sociedad 

abierta‟ merece tal calificativo solamente si es una sociedad abierta hacia lo internacional. […] En la medida 

en que, desde la perspectiva internacional, la cooperación entre los Estados ocupe el lugar de la mera 

coordinación y del simple ordenamiento de la coexistencia pacífica (es decir, de la delimitación de los ámbitos 
de la soberanía nacional), en el campo del derecho constitucional nacional pueden advertirse tendencias que 

apuntan hacia un debilitamiento de la distinción estricta entre lo interno y lo externo a favor de una apertura 

hacia el exterior.‖ (HÄBERLE, op. cit., 2003. pp. 68 e 73). 
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econômica
746

 e aos movimentos integracionistas de países mediante a formação de blocos 

regionais (Mercosul etc) e de organizações supranacionais (União Europeia)
747

, pontos que, 

dentre outros, detêm relevância capital para a compreensão dos complexos fenômenos 

constitucionais hodiernos, mas que transbordam os limites epistêmicos desta pesquisa, tem 

realmente ganhado especial ênfase, mormente por seus impactantes consectários práticos, a 

problemática da interação dialética do constitucionalismo nacional com o processo de 

internacionalização dos direitos humanos.  

É digno de nota que, a par de sua especificidade ratione materiae, os tratados 

internacionais de direitos humanos diferenciam-se dos demais tratados internacionais quanto 

ao telos, visto que finalisticamente não se destinam à satisfação de interesses recíprocos dos 

Estados pactuantes, mas, sim, à tutela jurídica de interesses públicos internacionais, de 

profunda dimensão ético-moral, relacionados à proteção da pessoa humana em seus valores 

essenciais e à manutenção da ordem pública internacional. Afirmam-se, assim, como 

instrumentos de garantia coletiva contra violações de direitos humanos, razão pela qual são 

                                                
746 Existem, na doutrina, modos diferenciados de percepção dos efeitos da globalização econômica sobre a 

supremacia da Constituição. Há quem defenda, como parece ser o caso de José Eduardo Faria, que a 

globalização tem afetado de tal forma a capacidade regulatória dos Estados nacionais que a própria supremacia 

normativa da Constituição estaria sendo comprometida. Para Faria, os Estados encontram-se, nesse contexto, 

forçados a conviver com fenômenos que escapam aos seus domínios territoriais e que, portanto, não podem ser 
eficazmente disciplinados pelo direito interno de cada país. Nesse sentido, assinala: ―Com a integração dos 

mercados, a globalização econômica tornou os fluxos de capitais mais difíceis de serem controlados. Levou a 

política a ser substituída pelo mercado como instância máxima de regulação social, deixando as decisões 

governamentais vulneráveis a opções feitas em outros lugares sobre as quais têm escasso poder de influência e 

pressão. Fez com que os padrões fiscais e monetários passassem a ser determinados pela competição 

internacional. Esvaziou a ideia de justiça social via política tributária, convertendo os cortes de gastos sociais do 

Estado em instrumento disfarçado de redução de direitos. Pôs em xeque todo um sistema de garantias, proteção e 

oferta de condições materiais básicas conquistado democraticamente e justificado em nome da equalização de 

oportunidades. Transformou obrigações governamentais em negócio privado e reduziu o titular de um direito 

civil a mero consumidor de serviços empresariais, muitos dos quais prestados em mercados com baixo grau de 

competição e enorme desequilíbrio de forças entre ofertantes e demandantes. Agravou as desigualdades 

socioeconômicas preexistentes e acirrou os conflitos entre os poderes locais, regionais e centrais. E, ao gerar 
formas de poder e influência novas e autônomas, colocou em questão a própria exclusividade do direito positivo‖ 

(FARIA, José Eduardo. O sistema brasileiro de Justiça: experiência recente e futuros desafios. In: Estudos 

Avançados, São Paulo, vol. 18, n. 51, p. 113-114, mai./ago. 2004). Discorrendo a respeito, Elival da Silva 

Ramos predica, por sua vez, que referida abordagem refoge aos domínios da Dogmática Jurídica; ao se ater à 

questão da efetividade dos ordenamentos nacionais e de suas respectivas Constituições, envereda para o campo 

da Sociologia do Direito. Nesse sentido, sob o prisma jurídico-dogmático, não se poderia falar, em rigor, em 

comprometimento do princípio da supremacia da Constituição, enquanto unidade sistêmica, ainda que em face 

da globalização econômica. Salienta, ademais, que, enquanto a Constituição persistir dotada de considerável 

força normativa, mesmo tendo maior dificuldade para se impor em um mundo globalizado, não restará 

caracterizado nenhum esvaziamento do princípio da supremacia hierárquica das normas constitucionais 

(RAMOS, op. cit., 2010, pp. 27-28). 
747 Há, aliás, interessante estudo sobre a integração de países latino-americanos numa unidade supranacional a 

que se vem denominando de UNASUL. Nesse particular, cf. MORAES, Germana de Oliveira [et al.] (orgs.). A 

construção jurídica da UNASUL. Florianópolis: UFSC - Fundação Boiteux, 2011, pp. 319-336. 



216 

 

 

 

passíveis de render ensejo a sanções internacionais objetivas em desfavor dos próprios 

Estados signatários.  

Na dimensão práxica, os efeitos normativos da revisão paradigmática 

empreendida pela internacionalização dos direitos humanos têm-se operado principalmente 

por meio do aperfeiçoamento, sob os auspícios do pacta sunt servanda, de tratados 

internacionais na alçada do sistema global e dos sistemas regionais de proteção de direitos 

humanos. Com esteio nesses tratados internacionais especiais, que, ao serem ratificados 

livremente e de boa-fé
748

 (agreement), adquirem força jurídica convencional, os Estados 

signatários, tendo formalmente hipotecado seu animus contrahendi no exercício discricionário 

do treaty-making power, reconhecem certos direitos básicos e assumem correlatas obrigações 

objetivas de cunho garantístico ou tuitivo dotadas de eficácia erga omnes, vinculando-se 

juridicamente no cenário internacional à luz do jus tractum e se submetendo a um regime de 

monitoramento externo por instituições internacionais credenciadas. Apesar da adesão 

voluntária, consentida, do Estado aos termos prescritivos do tratado, a negação desses direitos 

em desfavor de qualquer ser humano (nacional ou estrangeiro) por força do não-cumprimento 

dos compromissos estatais pactuados implica, como resposta, o chamamento para ―prestação 

de contas‖ e a responsabilização internacional do Estado violador
749

 (accountability). Dito de 

outro modo, se, no exercício autônomo de sua soberania, os Estados ratificam as obrigações 

jurídicas preconizadas em tratados internacionais de direitos humanos, passam a se submeter à 

autoridade das instituições internacionais, no que se refere à tutela e fiscalização desses 

direitos em seu território, de sorte que a violação de direitos reconhecidos nesses tratados 

rende ensejo à convocação do Estado transgressor à responsabilidade internacional
750

, caso 

tenha se portado de modo inescusável. Com o emprego dos tratados internacionais no 

domínio do Direito Internacional dos Direitos Humanos evoluiu-se, no plano internacional, de 

um sistema de absoluta irresponsabilidade estatal em matéria de direitos humanos (―the king 

can do no wrong‖; ―le roi ne peut mal faire‖) para um regime de responsabilidade 

internacional convencional dos Estados.  

No tocante à garantia desses tratados internacionais, há de se conferir, por 

oportuno, especial destaque para a ação institucional de órgãos dotados ou não de jurisdição 

que se destinam, entre outras atribuições, ao monitoramento, controle e responsabilização 

                                                
748 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 30 e 37.  
749 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 64.  
750 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 65. 
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internacional dos Estados no tocante a questões envolvendo a defesa de direitos humanos. 

Servem de exemplo a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e a Corte Internacional 

de Justiça, no âmbito do sistema de proteção a cargo das Nações Unidas, e a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, além da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 

que tange ao sistema protetivo encabeçado pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA).
751

 

Do ponto de vista institucional, o processo de internacionalização dos direitos 

humanos permitiu, de fato, a real formação de um sistema global de proteção desses direitos, 

encabeçado pela Organização das Nações Unidas (ONU)
752

, instituição criada em 24 de 

outubro de 1945, em substituição à Liga das Nações, para zelar, por meio de seus órgãos e 

agências especializadas, pela paz e pela segurança mundiais, bem como velar pelo respeito 

aos direitos humanos, dentre outras atribuições orgânicas, congregando atualmente a quase 

totalidade dos países do planeta.  

Dentre os principais instrumentos internacionais que integram a estrutura 

normativa do sistema global de proteção dos direitos humanos, vale destacar a Carta das 

Nações Unidas, aprovada em São Francisco, em 26 de junho de 1945, que instituiu a ONU 

como organização internacional e fixou as diretrizes gerais do sistema global, adquirindo 

idealmente uma espécie de estatura constitucional no ordenamento do jus gentium
753

. 

Destaca-se, outrossim, a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que, 

como marco decisivo do processo de reconstrução histórica desses direitos, assentou o que 

Piovesan designa de ―concepção contemporânea dos direitos humanos‖, pontuada pelos 

atributos da universalidade e da indivisibilidade. A Declaração conferiu, ademais, lastro e 

unidade axiológica ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, acolhendo a dignidade 

humana como valor eminente a iluminar a ideia nuclear de justiça que preside o universo 

ético-político desses direitos primordiais. Realmente, a partir da aprovação da Declaração 

Universal, começa a se desenvolver efetivamente o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais temáticos, de âmbito geral 

ou específico, entre os quais vale conferir especial ênfase ao PIDCP e ao PIDESC, ambos 

aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 1966. 

                                                
751 GODINHO, op. cit., 2006. 
752 MELLO, Celso Albuquerque. A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas. Juris Plenum 

Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 
753 RESEK, José Francisco. Direito internacional público. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 219. 
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É mister destacar que, segundo a aludida ―concepção contemporânea dos direitos 

humanos‖, implícita na Carta das Nações Unidas, sistematizada na Declaração Universal de 

1948 e endossada definitivamente pelos aludidos Pactos Temáticos, a pretensa universalidade 

em meio à heterogeneidade multicultural assenta-se na afirmação antropológica da unidade do 

gênero humano e na crescente percepção do destino comum da sociedade global. Denota, por 

sua vez, que, subjetivamente, referidos direitos elementares detêm alcance erga omnes ou 

extensão universal, de sorte que, independentemente da nacionalidade ou vinculação estatal, a 

simples condição de ser humano figura como único e exclusivo requisito para o 

reconhecimento concreto e positivo de sua dignidade e da consequente titularidade imanente 

de direitos humanos
754

, vale dizer, da sua cidadania universal. A indivisibilidade diz respeito, 

por seu turno, ao fato de que a garantia dos direitos civis e políticos é condição sine qua non 

para a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais e vice-versa. Consolida-se, 

assim, uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, resultante da conjugação 

dialética e incindível do catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos 

sociais, econômicos e culturais, em prol da efetiva proteção das múltiplas dimensões 

existenciais da complexa personalidade humana. Ressalte-se que a Declaração de Direitos 

Humanos de Viena, de 1993, reitera a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu § 5º, 

predica: ―Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A 

comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e 

equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase‖. 

Ao lado do sistema normativo global, foram igualmente instituídos sistemas 

regionais de proteção, que visam a internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, 

particularmente na Europa, América e África. Adicionalmente, há um incipiente sistema árabe 

e a proposta de criação de um sistema regional asiático. Consolida-se, assim, a convivência do 

sistema global da ONU com instrumentos do sistema regional, por sua vez, integrado pelo 

sistema americano, europeu e africano de proteção aos direitos humanos.  

Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas complementares. 

Inspirados pelos valores e princípios plasmados na Declaração Universal, compõem o 

universo instrumental de proteção dos direitos humanos, no plano internacional. Nesta ótica, 

                                                
754 Conforme lição de Paulo Bonavides, ―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.‖ (BONAVIDES, op. cit., 

2010, p. 574). 

 



219 

 

 

 

os diversos sistemas de proteção de direitos humanos interagem mutuamente e de forma 

simbiótica em benefício dos indivíduos protegidos. O propósito da coexistência de distintos 

instrumentos jurídicos – garantindo, inclusive, os mesmos direitos – é, pois, no sentido de 

ampliar e fortalecer a proteção dos direitos humanos. O que importa é o grau de eficácia da 

proteção, e, por isso, deve ser aplicada a norma que, no caso concreto, melhor proteja a vítima 

(critério pro homine). Ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, estes sistemas se 

complementam, interagindo com o sistema nacional de proteção, a fim de proporcionar a 

maior efetividade possível na tutela e promoção de direitos fundamentais. Esta é inclusive a 

lógica e principiologia próprias do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vale dizer, a 

lógica do Direito dos Direitos Humanos é, sobretudo, de cunho material, inspirada no valor da 

dignidade humana. São aqui afastados os critérios da temporalidade (lei posterior revoga lei 

anterior com ela incompatível) e da especialidade (lei especial revoga a lei geral no que ela 

tem de especial). A lógica é exclusivamente material: merece prevalência a norma mais 

benéfica, mais protetiva e mais favorável (independentemente se anterior ou posterior, se 

geral ou especial). 

De qualquer modo, a problemática normológica do acoplamento estrutural dos 

Estados ao jus gentium e da abertura ou fechamento de seus respectivos sistemas jurídicos 

domésticos para os direitos humanos positivados em tratados tem colocado em perspectiva 

sensíveis tensões dialéticas bipolares entre o direito internacional e o direito interno; entre o 

jus-internacionalismo e o constitucionalismo; entre o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e a Constituição; e, particularmente em relação à realidade brasileira, entre as 

dimensões formal e material da Constituição de 1988. São, de fato, questões complexas, mas 

de suma importância na agenda atual, ante os profundos desdobramentos não só teóricos, mas 

também práticos, na vida pós-moderna das pessoas, individual ou coletivamente. Reclamam, 

por seu turno, soluções dialógicas e razoáveis de superação construtiva, além de renovados 

princípios e métodos de tratamento simbiótico de antinomias e de concretização jurídica 

baseados em sólidas e criteriosas referências dogmáticas, em prol da otimização possível da 

proteção nacional e internacional da pessoa humana.  

Algumas dessas relevantes questões normológicas, particularmente no que diz 

respeito ao direito positivo brasileiro vigorante sob a ordem constitucional atual, serão 

apreciadas na segunda parte deste trabalho, depois de uma breve digressão histórica acerca 

processo evolutivo que culminou com a promulgação da Constituição de 1988 e de um exame 
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de suas predicações normativas mais afinadas com a matéria atinente aos direitos humanos 

(incluindo direitos fundamentais).  

 

2.4.  Notas conclusivas 

 

Do exposto no capítulo, podem ser catalogadas, sinteticamente, as seguintes 

conclusões parciais, distribuídas, por razões didáticas, de acordo com a seção pertinente: 

Concepções acerca dos direitos humanos e a dicotomia “direitos humanos vs. direitos 

fundamentais” 

1. Apesar de, na atualidade, a locução ―direitos humanos‖ ser de trato corrente na 

linguagem vulgar e no léxico político-jurídico nacional e estrangeiro, a delimitação científica 

do seu conteúdo revela-se consideravelmente controvertida; 

2. Os direitos humanos emergem de modo diferente ao longo da história, razão 

pela qual não são dados da natureza, mas construídos culturalmente em meio à convivência 

intersubjetiva, num espaço simbólico de luta e ação social;   

3. Não se deve pretender cerrar o catálogo dos direitos humanos, sob pena de se 

comprometer a própria tutela da personalidade humana em suas imprevisíveis manifestações 

do amanhã, desconsiderando-se a irredutível complexidade existencial do homem;  

4. O evolver histórico dos direitos humanos não se opera mediante um processo 

meramente cronológico e linear, e sim num processo dialético permeado por avanços, 

retrocessos e contradições;  

5. Num processo dinâmico de transmutação adaptativa aos novos contextos 

existenciais, são progressivamente reconhecidos novos conteúdos parciais da complexa e 

multidimensional condição humana, decodificados juridicamente sob a forma de novos 

direitos humanos; 

6. As dimensões (ou gerações) de direitos humanos reveladas ao longo do curso 

histórico não implicam a substituição global de um catálogo de direitos por outro; 

7. Além da emergência, qualitativa e quantitativa, de novos e atípicos direitos 

como reações funcionais e críticas do status quo, os direitos anteriores, preservados em sua 

expressão nominal, são, em rigor, redimensionados ou redefinidos por força das novas 

necessidades e conjunturas histórico-existenciais; 
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8. No plano da abstração conceitual, ao serem concebidos como imanentes à 

pessoa humana e, em rigor, enucleados em sua dignidade, os direitos humanos não se 

submetem à lógica impessoal do ―ter‖, típica dos direitos de cunho patrimonial, mas, sim, a 

do ―ser‖. Sua titularidade é pessoal, institucional, consubstancial, orgânica ou imanente, pois 

aderem, de modo indissociável, ao corpo e à alma do homem, ou melhor, à sua personalidade 

humana, não havendo, dessarte, cisão alguma entre o sujeito e o objeto, que lhe é intrínseco. 

Quando malferidos, é o ser humano, naquilo que lhe é próprio e mais caro, sensível e 

personalíssimo, que é, em princípio, vulnerado; 

9. Na atualidade, enquanto referência da representação do valor do ser humano, a 

dignidade da pessoa humana sobrepaira como valor dos valores, razão pela qual figura como 

valor último a fundamentar ontológica e positivamente os direitos humanos, embora não lhes 

sirva necessariamente como fundamento exclusivo; 

10. Conquanto suas raízes filosóficas e religiosas remontem à Antiguidade, foi ao 

longo do séc. XX, mormente depois do bárbaro vilipêndio de direitos humanos verificados 

durante o Grande Conflito, que o valor-fonte associado à ideia diretiva da dignidade da pessoa 

humana foi efetivamente assimilado pelo logos e pelo pathos do mundo jurídico na atualidade 

e pela dogmática dos direitos humanos;  

11. Numa linha conceitual inaugural, os direitos humanos podem ser concebidos 

como categorias ético-políticas que traduzem os valores axiais e as aspirações existenciais 

reconhecidas como universalmente inerentes à pessoa humana num dado contexto histórico-

cultural. Embora detenham vocação jurídica, que aponta na perspectiva tendencial de seu 

reconhecimento e assimilação institucionalizada por ordenamentos normativos em nível 

nacional e internacional, por encarnarem valores fundamentais imanentes à personalidade 

humana num dado contexto histórico-cultural, são, nessa acepção, direitos originariamente 

pré-constitucionais e pré-convencionais; 

12. Enquanto reivindicações ético-políticas dotadas de vocação jurisgênica 

expansiva, os direitos humanos tendem a se firmar, numa determinada ambiência histórico-

existencial, como utopia factível e exigência emancipatória entendida como ―de direito‖ (―as 

of right‖). Em meio à luta pelo reconhecimento de novas dimensões da dignidade, findam, 

não raro, por serem efetivamente decodificados juridicamente, adquirindo uma imago juris, 

mormente em sociedades democráticas e abertas; 

13. Conquanto os direitos humanos sejam ontologicamente radicados na mesma 

matriz ético-política dos valores elementares da pessoa humana, diferenciam-se, quando 



222 

 

 

 

aplicadas ao plano da estrita positividade, da concreção normativa, as denominações ―direitos 

humanos‖ (strictu sensu) e ―direitos fundamentais‖; 

14. Embora referidas locuções sejam, por vezes, empregadas como sinônimas, 

essa diferenciação, empreendida em termos conceituais mais precisos e restritos, não se dá de 

forma meramente nominal. Ao serem juridicizados em distintos planos de positivação, 

referidos direitos humanos passam a gozar, na dimensão do jurídico, de cargas eficaciais e 

regimes de proteção absolutamente diferenciados; 

15. Os ―direitos fundamentais‖ são direitos humanos positivados na esfera 

jurídica doméstica dos Estados, em rigor, nas pertinentes Constituições;  

16. Ao serem alocados na Constituição, os direitos fundamentais passam a gozar, 

pela positivação no patamar supremo do ordenamento jurídico, da eficácia, da hierarquia 

normativa e do regime jurídico-constitucional de reforçada proteção particularmente 

conferido às normas definidoras de direitos fundamentais; vinculando, por conseguinte, todos 

os poderes constituídos no âmbito do respectivo Estado Constitucional; 

17. Quando a positivação jurídica dá-se no plano internacional, em tratados, tem-

se mantido, numa perspectiva restrita, a expressão ―direitos humanos‖. Nessa acepção, os 

direitos humanos revestem-se da capacidade de vincular o Estado na ordem jurídica 

internacional; e 

18. Para os fins deste estudo, adotar-se-á, em termos gerais, uma acepção 

primária transversal da expressão ―direitos humanos‖ enquanto gênero conglobante e unitário 

que envolve tanto irradiações pré-jurídicas, quanto jurídicas, defluentes dos valores 

elementares inerentes à pessoa humana. Já numa perspectiva mais estrita, numa dimensão 

jurídico-positiva dos direitos humanos, conceber-se-á que esses direitos desdobram-se, de 

acordo com o respectivo plano de concreção normativa, em duas subdimensões: 1) uma 

nacional, que abrange aqueles direitos humanos positivados em normas vigorantes no 

domínio jurídico doméstico de um determinado Estado e que, ao serem assegurados pela 

respectiva ordem constitucional, inclusive em face de ações institucionais do próprio Estado, 

passam, aí sim, a ser genuinamente designados de ―direitos fundamentais‖; e 2) uma 

internacional, em que se mantém a designação ―direitos humanos‖, mas, desta feita, num 

sentido mais preciso, menos extenso, referindo-se aos direitos positivados em tratados e 

vigorantes na esfera jurídica internacional ou supranacional. 

A afirmação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental 

Importância da dimensão histórica e periodização 
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19. No que concerne ao universo simbólico do mundo ocidental, pode-se 

empreender, no plano da análise científica, um corte histórico-epistêmico no processo de 

evolução dos direitos humanos por meio de um artifício de periodização que envolve dois 

ciclos distintos. O marco divisório desses períodos radica na proclamação da Virginia Bill of 

Rigths, em 1776, ou mesmo na Déclaration des Droits de l‟Homme et du Citoyen, em 1789, 

documentos de suma relevância ético-política no evolver histórico da luta assertiva pelos 

direitos humanos; 

20. Denomina-se de proto ou pré-história dos direitos humanos todo o ciclo 

evolutivo que, desde a Antiguidade, precedeu o fenômeno oitocentista da proclamação 

formal, nos aludidos documentos, dos chamados ―direitos do homem‖ (rights of man ou 

droits de l´homme). Nesse interregno, ocorreu a gênese da ideia de certos direitos universais e 

inalienáveis inerentes ao ser humano, bem como foram desenvolvidas concepções 

doutrinárias acerca dos cognominados ―direitos naturais‖ (natural rights ou droits naturels), 

categoria metafísica que serviu de inspiração filosófica para o evolver subsequente do 

processo de asserção histórica dos direitos humanos no seu tortuoso caminhar até a 

atualidade. Nela foram maturados os modelos doutrinários (Locke, Rousseau e Kant, dentre 

outros) que influenciaram, mormente com base na tradição jusnaturalista, o reconhecimento 

formal dos ―direitos do homem‖ pelo direito constitucional positivo a partir do final do século 

XVIII. Demais disso, nesse ciclo primeiro, foram progressivamente reconhecidos e 

assimilados pelo direito positivo vários direitos atualmente qualificados como direitos 

humanos; 

21. No segundo período histórico, transcorreu o que se designa de história 

propriamente dita dos direitos humanos, no qual foram consolidadas as formas 

contemporâneas de institucionalização jurídica desses direitos, nos planos nacional 

(constitucional) e internacional. Com efeito, nesse ciclo, operou-se, de início, o fenômeno da 

constitucionalização formal dos ―direitos do homem‖ no âmbito doméstico de vários Estados 

nacionais (que passaram, a partir da Constituição alemã de 1848, a ser intitulados, em rigor, 

de ―direitos fundamentais‖). Mais recentemente, a contar do advento da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, deu-se a assimilação positiva pelo jus gentium. É, 

ademais, em relação a esse segundo período histórico que assume relevo a problemática das 

denominadas ―gerações‖ (ou ―dimensões‖) de direitos humanos, que refletem, no fundo, a 

evolução do modelo institucional do Estado de Direito; 
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22. Vivencia-se atualmente um processo de crescente intersecção dialética das 

esferas interna (constitucional) e internacional da normatividade jurídica em matéria de 

direitos humanos. Nesse processo de convergência, vem-se reconhecendo a emergência de um 

domínio jurídico interdisciplinar denominado de um ―Direito Constitucional Internacional‖ 

(não exclusivamente – embora principalmente –, no campo dos direitos humanos e 

fundamentais);  

A proto-história dos direitos humanos: a evolução doutrinária da concepção jusnaturalista e os 

documentos pré-revolucionários de direito positivo  

A proto-história dos direitos humanos na perspectiva da evolução doutrinária da concepção 

jusnaturalista 

23. Não foi propriamente na Idade Antiga que emergiram as primeiras 

concepções doutrinais acerca dos direitos humanos. Foi, no entanto, no referido período, que 

restaram concebidas, notadamente no imaginário da religião judaico-cristã e da filosofia 

greco-romana (estoicismo), algumas das ideias germinais associadas à igualdade fundamental 

entre os homens e ao valor existencial do ser humano. Essas noções básicas inspiraram, 

séculos depois, a construção jusnaturalista de que todo e qualquer ser humano, pelo simples 

fato de existir, irradia dignidade e é titular de certos direitos naturais e inalienáveis; 

24. Durante o período medievo, foi maturado doutrinariamente o pensamento 

jusnaturalista, de fundo teológico, que pregava o dogma confessional da existência de uma 

efetiva verticalização jurídica entre as ordens normativas do direito natural e do direito 

positivo (Santo Tomás de Aquino). Ainda na Idade Média, surgiu a doutrina nominalista ou 

individualista de Guilherme de Occam, em que indivíduo passou a ter representação e sentido 

dogmático, servindo de pólo de referência na compreensão dos fenômenos relacionados à 

sociabilidade humana, o que reverteu radicalmente a racionalidade da era moderna;  

25. No séc. XVI, a doutrina individualista conduziu, no domínio jurídico, ao 

desenvolvimento da categoria do ―direito subjetivo‖ por Hugo Grócio, que é, por sinal, 

fundador do jusnaturalismo moderno, secular e racionalista, marcado pelo afastamento das 

concepções medievais de base teológica e pela evocação da razão humana como fundamento 

último do Direito; 

26. O reconhecimento da dimensão jurídica do direito natural, o individualismo 

nominalista, a ideia de direito subjetivo e o jusnaturalismo racionalista e humanista de raízes 

grocianas, com o afastamento da cosmovisão escolástica de base teocrática, influenciaram 
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profundamente o pensamento moderno. Foi, de fato, nesse contexto intelectual, que emergiu a 

compreensão dogmática de que, por injunção racional, certos direitos dos indivíduos são 

inalienáveis e imprescritíveis (vida, integridade física, liberdade etc) e, conforme alguns 

pensadores, inatos ou originais. Disso dimanou a afirmação dos clássicos ―direitos naturais do 

homem‖, de cuja evolução resultaram os atuais direitos humanos constitucionalizados e 

internacionalizados; 

27. Já secularizado pelo antropocentrismo jurídico de origens grocianas, o 

pensamento jusnaturalista chega ao seu ponto culminante de maturação filosófica no contexto 

intelectual do Iluminismo, nos séculos XVII e XVIII, mormente em virtude das teorias 

contratualistas de base jusracionalista laicizada desenvolvidas por Locke, Rousseau e Kant. 

Inspirados no individualismo jurídico, estes reconheciam nos direitos naturais inalienáveis do 

homem, fundados na razão humana, o centro de gravidade de toda a experiência política e 

jurídica, impondo-se como autênticos limites à autoridade pública do Estado. Nessa esteira, 

forjado especificamente para tanto, o Estado só se legitimaria institucionalmente na medida 

em que assegurasse proteção efetiva aos referidos direitos inerentes ao ser humano; 

28. Para as doutrinas jusnaturalistas liberais, a legitimação do poder estatal 

pressupunha a satisfação e proteção dos direitos naturais inalienáveis dos homens. A estas, 

agregou-se, por sua vez, não só a teoria da separação de poderes, de Montesquieu, mas 

também, ainda no século XVIII, a teoria jurídico-política do poder constituinte, revelada, no 

contexto da Revolução Francesa, por Sieyès. Fundada na distinção fundamental entre poder 

constituinte e poderes constituídos, a nova teoria consagrou um dos pilares axiais do 

constitucionalismo contemporâneo, ao entronizar, como aspiração existencial e exigência de 

legitimação do poder dos novos tempos, a noção de Constituição suprema, formal e rígida. Na 

perspectiva de Sieyès, na tarefa extrajurídica de criar e modificar a ordem constitucional, 

caberia ao poder constituinte, de natureza e vicissitudes supra legem, atribuir dimensão 

jurídica suprema ao texto constitucional, limitando as ações institucionais do Estado em prol 

da garantia dos ―droits de l´homme et du citoyèns‖; 

A proto-história dos direitos humanos na perspectiva dos antecedentes documentais das 

declarações liberais de direitos do final do século XVIII 

29. O berço histórico dos direitos humanos deu-se na Inglaterra medieval do 

século XIII, com a edição da Magna Charta Libertatum, de 1215, pacto em que o Rei João 

Sem-Terra anuiu outorgar aos barões ingleses alguns privilégios feudais, que viriam 

futuramente a se consagrar no imaginário ocidental como direitos e garantias civis clássicas. 
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Esses ―direitos feudais‖ não detinham, contudo, o caráter de autênticos direitos humanos, 

visto que eram assimilados como concessões reais graciosas; possuíam eficácia 

geograficamente bem delimitada; e só beneficiavam certos estratos sociais restritos, não 

evidenciando feição universalista; 

30. Em meio à Reforma Protestante e à Revolução Gloriosa, verificou-se, na 

Inglaterra do século XVII, um movimento de progressiva limitação do poder monárquico, de 

afirmação institucional do Parlamento (Rule of Law) e de consagração de direitos individuais. 

As liberdades civis consagradas não representam autênticos direitos humanos, pois não se 

revestiam de universalidade, destinando-se, exclusivamente, aos cidadãos ingleses; e não 

eram concebidas como inerentes e inalienáveis do homem, mas, sim, como meras tolerâncias 

estatais, passíveis de supressão a qualquer tempo, mormente pela soberana ação reformadora 

do Legislador inglês;  

31. Foram a Virginia Bill of Rigths, de 1776, e a Déclaration des Droits de 

l‟Homme et du Citoyen, de 1789, ambas influenciadas pela ideologia jusnaturalista, que 

serviram, indistintamente, como referenciais divisórios da passagem da pré-história dos 

direitos humanos para a etapa histórica propriamente dita, na qual referidos direitos de 

liberdade legais, reconhecidos em prol dos cidadãos ingleses, foram institucionalizados sob a 

forma de direitos constitucionais universais; 

32. Nesse contexto histórico, a Constituição afirmou-se como instrumento 

confinador do poder estatal, cujo núcleo ético-político radicava, por sua vez, nos direitos 

humanos positivados sob a forma de direitos do homem (atualmente, denominados de 

―direitos fundamentais‖); 

A história propriamente dita dos direitos humanos. 

O fenômeno da positivação constitucional de direitos e as dimensões de direitos humanos 

33. Nesse período histórico, consolidou-se, na cultura do mundo ocidental, a 

crença dogmática na supremacia da Constituição como garantia institucional dos direitos 

humanos constitucionalmente positivados. Essa passou a ser, de fato, a ―lógica normativa da 

Constituição do Estado Constitucional‖. A positivação constitucional dos direitos do homem 

inaugurou a trajetória existencial dos direitos humanos, que se iniciou pela esfera do direito 

doméstico dos Estados Constitucionais, mas também transbordou, em meados do século XX, 

para o domínio do direito internacional público, notadamente no que se vem denominando de 

―Direito Internacional dos Direitos Humanos‖; 
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34. Mesmo em regimes republicanos e federativos, necessário se faz que os 

direitos humanos sejam assegurados pela Constituição, como estatuto supremo, explícito e 

rígido, ante a tendência para a hipertrofia da autoridade pública, executiva, legislativa ou 

judiciária; 

35. Desde o reconhecimento constitucional pioneiro no Estado Liberal, os 

direitos humanos passaram por profundas transformações quantitativas e qualitativas 

decorrentes das inúmeras mutações históricas das relações humanas, processo em que novos 

paradigmas ideológicos emergiram como réplica à percepção de novas formas de aviltamento 

da condição humana. Isso afetou a própria fisionomia institucional do Estado de Direito e o 

paradigma dos laços interestatais na cena internacional; 

36. Nesse contexto, a evolução dos direitos humanos vem sendo comumente 

interpretada sob o modelo das ―gerações de direitos‖, que torna inteligível o aperfeiçoamento 

histórico de sua institucionalização jurídica com base na tríade revolucionária ―liberté, 

egalité, fraternité‖, entoada como lema emancipatório durante a Revolução Francesa. São, 

nessa esteira, reconhecidas três gerações sequenciadas de direitos humanos: os direitos de 

primeira geração, também designados de ―direitos de liberdade‖, relativos às clássicas 

liberdades civis e políticas consagradas originalmente pelas Constituições liberais do final do 

século XVIII e do século XIX; os direitos de segunda geração, conhecidos como ―direitos de 

igualdade‖, que envolvem os direitos econômicos, sociais e culturais que, depois das graves 

crises sociais do modo de produção capitalista verificadas no final do século XIX, passaram a 

ser positivados, a partir do início do século XX, nas Constituições de países que se 

organizaram politicamente sob a forma institucional cognominada de Estado Social de Direito 

(Welfare State); e os direitos de terceira geração, igualmente chamados de ―direitos de 

fraternidade‖ ou ―direitos de solidariedade‖, que se referem a direitos de proteção do gênero 

humano de natureza essencialmente transindividual. Para além dessas, há, contudo, quem 

reconheça a existência de uma quarta, quinta e até sexta gerações de direitos humanos; 

37. O vocábulo ―gerações‖ pode denotar a falsa impressão da substituição 

gradativa ou tomada de lugar de um grupo matizado de direitos por outro ao longo do 

transcurso do tempo, com o desaparecimento ou superação do bloco anterior; o que, em 

verdade, não ocorre. De fato, o reconhecimento progressivo de novos direitos no perene ciclo 

de aperfeiçoamento da rede aberta de proteção jurídica dos direitos humanos tem-se dado de 

modo qualitativa e quantitativamente cumulativo, havendo verdadeira complementaridade, e 

não alternância, razão pela qual se tem preferido o vocábulo ―dimensões‖. Vista a 
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problemática sob essa perspectiva, o modelo ―dimensional‖ dos direitos humanos não aponta 

apenas para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar 

desses direitos, mas também para a unidade e indivisibilidade desses direitos, tanto no plano 

do direito constitucional interno, quanto do ―Direito Internacional dos Direitos Humanos‖; 

Antecedentes históricos do fenômeno da internacionalização dos direitos humanos: o Direito 

Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

38. Figuram como antecedentes históricos mais significativos da moderna 

sistemática da proteção internacional dos direitos humanos: o Direito Humanitário, a Liga das 

Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Referidos precedentes históricos 

marcam uma primeira fase do processo de internacionalização dos direitos humanos, que, 

iniciada em meados do século XIX, findou com o término da Segunda Guerra Mundial; 

39. Foi no contexto das referidas experiências institucionais que se compreendeu 

a necessidade, na conjuntura hodierna, da redefinição dogmática do alcance do tradicional 

conceito de soberania estatal e da condição jurídica dos indivíduos, então praticamente 

invisíveis, no cenário internacional. Essa tomada de consciência viabilizou a compreensão de 

que a questão dos direitos humanos reveste-se de legítimo interesse internacional; trasborda a 

alçada da jurisdição doméstica exclusiva dos Estados, devendo a pessoa humana, por sua 

simples humanidade, ser reconhecida como autêntico sujeito de dignidade e de direito 

internacional. O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do 

Trabalho simbolizam, cada um com suas nuances, o fim de uma era histórica em que o Direito 

Internacional era confinado a regular exclusivamente relações mútuas entre Estados-Nações, 

no âmbito estritamente governamental e com base na reciprocidade; 

A internacionalização dos direitos humanos: o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

A Era Hitler, a Segunda Guerra Mundial e o fenômeno da internacionalização dos direitos 

humanos 

40. Como réplica histórica às barbaridades e horrores abomináveis decorrentes 

dos regimes totalitários e das duas conflagrações mundiais, operou-se, no pós-1945, um 

vertiginoso ciclo de reestruturação progressiva do ethos global, com redefinição não só da 

própria fórmula política do Estado de Direito, mas de muitas das instituições fundamentais da 

sociedade internacional. Referido fenômeno foi norteado pela afirmação da crença dogmática 

na primazia axiológica da pessoa humana como fim em si mesma, na esteira da clássica 

preleção filosófica do humanismo kantiano. Não se atribui, de fato, ao acaso, a uma casual 
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coincidência cronológica ou a uma eventualidade puramente conjuntural que, na cena 

internacional, tenha-se operado, desde os momentos imediatamente subsequentes ao pós-

Segunda Guerra, uma intensa mobilização cooperativa de muitos países em torno da 

institucionalização de instâncias, mecanismos e tratados internacionais de proteção da 

humanidade. A edição da Carta de São Francisco e a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), já em 1945, com a superveniente proclamação, apenas três anos depois, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, servem de ilustrações por 

excelência a esse respeito; 

41. As experiências nazifascistas pautaram-se por cálculos utilitários malignos 

informados pela ―lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana‖ e pela 

―legalização do mal‖. Com a revelação do terror hediondo e sistemático das práticas 

totalitárias, o pós-Guerra marcou-se por um juízo global de profunda crítica e repúdio à 

concepção ideológica, de fundo juspositivista, de que o ordenamento jurídico de um Estado 

pode legitimamente operar de modo alheio a uma ideia referencial de justiça radicada em 

valores ético-humanitários; 

42. Para que se pudesse restaurar a lógica do humanamente razoável, tornou-se, 

por conseguinte, absolutamente imperiosa a reversão dos alicerces éticos da civilização, na 

perspectiva material da dignidade da pessoa humana e numa escala global. Disso defluiu a 

necessidade de se assegurar mecanismos internacionais de proteção jurídica de seus atributos 

concebidos como essenciais, sobretudo em face de ameaças e atentados perpetrados por parte 

de Estados soberanos com respaldo na margem de discrição interna conferida pela respectiva 

legislação doméstica. Os Estados são, de fato, entes dotados de uma capacidade avassaladora 

de ultrajar a vulnerável condição humana e de, com isso, colocar em risco a paz e a 

estabilidade das relações internacionais numa magnitude planetária, ameaçando a humanidade 

como um todo;  

43. Conquanto evidencie antecedentes históricos associados à institucionalização 

do Direito Humanitário, da OIT e da Liga das Nações, foram a Era Hitler e a Segunda Guerra 

Mundial os fatos históricos radicais que efetivamente catalisaram o processo civilizatório de 

internacionalização dos direitos humanos e de consolidação do moderno Direito Internacional 

dos Direitos Humanos; a despeito do imenso e profundo choque suportado pela humanidade 

já com a Primeira Guerra Mundial; 

 Direito Internacional dos Direitos Humanos 
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44. Fenômeno extremamente recente na história da humanidade, a 

internacionalização dos direitos humanos marca-se pela disseminação planetária da cultura 

moral desses direitos e pela institucionalização de diversos sistemas internacionais de 

proteção, de jurisdição global ou regional (e até supranacional, como é o particular caso do 

que opera na União Europeia);  

45. A internacionalização simboliza, no fundo, a assimilação dos direitos 

humanos na pauta dos ―temas globais‖ (global issues), como assunto de legítimo interesse e 

preocupação na agenda ético-política internacional, por dizer respeito a toda a humanidade. 

Hoje os direitos humanos não são mais juridicamente confinados ao domínio reservado das 

jurisdições nacionais, sobre as quais a comunidade internacional, em princípio, não se poderia 

pronunciar;  

46. Esse movimento jus-internacionalista não se direciona no sentido de se 

substituir o Estado na incumbência institucional de tutelar direitos humanos nas fronteiras 

cartográficas de seu dominium. O sistema internacional não se baseia num regime de 

―exclusão estatal‖, mas de ―concorrência institucional‖ entre Estados e instâncias globais ou 

regionais representativas da sociedade internacional, com cumulação de garantias nacionais e 

internacionais em favor da melhor proteção da pessoa humana; 

47. Com a instituição do Direito Internacional dos Direitos Humanos ter-se-ia 

operado uma autêntica revolução copernicana no âmbito do Direito Internacional clássico a 

partir da mutação paradigmática de sua razão de ser, do deslocamento do seu centro de 

gravidade, que passou do Estado para a pessoa humana, com superação do paradigma 

hobbesiano/westfaliano. Esse renascimento dogmático colocaria, assim, em evidência a 

imprescindível reformulação de postulados clássicos do Direito Internacional Público, 

tradicionalmente feito pelos Estados e em prol dos próprios Estados, em especial no que toca 

à noção de soberania estatal. Por sinal, na perspectiva rousseauniana, o povo é quem detém, 

de jure, a titularidade da soberania e o status de soberano, razão pela qual o telos de todo 

Estado que se pretenda qualificar como autenticamente democrático é o de servir como 

instrumento para a consecução efetiva dos valores éticos fundamentais do demos; 

48. O constitucionalismo (e a constitucionalização) dos direitos humanos 

representa insofismavelmente um dos grandes legados humanistas da cultura jurídica da 

modernidade, tradição maturada a partir da sistemática apropriação das declarações de 

direitos pelos movimentos constituintes e pelas Constituições dos Estados nos séculos XVIII e 

XIX. Nada obstante, o Direito contemporâneo não mais deposita suas matrizes ético-
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axiológicas fundamentais apenas no Direito Constitucional, visto que também confere 

especial relevo, nesse tocante, ao Direito Internacional Público, notadamente no que tange ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, a despeito de radicar formalmente em 

fontes normativas internacionais, o Direito Internacional dos Direitos Humanos revela um 

conteúdo materialmente constitucional, já que os direitos humanos, ao longo da experiência 

constitucional, sempre foram considerados matéria constitucional;  

49. Os efeitos normativos da revisão paradigmática empreendida pela 

internacionalização dos direitos humanos têm-se operado principalmente por meio do 

aperfeiçoamento, sob os auspícios do pacta sunt servanda, de tratados internacionais na 

alçada do sistema global e dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Com 

esteio nesses tratados internacionais especiais, que, ao serem ratificados livremente e de boa-

fé (agreement), adquirem força jurídica convencional, os Estados signatários, tendo 

formalmente hipotecado seu animus contrahendi no exercício discricionário do treaty-making 

power, reconhecem certos direitos básicos e assumem correlatas obrigações objetivas de 

cunho garantístico. A identidade finalística com o que pretendia o constitucionalismo do final 

do século XVIII, limitar o poder do Estado e proteger direitos humanos, é realmente 

inequívoca; 

50. Por sua ―força expansiva‖, os direitos primordiais da pessoa humana contam 

atualmente com uma ―dupla proteção‖, já que não mais tributam ao texto constitucional o 

mister de figurar como sua única base formal de sustentação jurídica: os tratados 

internacionais de direitos humanos, a despeito de sua natureza convencional, passaram, 

juntamente com a Constituição, a protagonizar o papel instrumental de fonte de afirmação 

positiva desses direitos; 

51. A par de sua especificidade ratione materiae, os tratados de direitos humanos 

diferenciam-se dos demais tratados internacionais quanto ao telos, visto que finalisticamente 

não se destinam à satisfação de interesses recíprocos dos Estados pactuantes, e sim à tutela 

jurídica de interesses públicos internacionais, de profunda dimensão ético-moral, relacionados 

à proteção da pessoa humana em seus valores essenciais e à manutenção da ordem pública 

internacional; e 

52. A problemática do acoplamento estrutural dos Estados ao jus gentium e da 

abertura ou fechamento de seus respectivos sistemas jurídicos domésticos para os direitos 

humanos positivados em tratados internacionais tem colocado em pauta sensíveis tensões 

dialéticas bipolares entre o direito internacional e o direito interno; entre o jus-
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internacionalismo e o constitucionalismo; entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

e a Constituição; e, particularmente em relação à realidade brasileira, entre as dimensões 

formal e material da Constituição de 1988. São, de fato, questões complexas, mas de suma 

importância na agenda atual, ante os profundos desdobramentos não só teóricos, mas também 

práticos na vida pós-moderna das pessoas, individual ou coletivamente. Reclama-se, por seu 

turno, soluções dialógicas e razoáveis de superação construtiva, além de renovados princípios 

e métodos de tratamento simbiótico de antinomias e de concretização jurídica baseados em 

sólidas e criteriosas referências dogmáticas, em prol da otimização possível da proteção 

nacional e internacional da pessoa humana. 

* * * 



 

 

 

 

 

 

PARTE II    

                                                                                                        A ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

E OS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS 

 

“Uma Constituição não é apenas e tão-somente um texto jurídico; é, 

também, a expressão de uma situação de desenvolvimento cultural de um 
povo. Ao refletir a „herança cultural‟ e constituir, ao mesmo tempo, o 

fundamento de suas esperanças na convivência do dia-a-dia, ela é uma 

estrutura normativa que se desenvolve com a vida de uma comunidade.” 

(DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. Constituição e hermenêutica 

constitucional. 2. ed. belo horizonte: Mandamentos, 2002, p. 181). 
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1. DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL À CONSTITUIÇÃO CIDADÃ 

SUMÁRIO: 1.1. Considerações preliminares. 1.2. Um pouco de história político-

constitucional brasileira: da Segunda Guerra Mundial à Constituição de 1988. 1.2.1. 
O fim da Segunda Guerra Mundial, a derrocada da ditadura estadonovista e a 

Constituição de 1946. 1.2.2. A turbulenta experiência democrática de 1946 a 1964. 

1.2.3. A institucionalização da ditadura militar e a Constituição de 1967/1969. 1.2.4. 

A abertura política, as ―Diretas já‖, o movimento popular de pró-constituinte e 

processo democrático de reconstitucionalização. 1.3. A violência institucionalizada 

do Estado da Segurança Nacional e a emergência dos movimentos de luta pelos 

direitos humanos no Brasil. 1.4. A abertura democrática e a radical mudança da 

postura institucional do Estado brasileiro na condução da política externa em 

matéria de direitos humanos. 1.5. A institucionalização da abertura internacionalista 

do sistema constitucional de proteção dos direitos e garantias fundamentais: a 

gênese do § 2º do art. 5º da CF/1988. 1.6. O vetor humanista da Constituição de 
1988. 1.7. Notas conclusivas. 

1.1. Considerações preliminares 

 

Promulgada em 05 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do 

Brasil emergiu de um estado de grave e generalizada crise constituinte que assolara a 

consciência nacional em relação às instituições políticas. Esse estado crítico de coisas 

decorreu, sobretudo, do profundo déficit de legitimidade democrática do regime ditatorial que 

a precedera, matizado por gravíssimas violações de direitos humanos.  

Nessa ambiência histórica ímpar, como réplica ao dramático passado, a 

Constituinte de 1987/1988 voltou-se para e assimilou, de forma assertiva, vários elementos do 

ideário profundamente humanista que vem tomando curso desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial. Nessa perspectiva, consagrou, material e topograficamente, o princípio da dignidade 

da pessoa humana como premissa ético-axiológica do projeto existencial delineado no texto 

magno; adotando-o como cânone, referência ou alicerce antropológico que funda e norteia um 

discurso constitucional positivo marcado e militantemente comprometido com a nobre causa 

dos direitos humanos. Em nossa tortuosa história político-constitucional, a Constituição de 

1988, cognominada de ―Constituição Cidadã‖ ou ―Constituição Coragem‖, constitui, de fato, 

um ―marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil‖
755

. Para além disso, afirma-se, para um povo tão duramente espoliado ao longo de 

séculos de aviltamento da condição humana, como símbolo de sincera esperança por um 

                                                
755 PIOVESAN, op. cit., 2012a, p. 59. 
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futuro melhor, vencido o medo sistemático empregado como prática cotidiana pelo regime 

precedente
756

. 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da 

prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e da cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade (art. 4º, IX), dentre várias outras referências, o vetor humanista entronizado na 

Constituição impeliu o Estado brasileiro a filiar-se ativamente ao sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, nos âmbitos global e regional. Num significativo revés 

histórico da postura institucional do Brasil na condução de sua política externa em matéria de 

direitos humanos, vários tratados internacionais humanistas foram aperfeiçoados pelo Estado 

brasileiro e incorporados ao direito interno
757

.  

                                                
756 ―[…] embora a tortura seja instituição muito antiga no país e no mundo todo, ela ocupou, no Brasil, a 

condição de instrumento rotineiro nos interrogatórios sobre atividades de oposição ao regime, especialmente a 

partir de 1964. Após aquele ano, sua aplicação sobre opositores políticos não foi um elemento ocasional, nem 
esteve desligada de toda uma estrutura de poder hipertrofiada com o cimento do autoritarismo. Se a tortura pôde 

se transformar em fato cotidiano da vida nacional, é porque todas as estruturas do Estado passavam por um 

processo correspondente de endurecimento e exclusão do direito de participar. Ergueu-se, no país, todo um 

poderoso sistema de repressão e controle […]‖ (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: nunca mais. 

Petrópolis: Vozes, 2011, p. 60). 
757 Atualmente, já se encontram ratificados pelo Brasil (estando em pleno vigor entre nós) praticamente todos os 

tratados internacionais significativos sobre direitos humanos vinculados tanto ao sistema global (ONU), quanto 

ao sistema interamericano de direitos humanos (OEA). A maciça maioria desses tratados só foi ratificada e 

incorporada ao nosso direito depois do advento da Constituição Federal de 1988 (PIOVESAN, op. cit., 2012a, 

pp. 463-467). Isso denota uma radical mudança da postura institucional do Estado brasileiro no que tange à 

condução da política externa e à proteção dos direitos humanos, no âmbito nacional e internacional. No tocante 
ao sistema das Nações Unidas, são exemplos desses instrumentos convencionais já ratificados e incorporados ao 

direito brasileiro: a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948); a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951); o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1966); o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966); o Protocolo Facultativo Relativo ao Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966); o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966); a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979); o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1999); a 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984); a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1998); o 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Referentes à Venda de Crianças, à Prostituição 

Infantil e à Pornografia Infantil (2000); o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança 
Relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados (2000); a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (2003); e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, 

de 2007 (ambos aprovados sob o rito do art. 5º, § 3º, da CF/1988, sendo dotados, portanto, de status equivalente 

ao de emendas constitucionais). Isso tudo sem falar nos inúmeros tratados sobre direitos sociais (v.g., as 

Convenções da OIT) e em matéria ambiental, também incorporados ao direito brasileiro e em vigor no País. No 

que tange ao sistema interamericano de direitos humanos, servem de exemplo: a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (1969); o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988); o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte (1990); a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura (1985); a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher(1994); 

a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994); e a Convenção Interamericana para 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999). A esse 

respeito, cf. PIOVESAN, Flávia. Hierarquia dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: 

AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos direitos humanos e o 
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De modo também pioneiro na experiência constitucional brasileira, a Constituição 

de 1988 instituiu, ademais, no domínio jurídico doméstico, um sistema aberto de proteção de 

direitos e garantias fundamentais que alcança, inclusive, as franquias e liberdades decorrentes 

de ―tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖, nos termos do 

polêmico § 2º do seu art. 5º. Foi, de fato, a mais dilatada abertura constitucional a esse 

respeito ao longo de toda a nossa trajetória histórica.  

Diante desse cenário, numa ligeira incursão no processo histórico brasileiro, este 

capítulo destina-se a analisar como se deu, no plano nacional, a matizada evolução político-

constitucional que se desdobrou no processo civilizatório de abertura política e 

redemocratização do qual emergiu a Constituição de 1988. Com efeito, foi nesse ciclo 

existencial que se afirmou a nova posição institucional do Estado brasileiro em matéria de 

proteção dos direitos humanos, nas ordens interna e internacional da juridicidade.  

Pretende-se com esse exercício de retrospecção investigativa colher certos dados e 

conexões genéticas
758

 da ―experiência histórico-constitucional que enlaça passado e presente e 

olha para o futuro‖
759

. Como resultado, acreditamos poder compor, a partir dessa análise 

histórico-evolutiva, juízos de pré-compreensão mais densos, refinados e críticos acerca do 

sentido e do alcance das predicações normativas vigorantes na ordem constitucional atual 

quanto aos direitos humanos; em especial no que toca aos temas que serão tratados nos 

capítulos subsequentes. Para compreender o estatuto vigente que informa nosso imaginário 

coletivo, imprescindível se faz, de fato, examinar o quadro constitucional anterior e colocar 

sua evolução em perspectiva.  

Pertinentes a esse respeito são, por sinal, as seguintes reflexões de Zagrebelsky, 

segundo o qual ―La „historia‟ constitucional no es un pasado inerte sino la continua 

reelaboración de las raíces constitucionales del ordenamento que nos es impuesta en el 

presente por las exigências constitucionales del futuro‖
760

.  

Segundo entendemos, a Constituição de 1988 simboliza, no fundo, não só o 

reverso ou refração cultural de um passado ―recente‖; mas, sim, a contraface civilizatória de 

                                                                                                                                                   
supremo tribunal federal. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, pp. 128-129; e MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional de 

convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, pp. 26-27. 
758 Conforme Julios-Campuzano, ―O constitucionalismo conecta assim suas raízes históricas com as expectativas 

do povo e relaciona-se com a cultura, esperanças e desejos que se projetam para o futuro. Esse é o valor 

projetivo do texto constitucional […]‖ (JULIOS-CAMPUZANO, op. cit., p. 55). 
759 JULIOS-CAMPUZANO, op. cit., p. 56. 
760 ZAGREBELSKI, Gustavo. Historia y constitución. Tradução para o espanhol de Miguel Carbonell. Torino: 

Minima Trotta, 2005, p. 91. 
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uma delongada e conturbada história político-constitucional introduzida sob o signo do 

autoritarismo, do elitismo e da violência hedionda da escravidão, ainda no contexto 

novecentista do nosso processo de emancipação nacional e de iniciação constituinte. Nada 

obstante, por razões de opção metodológica, promover-se-á um corte epistemológico na linha 

temporal do fenômeno histórico brasileiro, restringindo-se o estudo a algumas décadas que 

imediatamente antecederam a promulgação da Constituição atual, dando-se especial ênfase 

aos eventos particularmente relacionados ao regime ditatorial que vigorou entre 1964 e 1985. 

Para tanto, necessário se faz remontar ao período que precedeu o movimento dito 

―revolucionário‖ de 1964. De modo coerente com a linha de abordagem desenvolvida nos 

capítulos anteriores, optamos, nesse mister, por adotar o término da Segunda Guerra Mundial 

(1945) como termo inicial das análises, episódio do qual resultaram importantes 

desdobramentos político-constitucionais para o Brasil
761

.  

 

 

 

                                                
761 A propósito, esse corte temporal reflete igualmente o interstício alcançado pela anistia concedida pelo art. 8º 

do ADCT/1988 (18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição), no qual graves violações 

de direitos humanos foram perpetradas por parte do Estado brasileiro por motivação exclusivamente política. 

Referido intervalo demarca, por sinal, o período que vem sendo também objeto de estudo por parte da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), instituída nos termos da Lei nº 12.528, de 18/11/2011, cujo art. 1º tem a seguinte 

dicção, in verbis: ―É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da 

Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 

período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à 
memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. [gn]‖. Por sua vez, ao elencar os objetivos da 

Comissão, o art. 3º da aludida Lei predica o seguinte: ―Art. 3º São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: I 

- esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput 

do art. 1º; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos 

forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior; III - identificar e tornar públicos 

as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos 

mencionadas no caput do art. 1º e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; IV 

- encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na 

localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 1º da Lei nº 

9.140, de 4 de dezembro de 1995; V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de 

violação de direitos humanos; VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação 
de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e VII - promover, 

com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, 

bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações.‖ 
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1.2. Um pouco de história político-constitucional brasileira: da Segunda Guerra 

Mundial à Constituição de 1988. 

1.2.1 O fim da Segunda Guerra Mundial, a derrocada da ditadura estadonovista e a 

Constituição de 1946. 

 

Marcadamente antidemocrática, incluindo seu artefato pseudoconstitucional 

outorgado em 1937, a ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas, sucumbiu, 

em 1945, diante do surto democratizante e humanista que varreu o mundo ocidental 

imediatamente após a Segunda Guerra, cujo desfecho foi favorável às forças da Aliança 

assinalou o colapso institucional dos regimes nazifascistas europeus. Em última análise, o 

declínio do modelo ditatorial getulista resultou etiologicamente mais da inserção do Brasil no 

quadro das relações internacionais do que propriamente das condições políticas internas do 

País
762

.  

Com efeito, foram, sobretudo, ―externalidades‖ associadas ao desmonte 

generalizado dos paradigmas autoritários de poderio estatal em vários países que repercutiram 

internamente na opinião pública nacional. Essa percepção da dinâmica dos fatos incitou 

divergências e pressões por parte de lideranças nacionais, em todos os setores, no sentido do 

restabelecimento imediato das franquias democráticas e do resgate das liberdades políticas e 

civis solapadas. Havia realmente uma flagrante incongruência entre o ―espírito da época‖ e a 

política opressiva de Vargas, que mantinha aqui uma ditadura similar aos regimes totalitários 

derruídos. Ante a consciência democrática nacional que se formava
763

, quando a Grande 

Guerra já dava mostras evidentes de se aproximar do seu fim, deixando entrever os resultados 

iminentes, Getúlio passou, com o fito de se equilibrar no poder
764

, a empreender medidas 

governamentais concretas no sentido de adaptar as instituições políticas e o direito 

constitucional brasileiro à nova conjuntura existencial
765

. O estratagema liberalizante não 

obstou, contudo, a combustão interna e o desmoronamento do seu governo, o que culminou 

com a sua deposição da função de Presidente da República, à qual tanto se apegara e 

personalizara de modo populista por cerca de 15 anos (1930-1945). 

                                                
762 FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2. ed. São Paulo: USP, 2011, pp. 211-212.  
763 MALUF, Sahid. Direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981, p. 26.  
764 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 171.  
765 BASTOS, Celso Ribeiro; GANDRA MARTINS, Ives. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 1988, v. 1, p. 311.  
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Cabe nota que, conquanto a Alemanha tivesse se tornado, durante a década de 30, 

um dos principais parceiros econômicos brasileiros no comércio internacional, ao lado dos 

Estados Unidos, a eclosão da Segunda Guerra em 1939 e o subsequente bloqueio inglês 

provocou o arrefecimento das transações negociais com os alemães em toda a América 

Latina. Esse vazio foi habilmente preenchido pela política externa americana, inserida na 

estratégia de ampliar o ―círculo de segurança do País‖ diante da emergência de um conflito 

que se anunciava como de escala global. Mormente depois de seu ingresso na Guerra em 

dezembro de 1941, que teve como fagulha o inopinado ataque nipônico às instalações navais 

da base de Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos, potência econômica e militar em 

ascensão, encetaram uma intensa ofensiva político-ideológica estruturada sob as vestes de um 

pan-americanismo antinazifascista. Colimava, assim, consolidar sua liderança político-

econômica no Continente e coibir o virtual avanço das forças do Eixo sobre a América.  

Em face da política norteamericana incisiva e do acirramento dos embates 

armados da Segunda Guerra, o Brasil, que, pelas intercorrências, tivera de se aproximar dos 

Estados Unidos, foi chamado a definir-se diante do Grande Conflito
766

. Após certa reticência 

e ambiguidade inicial, Vargas optou finalmente por se alinhar aos americanos e romper as 

relações com o Eixo, a despeito das suas indisfarçáveis afinidades ideológicas com os regimes 

totalitários europeus
767

. É nesse contexto que começam as ingerências norteamericanas mais 

impactantes nos rumos da tumultuada política brasileira. A presença yankee teve, inclusive, 

algum impacto, mesmo que ainda não propriamente decisivo
768

, na retomada do processo 

democrático em 1945 e na reconstitucionalização em 1946
769

. Nada obstante, numa 

progressiva escalada, terá um peso decisivo, anos mais tarde, no fatídico golpe militar de 

1964.  

Em agosto de 1942, com o afundamento de navios mercantes brasileiros por 

submarinos alemães e sob pressão de grandes manifestações populares em defesa da pátria 

atacada, Getúlio deliberou por entrar diretamente na Guerra ao lado da Aliança. Referia 

decisão tomou contornos mais concretos com o enviou, em 30 de junho de 1944, de cerca de 

20 mil homens da denominada Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar na Itália. Os 

alinhamentos e realinhamentos da política externa brasileira, o ingresso na Guerra ao lado de 

forças democráticas (em especial dos Estados Unidos e da Inglaterra), a vitória dos Aliados 

                                                
766 FAUSTO, op. cit., pp. 209-211. 
767 MENDES; COELHO; BRANCO op. cit., p. 171.  
768 FAUSTO, op. cit., p. 215.  
769 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 195. 
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em 1945 e o retorno consagrado dos ―pracinhas‖ da FEB, o que causou notável entusiasmo 

popular, realçaram a inconciliável assimetria existente entre a posição assumida pelo Brasil na 

cena internacional e a manutenção, no plano doméstico, da ditatura castilhista de Vargas, cuja 

continuidade foi, muitas vezes, justificada pelo governo em razão da existência da Grande 

Guerra
770

. Esse estado de coisas contribuiu, sobremaneira, para fomentar intensas críticas à 

fórmula autoritária de governar de Getúlio, catalisando reações e pressões internas pela 

―redemocratização‖ nacional, a exemplo dos protestos encabeçados pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE), do Manifesto dos Mineiros e da célebre entrevista de José Américo de 

Almeida. Para alguns, a transição política do regime poderia até ser eventualmente operada 

com a permanência da figura carismática de Getúlio do poder, reconhecido, por muitos, como 

símbolo de importantes conquistas sociais, de desenvolvimento econômico e de modernização 

administrativa. 

Nesse ambiente de crescente instabilidade social e com o desenlace iminente da 

Segunda Guerra, bem como ―considerando as tendências manifestas da opinião pública 

brasileira, atentamente consultadas pelo Governo‖, ―máxime em vista dos graves sucessos 

mundiais da hora presente e da participação que neles vem tendo o Brasil‖, Getúlio, sob 

alegação de que haviam se criado ―as condições necessárias‖ para que entrasse em 

funcionamento ―o sistema dos órgãos representativos previstos na Constituição‖
771

, findou 

por deflagrar um processo de ―transição‖
772

 ou ―abertura política‖
773

, ainda que de forma 

gradual. Com a edição da Lei Constitucional nº 09, de 18 de fevereiro de 1945, que também 

alterou profundamente vários dispositivos da Constituição vigente, convocou eleições gerais 

diretas para os mandatos de Presidente da República e de Governador de Estado, bem como 

para o Parlamento e as Assembleias Legislativas de todo o País; que haviam permanecido 

inoperantes durante o regime estadonovista. Vale nota que, a despeito da grande insatisfação 

social em relação à Carta do Estado Novo e da reivindicação de caráter geral pela 

reconstitucionalização do País, o Parlamento não foi convocado na qualidade de uma 

Assembleia Constituinte, mas como órgão legislativo ordinário
774

. Em rigor, seria, assim, 

dotado de poderes legiferantes comuns e, eventualmente, de poderes constituintes derivados, 

                                                
770 FAUSTO, op. cit., pp. 211-212.  
771 Excertos destacados extraídos, respectivamente, do quinto, terceiro e primeiro considerandos da Lei 

Constitucional nº 09, de 18 de fevereiro de 1945. 
772 NOGUEIRA, Octaciano (org.). Direito constitucional brasileiro: constituição de 1946. Brasília: Senado 
Federal, 2006, v. 67-A, p. 18. 
773 MENDES; COELHO; BRANCO op. cit., p. 171.  
774 SILVA, op. cit., 2007b, p. 102.  
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para emendar, alterar ou reformar a Constituição
775

, nos termos regularmente previstos no art. 

174 da Polaca. Getúlio não pretendia propriamente a promulgação de uma nova Constituição, 

e, sim, a ―complementação das instituições‖ existentes e, no máximo, a ―reforma da 

Constituição‖, se se mostrasse ―conveniente‖
776

 durante a legislatura
777

, numa clara 

manifestação de perseguir o continuísmo, e, quiçá, a continuidade.  

As datas e os procedimentos relativos ao alistamento e aos certames eleitorais 

foram regulamentados por legislação superveniente, em função dos quais restou fixado o dia 

02 de dezembro de 1945 para a realização dos pleitos federais. Getúlio concedeu anistia aos 

presos políticos, nos termos do Decreto-Lei nº 7.474, de 18 de abril de 1945, bem como 

editou um novo Código Eleitoral por meio do Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, 

que restabeleceu a Justiça Eleitoral (art. 6º); autorizou a instituição e o registro de partidos 

políticos (arts. 109 e ss.), que deveriam ter obrigatória amplitude nacional (art. 110, § 1º); e 

estatuiu que somente poderiam concorrer às eleições candidatos registrados por partidos ou 

alianças de partidos (art. 39), fato, aliás, inédito na história eleitoral brasileira. 

Oposicionistas do Estado Novo instituíram a União Democrática Nacional 

(UDN), composta, sobretudo, pela antiga oposição liberal, herdeira dos antigos partidos 

democráticos estaduais constituídos a partir da cisão dos tradicionais partidos republicanos 

oligárquicos, que feneceram politicamente depois da Revolução de 30 e haviam sido 

colocados na ilegalidade pelo Decreto-Lei nº 37, de 02 de dezembro de 1937.  

Numa habilidosa estratégia eleitoral, a UDN lançou a candidatura do Major-

Brigadeiro da Aeronáutica Eduardo Gomes, crítico da ditadura getulista e figura de grande 

prestígio nas Forças Armadas. Seu nome era associado ao tenentismo e ao legendário episódio 

da revolta do Forte de Copacabana, com o que a chapa logrou contar com o apoio de 

integrantes da alta cúpula militar. Estes estavam, aliás, surpresos com a postura de Getúlio de 

não estar se manifestando ostensivamente no sentido de continuar diretamente no poder. A 

chapa contou também com o apoio de partidos menores, a exemplo do PTN, de importantes 

veículos de imprensa (Estado de São Paulo, Correio da Manhã etc), de setores expressivos da 

classe média urbana e, de início, de algumas alas e correntes esquerdistas constituídas por 

                                                
775 NOGUEIRA, op. cit., p. 19. 
776 Excertos e termos destacados extraídos, respectivamente, do segundo e quarto considerandos da Lei 

Constitucional nº 09, de 18 de fevereiro de 1945. 
777 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 312.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7586.htm
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socialistas democráticos e comunistas antigetulistas (Esquerda Democrática, Vanguarda 

Socialista etc)
778

. 

Vargas declarava, de fato, que não tinha interesse algum de concorrer à 

Presidência da República e articulava a candidatura também de um militar, o General Eurico 

Gaspar Dutra, então Ministro da Guerra do Estado Novo. Como estratagema político para 

obviar maiores dissidências entre os seus apoiadores, Vargas promoveu, a partir da máquina 

do Estado, a fundação de dois partidos situacionistas, dos quais figurava como presidente de 

honra
779

: o Partido Social Democrático (PSD), liderado por membros da elite tecnoburocrática 

governamental e pelos interventores estaduais, que lançou Dutra como candidato; e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), encabeçado por pessoas ligadas ao Ministério do Trabalho e à 

burocracia sindical oficial, que se destinava a reunir sob a bandeira getulista o novo eleitorado 

urbano constituído pelas massas trabalhadoras.  

Durante o processo sucessório iniciado com a campanha presidencial, houve 

grande acirramento entre forças situacionistas e oposicionistas, ambas compostas não só por 

grupos civis, mas também por personalidades importantes da cúpula militar
780

, que se dividiu 

diante do posicionamento político frente ao desgaste governamental
781

. A propósito, a 

participação destacada de oficiais militares na política brasileira remontava ao período de 

desmoronamento do regime imperial e de implantação da Primeira República, na qual 

Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto exerceram, inclusive, mandatos presidenciais. A 

militarização da política nacional adquiriu uma dimensão ímpar a partir da Revolução de 30 e, 

sobretudo, durante os anos da ditatura estadonovista, mantida, dentre outras razões, pela força 

das armas. Desde então, a política brasileira, pelo menos até o processo de redemocratização 

que culminou com o advento da Constituição de 1988, será caracterizada pelo forte 

militarismo, vale dizer, pela presença marcante de elementos e intervenções militares, nem 

sempre de feitio democrático. 

Aparentemente, o PTB não lançaria nenhuma candidatura própria, já que aparecia 

na cena política sem grandes nomes. Uma iniciativa promovida pelos círculos trabalhistas 

mudou drasticamente os rumos da sucessão presidencial. De fato, passaram a promover a 

                                                
778 CARONE, Edgard. A república liberal: instituições e classes sociais (1945-1964). São Paulo: Difel, 1985, p. 

14. 
779 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades 
da constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 24.   
780 CARONE, op. cit., p. 09.  
781 CARONE, op. cit., p. 10. 
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chamada ―campanha queremista‖, assim designada em razão do fato ser sintetizada pelo lema 

de ordem ―queremos Getúlio‖, pelo qual defendiam a instalação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, com Vargas no poder (uma ―Constituinte com Getúlio‖), devendo haver eleições 

presidenciais apenas depois, nas quais Getúlio deveria concorrer. 

Um fato inusitado e aparentemente paradoxal também marcou as eleições de 45: o 

apoio ao queremismo por parte dos comunistas. Com efeito, durante a participação na 

Segunda Guerra (1944-1945), o Brasil não só lutou contra as forças nazifascistas do Eixo na 

Itália, mas também passou a estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, pela 

primeira vez em sua história. Em razão disso, foram deferidas certas franquias por parte de 

Vargas, tais como a concessão de anistia a vários comunistas, entre os quais Luís Carlos 

Prestes, e a permissão da legalização do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Por deliberação 

advinda diretamente de Moscou, os comunistas deveriam apoiá-lo. Em verdade, essa diretiva 

soviética não foi especificamente dirigida ao Brasil, mas, sim, genericamente enviada aos 

partidos comunistas de todo o mundo no sentido de que deveriam provisoriamente hipotecar 

apoio aos governos dos países que integraram a frente antifascista, fossem eles ditaduras ou 

democracias. Essa coalizão circunstancial com os comunistas contribuiu para arrefecer as 

greves de trabalhadores, que voltavam a reaparecer na ambiência do processo de 

redemocratização.  

A queda institucional do Estado Novo constituiu fenômeno lento e de causas 

difusas, permeado por incertezas e desconfianças, que se delineou, de modo mais 

preeminente, a partir da LC nº 09/1945 e findou com o afastamento de Getúlio, em 29 de 

outubro do mesmo ano, interregno de grande agitação social e política
782

. Houve, de fato, uma 

complexa equação de fatores críticos que culminou com a queda do governo, dentre os quais: 

a pressão redemocratizadora e constituinte; a anistia e relações com os comunistas; o 

acirramento da disputa presidencial; o queremismo; os fortes indicativos de que Vargas 

manobrava e tramava pelo continuísmo; as mudanças inusitadas de datas e eventos eleitorais; 

a organização estratégica da oposição liberal, que contou com apoios castrenses importantes; 

o receio da cúpula militar de uma ―abertura para a esquerda‖; e a consolidação do populismo 

peronista na vizinha Argentina, o que também atraiu a antipatia norteamericana ao 

getulismo
783

.
784

  

                                                
782 CARONE, op. cit., p. 09.  
783 FAUSTO, op. cit., pp. 211-215; SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. Consenso e constitucionalismo no 

Brasil. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 107; e CARONE, op. cit., p. 09.   
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Em 29 de outubro de 1945, com o incentivo da oposição udenista
785

, tropas 

militares lideradas pelo General Góis Monteiro cercaram a sede governamental no Palácio 

Guanabara e depuseram Getúlio do poder. Foi, por sinal, um contragolpe absolutamente 

atípico, tal como descreve Cézar Saldanha: Vargas saiu livremente e na plenitude de seus 

diretos civis e políticos, como se tivesse encerrando um mandato presidencial legítimo; tomou 

um avião e retornou à sua estância em São Borja
786

. Conforme assinala Waldemar Martins 

Ferreira, caiu a ditadura pelo mesmo processo e forma por que se instituiu: sem nenhuma gota 

de sangue
787

. Getúlio e sua família contaram com a garantia pessoal dos militares de que não 

haveria nenhum constrangimento físico e nem político contra eles
788

. 

Na sequência dos eventos, com a queda de Vargas, como não havia Vice-

Presidente e o Parlamento não funcionara durante o Estado Novo, não havia ninguém passível 

de figurar como substituto na escala constitucional de sucessão presidencial, na forma do art. 

78 da Carta outorgada. Como o único chefe de poder em exercício era o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, foi investido provisoriamente no cargo vacante, ―com o apoio das 

Forças Armadas‖
789

, o Ministro José Linhares, evitando-se, assim, a solução de 

continuidade
790

.  

A manutenção da Carta de 1937, corpo jurídico-constitucional que respaldou a 

ditadura getulista, mostrava-se absolutamente esdrúxula naquele contexto histórico-

político
791

. Em seu governo provisório, usando dos mesmos poderes que a Constituição 

estadonovista reconhecia em favor do Presidente da República, o Ministro José Linhares 

alterou então a predicação getulista inaugural de simples ―reforma da Constituição‖, 

preconizada na Lei Constitucional nº 09/1945, deliberando por convocar uma autêntica 

Constituinte. Para tanto, de afogadilho, 21 dias antes das eleições, sem tempo hábil para um 

                                                                                                                                                   
784 Houve também um fator desencadeante causado por uma manobra infeliz por parte de Vargas que ampliou 

insatisfações entre líderes militares, incluindo o próprio General Góis Monteiro, que havia assumido a função de 
Ministro da Guerra em substituição a Dutra: a destituição arbitrária do Chefe de Polícia do Distrito Federal e a 

nomeação do irmão de Getúlio, Benjamin Vargas, figura indesejada por muitos militares, para o referido cargo 

estratégico, com a renitente recusa do Presidente em rever a decisão (FAUSTO, op. cit., p. 215; e CARONE, op. 

cit., p. 10).  
785 CARONE, op. cit., p. 10. 
786 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 107.  
787 MARTINS FERREIRA, Waldemar. História do direito constitucional brasileiro. Brasília: Senado Federal: 

Fac-Similar, 2003, p. 165.  
788 CARONE, op. cit., p. 10. 
789 Excerto constante no discurso de posse do Ministro José Linhares na Presidência da República em 29 de 

outubro de 1945, colhido em BONAVIDES, Paulo; AMARAL, Roberto. Textos políticos da história do Brasil. 
3. ed. Brasília: Senado Federal, 2002, v. V, p. 613.  
790 MARTINS FERREIRA, op. cit., p. 166; e MENDES; COELHO; BRANCO op. cit., pp. 171-172.  
791 CARONE, op. cit., p. 13. 
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amplo debate popular em torno da forma e do conteúdo da futura Constituição
792

, editou a Lei 

Constitucional nº 13, de 12 de novembro de 1945, que atribuiu poderes constituintes 

originários ao Parlamento que seria eleito em 02 de dezembro daquele ano. Conforme 

regulamentado, a Assembleia Constituinte reunir-se-ia, com poderes ilimitados e funções 

exclusivas, para votar uma nova Constituição para o Brasil, assumindo, só depois, as 

atividades legislativas ordinárias. Pela Lei Constitucional nº 14, de 1945, extinguiu-se 

também o repressivo Tribunal de Segurança Nacional, existente durante a ditadura varguista. 

Na eleição presidencial, ante a queda de Getúlio, o PCB lançara o nome do 

engenheiro Yedo Fiuza para a Presidência, enquanto o PTB, que abandonou o discurso 

queremista, findou, às vésperas do pleito, por aliar-se ao PSD e endossar a candidatura oficial 

de Dutra; que, conquanto indicasse que definharia, logrou vencer o certame com maioria 

absoluta de votos (55%), tendo assumido o poder em 31 de janeiro de 1946. Dutra contou, 

aliás, com o apoio deliberado e o carisma indispensável de Vargas, além da máquina de 

relações político-administrativas construída pelo getulismo ao longo de 15 anos de poder, 

marcada por intenso clientelismo, sem o que não teria capital político pessoal para se eleger.  

Nas eleições legislativo-constituintes, a despeito de disputarem 10 diferentes 

legendas partidárias, a coalização ―PSD-PTB‖ também obteve das urnas maciça maioria de 

votos. Octaciano Nogueira assinala que, em face da amplitude representativa do partido 

majoritário (PSD), que tinha mais do dobro da representação do segundo (UDN), restara, na 

prática, configurado um autêntico ―monopartidarismo‖ (termo utilizado para se diferenciar do 

―unipartidarismo‖, típico de sistemas partidários de partido único das ditaduras)
793

. Por sinal, 

Getúlio também foi sufragado como senador por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul – o que 

era permitido pela legislação eleitoral da época. Não teve, contudo, maior participação nos 

labores constituintes, tendo preferido manter-se no ostracismo, afastado dos embates políticos, 

recolhido em sua estância nas terras gaúchas
794

. Getúlio foi, aliás, o único constituinte que não 

assinou e nem jurou acatamento à nova Constituição
795

. De todo modo, Vargas e o getulismo 

foram os grandes vencedores das eleições de 1945
796

. 

                                                
792 SILVA, op. cit., 2007b, p. 102.  
793 NOGUEIRA, op. cit., pp. 21-25.  
794 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 172.  
795 NOGUEIRA, op. cit., p. 26. 
796 FAUSTO, op. cit., p. 220.  
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As eleições despertaram grande interesse e expectativa na população
797

, já que foi 

historicamente a primeira vez em que se punha em prática efetiva o sufrágio universal e o 

voto secreto num pleito para a Presidência da República
798

. Por sua vez, o saldo eleitoral 

positivo demonstrou claramente como a máquina político-partidária habilmente arquitetada 

por Getúlio poderia angariar o apoio do povo em prol do projeto político-social do getulismo, 

ainda que sob o ―ethos rousseaniano‖
799

 do regime democrático e sem a figura de Vargas na 

Presidência
800

. De fato, mesmo com o contragolpe e a destituição do poder, o fato é que, com 

a chancela eleitoral, a burocracia tecnocrática e militarizada do governo getulista permaneceu 

praticamente intacta, ainda que com troca eventual de nomes, o que representou, em termos 

estruturais, o ―continuísmo sem Getúlio‖
801

. Com a permanência de grupos que vinham do 

Estado Novo
802

, a transição do Estado autoritário, em suas diversas modalidades vivenciadas 

desde 1930
803

, para o Estado democrático não significou, em certa medida, uma ruptura 

substancial dos rumos político-administrativos do País. Houve, não obstante, uma adaptação, 

ainda que significativa, diante da nova conjuntura existencial e das formas democráticas 

nominais que restaram, logo à frente, consolidadas na Constituição de 1946. De qualquer 

maneira, conforme Cézar Saldanha, no pós-Estado Novo, pela primeira vez na história 

republicana nacional, as lideranças da sociedade brasileira pareciam compor um consenso 

mais real e vigoroso em torno do regime democrático
804

. Isso não obviou, contudo, a 

manutenção de tradicionais fórmulas constitucionais, a adoção de práticas governamentais 

autoritárias e a deflagração de graves crises políticas que se sucederam na perspectiva do 

tempo e que culminaram com o fatídico golpe militar de 1964.  

Conforme Octaciano Nogueira, ainda que as eleições tenham sido convocadas por 

Vargas, o clima democrático que norteou as eleições de 1945, mormente depois da queda de 

Getúlio, foi bem diferente do que se dera com a pontual experiência eleitoral atinente à 

Constituição de 1934, intensamente manipulada pela força. Desta feita, o certame transcorreu 

num ambiente de maior liberdade política. Exilados regressaram, comícios agitaram a 

população, houve grande cobertura dos veículos de imprensa, inclusive de jornais 

                                                
797 FAUSTO, op. cit., p. 219.  
798 SILVA, op. cit., 2007b, p. 102.   
799 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 110.  
800 FAUSTO, op. cit., p. 220.  
801 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 107.  
802 CARONE, op. cit., p. 19. 
803 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 312.  
804 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 108.  
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oposicionistas (Estado de São Paulo, Jornal do Brasil etc), o PCB participou, pela primeira 

vez, como legenda partidária etc. Parecia o prenúncio de uma nova era política.
805

  

José Afonso da Silva ressalta, ademais, que não houve propriamente uma 

―redemocratização‖, mas, sim, um processo de ―democratização‖ com 

―reconstitucionalização‖, visto que, além de ter inexistido regime constitucional durante o 

Estado Novo, aquela pressupõe que já tivesse havido efetivamente democracia no País, o que, 

de fato, não se dera. Para o Constitucionalista, a rigor, até o regime da Constituição de 1946, o 

Estado brasileiro não vivera sob uma autêntica democracia, pois teve apenas algumas 

instituições formais representativas acopladas em regimes elitistas de natureza oligárquica
806

. 

Mudaram as oligarquias, de rurais para a burocracia tecnomilitar, mas, indiferentemente, não 

havia democracia, tendo o povo sempre permanecido alijado do conturbado processo político 

brasileiro, conduzido segundo o talante das elites sociais de cada época. Numa linha de 

evolução democrática iniciada nos primórdios da era republica
807

, a transição do estágio 

oligárquico para o democrático-popular, operada em 1945 e ratificada pela Constituição de 

1946, tornou o processo político nacional virtualmente mais aberto, plural, livre e avançado. 

As instâncias estatais representativas tornaram-se, em potência, mais acessíveis às diversas 

classes, grupos e setores sociais constitutivos do povo brasileiro. Passaram, assim, a melhor 

refletir uma sociedade crescentemente mais diferenciada e complexa em suas forças sociais 

ativas, clivagens ideológicas e reivindicações existenciais. 1945 inaugura, portanto, um novo 

período, com ampliação da participação eleitoral da população, assinalando a entrada do povo 

na política
808

.  

De fato, até então, na experiência democrática brasileira, o povo consistia numa 

abstração representativa de um mero postulado, de um princípio, de um símbolo 

constitucional, e não propriamente um sujeito político real, uma força orgânica ativa que 

servisse efetivamente de fonte de autoridade política. Tratava-se, no fundo, de simples peça 

simbólica, instância icônica de legitimidade democrática, desprovida, contudo, de poder de 

participação efetiva nas decisões políticas
809

. 

                                                
805 NOGUEIRA, op. cit., pp. 15-16. 
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Sob a presidência atípica do Judiciário
810

, inclusive com a supervisão da Justiça 

Eleitoral, foi instalada a democrática Constituinte em 02 de fevereiro de 1946. Esta restou 

composta por representantes de 10 diferentes legendas partidárias e várias correntes de 

opinião
811

, da oposição liberal ortodoxa aos comunistas mais radicais, num pluralismo 

ideológico, ainda que representativamente assimétrico, que convergiu, em certa medida, para 

o novel texto magno
812

. Na esteira dos ventos democratizantes de 45
813

, tinha uma missão 

específica certa
814

, conforme findou textualmente consignado no preâmbulo da Constituição 

de 1946, vazado nos seguintes termos: ―Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, 

sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático‖. 

Com exceção da de 1988, nenhuma outra Constituinte brasileira despertou tantas expectativas 

e esperanças em nosso povo
815

. 

Nesse mister, de forma inovadora, os trabalhos do conclave constituinte não 

foram baseados num anteprojeto preordenado colhido de fora. O anteprojeto-matriz resultou 

de sua própria comissão constitucional interna, ao contrário do que se dera nas Constituintes 

republicanas anteriores, incluindo a Constituinte democrática de 1933/1934. Todas as 

Constituintes precedentes deliberaram sobre anteprojetos constitucionais elaborados por 

comissões externas vinculadas ao respectivo Chefe do Governo Provisório, tal como se dera 

com a Comissão dos Cinco, relativa à Constituição de 1891, e a Comissão do Itamaraty, 

associada à Constituição de 1934
816

. 

Por sua vez, foi a fugaz Constituição de 1934, cujo projeto democrático restou 

abruptamente aviltado e interrompido por Vargas, que serviu de referência axial para a 

Assembleia Constituinte
817

. Em verdade, a Constituição de 1946 não representou uma 

inflexão inovadora na história constitucional brasileira, significando apenas, em termos gerais, 

um aggiornamento da Constituição de 1934
818

. Mesmo operando a Constituinte depois da 

Segunda Guerra Mundial, as instituições político-jurídicas que a inspiraram dogmaticamente, 

muitas ―repristinadas‖ da Constituição de 34
819

, ainda radicavam no constitucionalismo 

                                                
810 MALUF, Sahid. Direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981, p. 27.  
811 NOGUEIRA, op. cit., pp. 21-25; e MARTINS FERREIRA, op. cit., p. 168.  
812 SALDANHA, op. cit., p. 195. 
813 BENEVIDES, op. cit., p. 118.  
814 BASTOS; GANDRA MARTINS op. cit., p. 312.  
815 NOGUEIRA, op. cit., p. 15. 
816 SILVA, op. cit., 2007a, p. 87; SILVA, op. cit., 2007b, p. 103; e NOGUEIRA, op. cit., pp. 27-28.  
817 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 108.  
818 NOGUEIRA, op. cit., p. 39. 
819 SLAIBI FILHO, Nagibe. Direito constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 178.   
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dominante no pós-Primeira Guerra (1919-1939)
820

, a despeito do epílogo da República 

weimariana já se ter consumado sob o totalitarismo hitlerista. Ainda era muito cedo
821

, por 

sua vez, para que se pudesse antever a radical revolução neoconstitucionalista e humanista 

que viria a ser empreendida no domínio jurídico na segunda metade do século XX. A 

propósito, no que tange ao humanismo jurídico, as expressões positivas pioneiras só tomaram 

corpo, no plano internacional, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 

e, no âmbito constitucional, com o advento da Lei Fundamental de Bonn, em 1949
822

. 

Restou, assim, promulgada, em 18 de setembro de 1946, a quinta Constituição 

brasileira, a quarta da era republicana. Recompondo o quadro constitucional nacional, 

plasmou uma solução de compromisso entre forças conservadoras e progressistas. É nesse 

sentido também que é, de fato, qualificada como a mais democrática
823

, até então, de nossa 

nada elogiável história política, permeada por exemplos notórios e recorrentes de exercício 

ilegítimo do poder constituinte
824

, dos quais a outorga da Carta de 1937 era ―só‖ o mais 

recente. A Constituição de 1946 foi, aliás, produzida num fecundo período de 

reconstitucionalização vivenciado por vários países do mundo ocidental, em razão de 

processos de independência ou da derrocada de regimes ditatoriais que se sucedeu depois da 

Segunda Guerra Mundial
825

.  

Como ponto positivo da renovação constitucional, nela se sedimentou uma 

perspectiva promissora, ainda que abstrata, de um regime democrático mais aberto, plural e 

popular, além de virtualmente melhor conciliável com a ideologia dos direitos humanos
826

. 

Por sinal, logo em seu primeiro artigo, a Constituição de 1946 resgatou a máxima 

rousseaniana ―Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido‖, introduzida 

originalmente na tradição brasileira pela Constituição de 1934.   

No tocante aos direitos humanos, a Constituição de 1946 basicamente 

―repristinou‖ as franquias preconizadas na Constituição de 1934, filiando-se, ademais, ao 

                                                
820 MALUF, op. cit., p. 26. 
821 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 313.  
822 BONAVIDES, op. cit., 2007, p. 356.  
823 SILVA, op. cit., 2007b, p. 103.  
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825 BARROSO, op. cit., 2009, p. 25.  
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constitucionalismo social weimariano, embora tenha empreendido algumas modificações 

pontuais.
827

 

Por sua vez, o art. 144 da Constituição de 1946 reproduziu igualmente o art. 114 

da Constituição de 1934, mantendo, assim, nos mesmos termos, a cláusula de abertura do 

catálogo constitucional, ao dispor que a especificação dos direitos e garantias nela enunciados 

expressamente não excluiria outros resultantes do ―regime‖ e dos ―princípios‖ que ela 

adotava. Demais disso, foi eliminada a restrição constante na parte final do art. 123 da Polaca, 

que limitava o uso desses direitos e garantias ao bem público, às necessidades da defesa, ao 

bem-estar, à paz e à ordem coletiva, bem como às exigências da segurança da Nação e do 

Estado; conceitos jurídicos indeterminados que, no fundo, subjugavam o âmbito de proteção 

dessas franquias constitucionais às razões do Estado. O art. 144 da Constituição de 1946 

reforçou, portanto, a tendência constitucional de afirmação expansiva não só dos direitos 

humanos enumerados, mas também dos direitos não-enumerados textualmente, em prol dos 

valores fundamentais consagrados no texto magno. 

 

1.2.2 A turbulenta experiência democrática de 1946 a 1964. 

 

A experiência histórica brasileira é marcada por um realismo político qualificado 

por traços manifestamente antidemocráticos, comumente escamoteados por uma aparência 

formal de legitimidade calcada, entre outros artifícios, no discurso constitucional positivado 

em máximas solenes e grandiloquentes, mas vazias de efetividade. De certo modo, isso reflete 

o ceticismo de Sérgio Buarque de Holanda quando afirma que ―a democracia no Brasil foi 

sempre um lamentável mal-entendido‖
828

. 

Conquanto as formas constitucionais nominais esculpidas no texto magno em 

1946 tivessem o pretenso escopo de institucionalizar um regime democrático estável no País, 

a política nacional da época ainda não espelhava uma cultura efetivamente democrática, 

depurada de seus vícios autoritários mais arraigados, tão presentes durante a virulenta ditadura 

estadonovista que acabara de fenecer. Em razão disso, sob a provisória ―experiência 

                                                
827 MARTINS FERREIRA, op. cit., pp. 170-171; RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. O controle concentrado de 
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de Direito Constitucional, 2000, p. 68; FAUSTO, op. cit., p. 221; BARROSO, op. cit., 2009, p. 27; MARTINS 

FERREIRA, op. cit., p. 175. 
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democrática‖ (1946-1964), vivenciou-se um gravíssimo ciclo de hostilidades e crises políticas 

que culminaram etiologicamente no nefasto golpe militar de 1964. A fatídica ruptura política 

decorreu, sobretudo, da crônica incapacidade de absorção institucional da divergência no 

processo do poder e de um germe golpista redivivo, de raízes atávicas, que, desde o fundo de 

nossa história colonial, contamina segmentos sociais e lideranças políticas mais refratárias ao 

pluralismo, à liberdade e à tolerância ideológica
829

 e mais afeitas ao silêncio, à força e ao 

arbítrio
830

. 

Com efeito, durante a Era Vargas (1930-1945), Getúlio (e o que fosse correlato ao 

getulismo) acumulou fortes opositores em vários segmentos sociais, inclusive entre os 

próprios militares. Tal como assinalado, durante o processo de democratização operado em 

1945, referidas forças oposicionistas organizaram-se politicamente em partidos de âmbito 

nacional, com especial destaque para a UDN, que, juntamente com o PSD e o PTB, legendas 

governistas, foram os principais partidos que dominaram a conturbada cena política nacional 

durante o lapso de 1945 a 1964. 

Sem embargo, no plano federal, a forte coalização partidária ―PSD-PTB‖, 

articulada habilmente por Vargas durante o processo de abertura política de 1945, logrou 

obter, até o início da década de 60, a vitória eleitoral nos três primeiros pleitos presidenciais 

(Dutra, Vargas e Juscelino Kubitschek). Assegurou-se, assim, em termos gerais, a 

continuidade da mesma estrutura burocrático-administrativa da Era Vargas. Isso não impediu, 

contudo, que os rumos da política governamental não oscilassem consideravelmente durante o 

referido período.  

De fato, o projeto governamental da política varguista implementado durante o 

Estado Novo foi matizado pela concessão de certas franquias sociais, bem como pela atuação 

estatal interventiva e desenvolvimentista do capitalismo interno, com proteção de 

determinados setores econômicos, matrizes energéticas e riquezas naturais estratégicas.  

Durante o governo Dutra (1946-1951), no trato dos problemas existenciais 

concretos da sociedade brasileira, verificou-se, em linha com a política econômica 

norteamericana, uma inclinação mais ―à direita‖ em relação ao modelo getulista. Perfilhando 

um paradigma de ação política mais afim com o liberalismo econômico, restringiu-se o 

intervencionismo estatal na economia e adotou-se uma postura de franca liberalização do 
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mercado e de abertura para o capitalismo internacional. Demais disso, no campo social, 

promoveu-se a contenção de direitos e benefícios, com dura repressão de movimentos 

populares e de esquerda, marcando-se, ademais, por um manifesto anticomunismo filiado à 

Doutrina Truman (perseguição de comunistas; fechamento do PCB; rompimento de relações 

diplomáticas com a União Soviética etc). Diante dos contornos estruturais de sua política 

econômica interna e de seu alinhamento no quadro das relações internacionais, intimamente 

ligada aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos, sua gestão refletia uma 

linha de orientação ideológica que foi depreciativamente acunhada de ―entreguista‖. Em face 

dela, opunha-se a corrente denominada de ―nacionalista‖
831

, mais associada à figura 

emblemática de Vargas. 

No pleito eleitoral seguinte, em 1950, Getúlio candidatou-se pelo PTB e 

desenvolveu uma campanha calcada na defesa da industrialização nacional e na ampliação da 

legislação trabalhista. O certame eleitoral foi, contudo, bastante tumultuado, tanto que 

recebeu, inclusive, forte oposição de Dutra, que via na plataforma de campanha getulista uma 

clara descontinuidade em relação ao seu projeto liberal. Instalou-se, ademais, uma cisão 

interna no PSD, que lançara um candidato diverso por influência de Dutra, que não contou, 

contudo, com o apoio de vários líderes partidários descontentes.
832

  

Vitorioso, Vargas passou a empreender uma política governamental 

marcadamente pautada por um intervencionismo estatal mais pujante e nacionalista, pela 

regulação econômica e pelo controle de áreas estratégicas (siderurgia, petróleo, transportes, 

comunicações etc). Além do desenvolvimentismo, seu governo resgatou a marca do 

populismo carismático, fundada no aliciamento da simpatia das classes populares, sobretudo 

por meio de concessões sociais e benesses governativas. Efetivamente, seu programa 

evidenciava um viés nitidamente mais socializante, inclusive com o fito de conter a crescente 

onda de greves e a influência comunista nos sindicatos diante da insatisfação generalizada em 

face do arrocho salarial e do aumento do custo de vida acumulado desde o governo Dutra. 

Para tanto, contou, durante certo período, com a participação do gaúcho João Goulart no 

Ministério do Trabalho, mais conhecido como Jango. Goulart era uma figura política ligada 

aos movimentos sindicais do PTB e em relação ao qual se passou a desenvolver, no seio da 

UDN e de militares antigetulistas, a imagem de querer implantar uma espécie de ―república 

sindicalista‖, mais à esquerda, no País.  

                                                
831 FAUSTO, op. cit., p. 225; e CARONE, op. cit., p. 42.  
832 FAUSTO, op. cit., p. 224.  
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Fatores bastante amplos de ordem objetiva e subjetiva associados à personagem 

ímpar de Getúlio
833

, sob o qual pesava, inclusive, a pecha de ex-ditador, catalisaram virulentas 

oposições não só ligadas propriamente à UDN, mas também a muitos outros segmentos 

sociais, inclusive entre os militares. Os rumos da política varguista, pautada no populismo 

nacionalista e intervencionista, induziram, ademais, inquietações e resistências entre 

poderosos grupos sociais ditos ―direitistas‖
834

 ou ―entreguistas‖
835

. A oposição contou, ainda, 

com uma intensa e contínua crítica jornalística promovida por diversos veículos de imprensa, 

com destaque para a atuação incisiva do jornalista e deputado Carlos Lacerda, que denunciava 

a corrupção administrativa, o tráfico de influências e o clientelismo na gestão getulista. Essa 

conjunção de elementos serviu de elo para a união de certos líderes militares insatisfeitos a 

setores da burguesia industrial e financeira, nacional e estrangeira
836

, com a simpatia dos 

Estados Unidos, que receavam a replicação de um peronismo no Brasil. Em meio ao clima de 

grave hostilidade e radicalização política, o próprio trabalhismo oficial mostrava sinais claros 

de descontentamento com o assistencialismo paternalista e o controle sindical exercido pelo 

governo Vargas
837

, cujo desgaste e perda da base social de apoio já ameaçavam comprometer 

a estabilidade política e a governabilidade do País.  

Faltava à oposição um acontecimento suficientemente traumático que justificasse 

a queda do Presidente
838

, o que findou se consumando, em agosto de 1954, com a obscura 

tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que acabou vitimando o Major Rubens Vaz. A 

autoria do crime restou imputada ao Chefe da Guarda Presidencial, Gregório Fortunato. 

Conquanto inexistissem maiores evidências comprobatórias que vinculassem pessoalmente a 

figura de Vargas ao delito, deflagrou-se, por influência da oposição antigetulista, um 

movimento pela renúncia de Getúlio que tomou grandes proporções. Passou a contar, 

inclusive, com o apoio declarado das Forças Armadas. O País encontrava-se na iminência de 

um novo golpe militar. Numa situação insustentável de convulsão social, Vargas respondeu 

com um último e extremo ato: suicidou-se na manhã de 24 de agosto de 1954 em seus 

aposentos no Palácio do Catete. 

O suicídio de Vargas exprimiu desespero pessoal, mas se revestiu também de um 

profundo significado político, com consequências imediatas. Getúlio deixara, ademais, uma 

                                                
833 CARONE, op. cit., p. 42.  
834 CARONE, op. cit., p. 42.  
835 FAUSTO, op. cit., p. 225.  
836 BARROSO, op. cit., 2009, p. 28.  
837 BARROSO, op. cit., 2009, p. 28.  
838 FAUSTO, op. cit., p. 230.  
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carta-testamento, na qual se apresentara como vítima da ação de forças impopulares, 

apontando como responsáveis pelo impasse a que chegara os grupos internacionais aliados a 

seus inimigos internos
839

. A carga dramática de seu último gesto político gerou um estado de 

comoção nacional, mobilizando a grande massa da população numa onda de revolta que 

refreou, por 10 anos, as expectativas de ascensão política da oposição
840

, arrefecendo, além 

disso, as pretensões no sentido de se empreender um novo golpe contra as instituições
841

. 

Houve, aliás, ataques a jornais oposicionistas e à representação diplomática dos Estados 

Unidos no Rio de Janeiro, inclusive com a participação de comunistas
842

.  

Por força das circunstâncias, o Vice-Presidente Café Filho assumiu o poder para 

completar o mandato, assegurando ao País que garantiria a realização das eleições 

presidenciais marcadas para outubro de 1955.  

A forte coligação PSD-PTB logrou sagrar-se novamente vitoriosa no pleito 

eleitoral, no qual foram sufragados Juscelino Kubitschek (PSD), para o mandato de 

Presidente, e João Goulart (PTB), para o de Vice. Ambos tinham fortes afinidades com o 

getulismo, possuindo Juscelino, contudo, um perfil um pouco mais moderado. Por sinal, como 

as eleições para Presidente e Vice eram autônomas, nos termos do art. 81 da Constituição de 

1946, Jango, ex-Ministro do Trabalho de Vargas, obteve uma votação superior à de 

Kubitschek, o que demonstrou o crescimento do peso político da corrente trabalhista.   

Mesmo com o suicídio de Vargas e a comoção nacional dele decorrente, nova 

crise política estabeleceu-se, visto que a oposição desencadeou um movimento de conspiração 

contra a posse de Juscelino (JK) e João Goulart, situação que se agravou com o afastamento 

provisório de Café Filho em novembro de 1955, em razão de um ataque cardíaco. Em seu 

lugar, assumiu o poder o Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz (PSD), ex-

Ministro da Justiça de Dutra, acusado de favorecer abertamente os partidários de um golpe 

militar.  

Na sequência, ocorreu um dos episódios mais curiosos da história militar 

brasileira: o chamado ―golpe preventivo‖. Convencido de que o Presidente interino tramava,  

inclusive com apoio de militares, contra o resultado das urnas, o General Henrique Lott, 

recém-exonerado do Ministério da Guerra, mobilizou as tropas do Rio de Janeiro para 

                                                
839 FAUSTO, op. cit., p. 231.  
840 BARROSO, op. cit., 2009, p. 29.   
841 FAUSTO, op. cit., p. 231.  
842 FAUSTO, op. cit., p. 231.  
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assegurar a regular investidura dos eleitos, ocasião em que depôs Carlos Luz do poder. 

Referida atitude, que contou com o apoio de Comandos do Exército, desencadeou um conflito 

entre as próprias Forças Armadas, com a oposição dos Ministros da Marinha e da 

Aeronáutica. Forças do Exército cercaram bases navais e aeronáuticas, impedindo, assim, um 

confronto intermilitar de maiores proporções. Deposto da Presidência, Carlos Luz refugiou-se 

no Cruzador ―Tamandaré”, o mais moderno navio da frota naval brasileira, acompanhado de 

seus ministros e outras figuras políticas, entre elas a de Carlos Lacerda, tentando inutilmente 

organizar a resistência. 

Diante da gravíssima situação, o Congresso Nacional reuniu-se prontamente, 

ainda em novembro de 1955, para deliberar a respeito. Na ocasião, contra os votos da UDN, 

decidiu declarar Carlos Luz impedido de permanecer no mandato presidencial, por conspirar 

contra o regime democrático, e investiu Nereu Ramos (PSD), então Presidente do Senado, na 

Presidência da República, interinamente, em observância à linha de sucessão constitucional. 

Aparentemente recuperado, Café Filho ainda pretendeu reempossar-se como Presidente da 

República, mas foi impedido pelo Congresso, que manteve Nereu Ramos. A pedido dos 

Ministros Militares, o Congresso também aprovou um estado de sítio, que, prorrogado, 

garantiu a posse de Juscelino e Jango em 31 de janeiro de 1956, o que representou mais uma 

derrota das pretensões golpistas da oposição. 

Após a iminência de dois golpes militares frustrados, os ―anos JK‖ transcorreram 

com relativa estabilidade política e razoável equilíbrio, mormente se comparados com as 

gestões presidenciais precedentes. Sob uma matriz política focada na promoção do 

―desenvolvimento e ordem‖, logrou amenizar a alta oficialidade das Forças Armadas, 

conquanto membros da cúpula militar divergissem quando o getulismo de Juscelino 

enveredava pelo terreno do nacionalismo ou da questão social. Habilmente, Kubitschek 

conseguiu também conciliar, na medida do possível, interesses das alas políticas ligadas ao 

PSD, mais conservadoras, e ao PTB, de forma que não ofereceu maiores empecilhos à 

satisfação de certas reivindicações da burocracia sindical, obviando explosões grevistas. 

Apesar de problemas com o comércio exterior e o desequilíbrio das finanças governamentais, 

foram anos de grande otimismo social, massificado pela propaganda populista em torno do 

lema ―cinquenta anos em cinco‖; pelo programa desenvolvimentista delineado no chamado 

―Plano de Metas‖; pelos altos índices de crescimento econômico; e por empreendimentos 

governamentais de grande envergadura, tal como a construção de Brasília. 
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Por ocasião da sucessão presidencial, a coalizão PSD-PTB lançou a candidatura 

do General Lott, cuja desenvoltura pessoal como candidato mostrou-se desastrosa, 

desagradando, inclusive, os próprios membros das legendas partidárias que o apoiaram. Para a 

Vice-Presidência, a chapa inscreveu novamente João Goulart. 

Na campanha presidencial, Jânio Quadros, então Governador de São Paulo, figura 

política com um perfil popularesco, conseguiu, de modo fenomenal, atrair a simpatia de 

grande parte do eleitorado com uma plataforma publicitária baseada na promessa de 

moralização administrativa pelo combate à corrupção. Prometia ―varrer a sujeira da 

administração pública‖. O desempenho de Quadros, lançado por um pequeno partido, 

despertou interesse da UDN, que viu nele a oportunidade de chegar afinal ao poder, embora 

por um atalho imprevisível. Pela primeira vez, após certa hesitação inaugural, a UDN não 

lançara candidatura própria, tendo decidido finalmente por apoiar Jânio Quadros, que adotou, 

não obstante, uma peculiar postura de relativa independência em relação aos partidos que o 

apoiavam.  

Nas eleições presidenciais de 03 de outubro de 1960, Jânio Quadros venceu de 

forma avassaladora, rompendo a hegemonia política da coalizão PSD-PTB, que vigorava há 

15 anos, desde 1945. Para Vice, ganhou, contudo, João Goulart.  

Inusitadamente, o governo de Jânio Quadros foi marcado por uma gestão 

desconcertante e extravagante (envolveu-se, inclusive, com questões prosaicas relacionadas à 

proibição do lança-perfume, do biquíni e das brigas de galo). Era, ademais, independente de 

suas bases e adotava medidas ambíguas que desagradaram tanto à esquerda quanto à direita, o 

que lhe rendeu severas críticas. Por sua vez, 07 meses depois de sua posse, em agosto de 

1961, numa atitude política absolutamente mal esclarecida e fundada em alegadas ―forças 

terríveis‖, Jânio anunciou, surpreendentemente e sob a perplexidade de todos, que renunciava 

ao mandato presidencial, comunicando a decisão ao Congresso Nacional e partindo, logo em 

seguida, para São Paulo. Segundo Boris Fausto, a hipótese explicativa mais provável combina 

dados de uma personalidade instável com um cálculo político absolutamente equivocado
843

. 

Conforme essa hipótese, Jânio esperava obter, com um lance teatral, maior soma de poderes 

para governar, livrando-se, até certo ponto, do Congresso e dos partidos, já que se considerava 

imprescindível, ante a forte rejeição dos conservadores e dos militares ao nome de João 

Goulart. O fato é que a imprudente estratégia não surtiu o efeito almejado, visto que a 

                                                
843 FAUSTO, op. cit., pp. 242-243. 
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renúncia já se havia consumado. Iniciou-se, a partir de então, um ciclo de grave agudização da 

crise política, o que findou por culminar com o golpe militar de 1964 e a derrubada formal, 

em 1967, da Constituição de 1946. 

Deveras, vago o cargo presidencial, assumiu o Presidente da Câmara dos 

Deputados, Ranieri Mazzili, por encontrar-se o Vice-Presidente, por simbólica coincidência, 

em viagem oficial à China. A despeito de o art. 79 da Constituição de 1946 não deixar 

margem alguma para dúvida no caso de sucessão presidencial, um forte movimento de 

iniciativa dos militares recusou-se peremptoriamente a admitir que João Goulart assumisse a 

função de Presidente. Alegou-se, para tanto, o temor que se implantasse no País uma 

―república sindicalista‖, pela qual os comunistas poderiam virtualmente assumir o poder. Os 

Ministros Militares impediram, inclusive, o retorno de Jango ao País, por razões de segurança 

nacional. Era o prenúncio de mais uma tentativa de golpe contra as instituições. 

A esse respeito, não havia, contudo, unanimidade na cúpula militar. No Rio 

Grande do Sul, o comandante do 3º Exército declarou seu apoio à posse de Goulart, abrindo o 

que se chamou de batalha da legalidade. A figura principal do movimento foi o Governador 

do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, que contou com o suporte de 

setores trabalhistas. Brizola contribuiu para a organização do esquema militar de resistência e 

liderou manifestações populares.  

Ante o impasse e o acirramento dos conflitos políticos e militares, com ameaça 

iminente de se instalar uma guerra civil, o Congresso adotou, em tempo recorde, uma solução 

de compromisso, viabilizada por meio da edição da Emenda Constitucional nº 04, de 02 de 

setembro de 1961, pela qual restou drasticamente alterada a forma de governo, que passou de 

presidencialista para parlamentarista. Com essa medida artificial de matiz excepcional, inédita 

no período republicano brasileiro e que não contou com apoio popular algum, foram 

consideravelmente limitados os poderes de ação presidencial de João Goulart, que, a despeito 

de ter assumido a Chefia do Governo em 07 de setembro de 1961, passou a operar sob o 

controle político do Parlamento. 

Nada obstante, em plebiscito realizado em 06 de janeiro de 1963, para o qual foi 

incisiva a campanha promovida pela coalizão ―PSD-PTB‖, o povo manifestou-se, por larga 

maioria de votos (9,5 milhões de um contingente de 12,3 milhões), contra a continuação do 

regime parlamentar e pelo restabelecimento do presidencialismo na plenitude de seus poderes, 

o que restou formalizado pela Emenda Constitucional nº 06, de 23 de janeiro de 1963. 
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A assunção de João Goulart na Presidência da República deu-se num contexto de 

mobilizações e pressões sociais muito maiores do que durante o governo Vargas. Com efeito, 

como decorrência de um gradativo processo de organização associativa, era manifesto, a essa 

altura da história brasileira, o avanço dos movimentos sociais organizados, não só nas 

cidades, mas também no campo, a exemplo das Ligas Campesinas. Também galgavam espaço 

na cena política outros atores sociais, tais como os estudantes, através da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), e grupos reformistas da Igreja Católica mais ligados às classes populares, 

como as Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s), com sua ―opção preferencial pelos pobres‖, 

e a Juventude Universitária Católica (JUC), influenciados pelo Concílio Vaticano II (1962-

1965), pela Encíclica Mater et Magistra  do Papa João XXIII e pela doutrina da Teologia da 

Libertação.  

No velho estilo getulista, Jango tentou restabelecer o populismo nacionalista e o 

intervencionismo desenvolvimentista do Estado no domínio socioeconômico. Propôs, 

ademais, restrições ao capital estrangeiro e reformas sociais mais profundas, as chamadas 

―reformas de base‖, que não foram bem acolhidas pela maioria dos parlamentares no 

Congresso Nacional.  

As reformas de base envolviam, por sua vez, um amplo leque de medidas, entre as 

quais a proposta de reforma agrária, com o objetivo de eliminar conflitos pela posse da terra e 

garantir o acesso à propriedade rural a milhões de trabalhadores do campo por meio de 

desapropriações, mesmo que sem indenização alguma. Contemplava também uma reforma 

urbana, destinada a criar condições para a resolução de problemas habitacionais, facilitando o 

acesso à casa própria por parte de inquilinos de imóveis alugados. No plano dos direitos 

políticos, sustentava a necessidade de estender o direito de voto aos analfabetos e aos 

inferiores das Forças Armadas, com o fito de ampliar a sustentação do governo populista, 

contando com a grande massa dos desvalidos e setores marginalizados da base das instituições 

militares.  

É digno de nota que as reformas de base não se destinavam propriamente a 

implantar uma sociedade socialista no Brasil
844

. Almejavam, em verdade, modernizar o 

capitalismo nacional e reduzir as profundas desigualdades sociais do País a partir da ação 

interventiva do Estado, o que contou com o apoio de grupos nacionalistas e de esquerda, entre 

                                                
844 FAUSTO, op. cit., p. 246. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
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os quais muitos comunistas. Isso inquietou, noutra face, vários outros setores da sociedade 

ligados ao capitalismo internacional e refratários ao comunismo. 

Notadamente, ainda que no sentido de manter o modo de produção capitalista, o 

projeto governamental de João Goulart envolvia mudanças estruturais muito densas, o que 

despertou forte resistência em diversos segmentos das classes média e alta, além do 

descontentamento dos Estados Unidos. Nesse contexto, a maioria udenista aproximou-se da 

corrente militar avessa à figura de Jango, compondo a ultraconservadora Ação Democrática 

Parlamentar, que passou a incentivar a realização de um golpe de Estado como solução para a 

superação da crise política que se delineava. 

Enquanto ocorria o realinhamento e a polarização ideológica em torno do governo 

de João Goulart, desenvolvia-se em setores anticomunistas das Forças Armadas uma visão da 

geopolítica mundial que, inserida no contexto radicalizado da Guerra Fria, reconhecia a 

emergência de um suposto fenômeno denominado de ―guerra revolucionária‖. Referida 

percepção da realidade baseava-se num sentimento de virtual ameaça de implantação do 

regime comunista em países subdesenvolvidos; não só pela doutrinação, mas também pela 

luta armada, tal como ocorrera na Revolução Cubana, pela qual se dera a ascensão política de 

Fidel Castro, em 1959. Ante o risco de a guerra revolucionária instalar-se no Brasil, 

necessário seria, na compreensão de muitos militares, opor-lhe uma ação defensiva forte e 

eficaz por parte das Forças Armadas, com o objetivo de derrotar o inimigo, garantir a 

segurança e o desenvolvimento da nação. Nascia, assim, a Doutrina da Segurança Nacional 

(DSN), que, sob influência e incentivo norteamericanos, foi fomentada no âmbito da Escola 

Superior de Guerra (ESG), tendo como principal técnico e organizador o General Golbery de 

Couto e Silva. A partir da ESG e de órgãos como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 

(IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), financiado pela CIA, foram 

surgindo as linhas definidoras de um regime político considerado capaz de impedir a 

subversão da ordem e garantir certo tipo de desenvolvimento econômico.  

À medida que o governo Goulart deslocava-se ―à esquerda‖ com suas reformas 

sociais de base, firmava-se nos círculos militares mais conservadores a convicção de que só 

um movimento armado poria fim à ―anarquia populista‖, contendo o avanço virtual do 

comunismo. Nos meios militares, cresceu a conspiração contra Jango, fortalecida pelos 

partidários de uma ―intervenção defensiva‖ contra os excessos governamentais, entre os quais 
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figurava o próprio Chefe do Estado-Maior do Exército, o General Humberto de Alencar 

Castelo Branco.  

O dissenso ideológico radicalizado e as profundas cisões e hostilidades políticas 

geradas em torno do programa econômico e social do governo, além das crescentes 

inquietações e pressões populares pelas prometidas reformas de base, em parte insufladas pelo 

próprio Presidente para aprová-las no Congresso Nacional, chegaram ao clímax em 1964. 

Nessa etapa, a via democrática não mais se mostrava, para muitos, capaz de solver os graves 

conflitos existentes. Entre as forças oposicionistas, crescia a convicção de que só o golpe de 

Estado teria o condão de purgar o País das distorções decorrentes da luta de classes, do poder 

dos sindicatos e dos perigos do comunismo. Em março de 1964, grupos militares depuseram, 

então, o Presidente Goulart e instalaram a mais longa e arbitrária ditatura da história política 

brasileira, com os conhecidos ―anos de chumbo‖.  

Referido fato foi, por sinal, precipitado pelo General Olímpio Mourão Filho, que 

participara, a propósito, do sombrio episódio do Plano Cohen, em 1937, que, também com 

evocação da suposta ameaça comunista, serviu de pretexto para a implantação do Estado 

Novo por Getúlio Vargas.  

Era o fim da turbulenta experiência democrática iniciada em 1945. O País 

encerrava mais um ciclo de sua história política com um lastimável golpe de Estado. 

 

1.2.3. A institucionalização da ditadura militar e a Constituição de 1967/1969 

 

Deposto o Presidente, assumiu o poder o autodenominado Comando Supremo da 

―Revolução‖, composto pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica. 

 A despeito de rejeitar o populismo getulista, a cúpula militar que passou a 

conduzir o País evidenciava muitos traços ideológicos comuns ao pensamento político de 

Getúlio Vargas, tais como as referências ao positivismo comtiano-castilhista
845

 e ao 

                                                
845 O positivismo político de Augusto Comte, do qual o castilhismo constitui uma versão ortodoxa professada 

por Júlio de Castilhos no Rio Grande do Sul, foi uma doutrina introduzida no Brasil por ocasião da derrocada do 

regime imperial, sobretudo por obra de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor da Escola Militar da 
Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Contou, assim, desde longa data, com grande adesão de setores militares, 

que, desde aquela época, passaram a ter uma intensa participação no processo político brasileiro, o que perdurou 

até o advento da Constituição de 1988. Na perspectiva da doutrina comtiana, defendia-se a chamada ―ditadura 
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autoritarismo instrumental
846

, herança atávica do velho tenentismo. Eram, assim, favoráveis a 

governos presidencialistas fortes, centralizadores e tecnocráticos, além de hostis a ingerências 

parlamentares na missão executiva modernizadora. Demais disso, eram refratários à 

implantação do regime democrático nas condições existenciais em que se encontrava o País, 

no qual o povo ainda não evidenciaria, na sua visão, capacidade suficiente para o exercício 

responsável da democracia.
847

 

Entre os primeiros gestos políticos, o Comando Supremo editou o AI nº 01, de 09 

de abril de 1964, com o fito de fixar o conceito do movimento civil-militar dito revolucionário 

e instaurar a nova ordem jurídica do País, o que demarcou, de certo modo, a derrocada da 

Constituição de 1946
848

.  

No preâmbulo do AI-1, ressaltou-se que os processos constitucionais então 

existentes não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a 

―bolchevizar o País‖. Assinalou, outrossim, que a ―Revolução‖ tinha ―a missão de restaurar 

no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o 

                                                                                                                                                   
científica‖. Tratava-se de um regime republicano ilustrado e supostamente inspirado em princípios racionais. 

Nesse modelo, o governo deveria ser conduzido por uma pessoa ou grupo político esclarecido e tecnocrata, 

investido num Poder Executivo forte e interventor, predominante em relação ao Legislativo, e capaz de agir ativa 

e livremente no sentido de modernizar cientificamente a nação rumo à ordem e ao progresso. Defendia-se uma 

gestão estatal pautada pela ―política científica‖, baseada em princípios cientificamente verdadeiros, na reta razão, 

na techné, perceptível e vinculante para as “inteligências esclarecidas‖, ―tecnicamente competentes‖ e ―bem 

intencionadas‖. A política era encarada não como uma questão de negociação de interesses divergentes da 
sociedade, mas de competência técnica ou perícia no manejo dos meios públicos para a consecução dos fins 

sociais, a ser empreendida, de forma racional, objetiva e tecnocrática, pelo recurso à ciência. A despeito das 

notas discursivas de patriotismo e de seu suposto teor de racionalização, a absorção do positivismo comtiano 

pelos militares brasileiros foi, de fato, permeada por traços de confessado autoritarismo e pelo caráter 

antidemocrático. Tendo impregnado o imaginário aspiracional e o sentimento patriótico dos jovens oficiais e de 

vários membros da elite política, o ideário positivista era verdadeiramente refratário a governos suscetíveis a 

reivindicações e negociações políticas. Assim, os positivistas emprestavam legitimidade racional aos regimes 

republicanos presidencialistas vigorosos, baseados no otimismo quanto às virtudes da aplicação da técnica e da 

ciência à política. Nas palavras de Murilo de Carvalho, ―A noção positivista de cidadania não incluía os direitos 

políticos, assim como não aceitava os partidos e a própria democracia representativa [...] Na realidade, nesta 

concepção não existiam sequer os cidadãos ativos. Todos eram inativos, à espera da ação iluminada do Estado, 

guiado pelas luzes do grande mestre de Montpellier e de seus porta-vozes.‖ (CARVALHO, José Murilo de. Os 

bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Cia das Letras, 1987, p. 54; SOUZA 

JUNIOR, op. cit., pp. 60-61 e 99; BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., p. 217; e BENEVIDES, op. cit., p. 114). 
846 Segundo a ideologia do chamado ―autoritarismo instrumental‖, acolhida igualmente por Getúlio Vargas e por 

muitos militares, a democracia política seria prematura na realidade brasileira, não se encontrando o povo ainda 

habilitado para o trato democrático. Nesse sentido, só deveria ser efetivamente implantada num momento 

histórico posterior, num estádio civilizatório mais avançado, depois de um grande esforço nacional, capitaneado 

por lideranças competentes, para organizar racionalmente o País e criar as condições existenciais de cunho 

social, econômico, político e cultural que então viabilizassem o pleno exercício democrático (SOUZA JUNIOR, 

op. cit., p. 60). Referida forma de pensar refletia, no fundo, a cultura conservadora de setores da elite política da 

época, que partia do pressuposto de que a participação popular nos processos públicos seria inócua e inútil, visto 

que a plebe ignara seria incompetente ou incapaz de deliberar sobre assuntos dos quais não teria conhecimento 
(BENEVIDES, op. cit., pp. 80-110). 
847 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 136.   
848 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 319.  
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bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como 

nas suas dependências administrativas‖.  

O Comando Militar também se investiu, ipso facto, no exercício do Poder 

Constituinte Originário
849

, consoante explicitado no seguinte excerto: ―A revolução vitoriosa 

se investe no exercício do Poder Constituinte. […] Assim, a revolução vitoriosa, como Poder 

Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de 

constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. 

Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua 

vitória. Os Chefes da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio 

inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu nome exercem o Poder Constituinte, de 

que o Povo é o único titular‖.  

Por sua vez, conforme consignado no art. 1º do AI-1, restou mantida a vigência da 

Constituição de 1946, mas com as modificações formais então introduzidas pelo próprio 

Comando, sem qualquer intervenção popular ou do Congresso Nacional. Inaugurou-se, pois, 

um regime normativo paralelo, supraconstitucional
850

, que perduraria durante todo o período 

ditatorial, no qual foram, por sinal, editados 16 outros atos institucionais, além de vários atos 

complementares e decretos-leis. A Constituição continuava a subsistir, portanto, apenas na 

medida do que o seu conteúdo correspondesse aos interesses do movimento dito 

revolucionário. Não era mais propriamente a Constituição de 1946 que vigorava, mas, sim, o 

ato de força
851

. 

Demais disso, dentre as medidas inaugurais baixadas, em caráter provisório, pelo 

Comando Militar no exercício do poder institucionalizante, destacavam-se as seguintes: o 

Presidente e o Vice-Presidente seriam escolhidos, no próximo pleito eleitoral, a ser realizado 

já em 11 de abril de 1964, por eleição indireta pelo Congresso Nacional (art. 2º); autorizou-se 

o Presidente da República a decretar o estado de sítio e prorrogá-lo em qualquer dos casos 

previstos na Constituição (art. 6º); ficavam provisoriamente suspensas as garantias da 

vitaliciedade e da estabilidade (art. 7º, caput); reconheceu-se a possibilidade discricionária de 

demissão, dispensa, colocação em disponibilidade, aposentadoria e transferência para a 

reserva ou reforma de servidores públicos federais, estaduais e municipais, mediante 

investigação sumária (art. 7º, §§ 1º e 2º); limitou-se o controle jurisdicional desses atos ao 

                                                
849 BARROSO, op. cit., 2009, p. 33.   
850 BARROSO, op. cit., 2009, p. 33.   
851 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 319.  
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exame de formalidades extrínsecas, sendo vedada a apreciação dos fatos que os motivaram, 

bem como da sua conveniência ou oportunidade (art. 7º, § 4º); e possibilitou-se a suspensão 

de direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e a cassação de mandatos legislativos 

federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos (art. 10).  

Após a ―eleição‖, ou ―escolha‖, indireta do General Humberto de Alencar Castelo 

Branco para a Presidência da República, sem opositores, editou-se o AI nº 02, de 27 de 

outubro de 1965, que, além de ter ratificado, em caráter permanente, os aludidos poderes 

executivos, empreendeu várias modificações na Constituição de 1946, prescrevendo que: as 

eleições para Presidente da República e Vice-Presidente continuariam a ser empreendidas de 

forma indireta pelo Congresso Nacional (art. 9º); o Presidente da República poderia decretar o 

estado de sítio ou prorrogá-lo para prevenir ou reprimir a subversão da ordem interna (art. 

13); também ficava suspensa a garantia da inamovibilidade (art. 14); a suspensão de direitos 

políticos acarretava, dentre outras restrições, a proibição de atividade ou manifestação sobre 

assunto de natureza política e a aplicação, quando necessária à preservação da ordem política 

e social, das medidas de segurança de liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados 

lugares e domicílio determinado (art. 16); além dos casos previstos da Constituição, o 

Presidente da República poderia decretar e fazer cumprir a intervenção federal para assegurar 

a execução da lei federal e para prevenir ou reprimir a subversão da ordem (art. 17); ficavam 

extintos todos os partidos políticos e cancelados os respectivos registros, podendo, não 

obstante, ser instituídos novos partidos de acordo com as exigências da Lei nº 4.740, de 15 de 

julho de 1965, e suas modificações (art. 18); ficavam excluídos da apreciação judicial os atos 

praticados pelo Comando Supremo da Revolução e pelo Governo federal com fundamento no 

AI-1 e no AI-2 e nos pertinentes atos complementares (art. 19); o Presidente da República 

poderia editar atos complementares e baixar livremente decretos-leis sobre matéria de 

segurança nacional (art. 30); e o Presidente poderia decretar, em estado de sítio ou fora dele, o 

recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, 

ocasião em que o Poder Executivo correspondente ficaria autorizado a legislar mediante 

decretos-leis sobre todas as matérias previstas na Constituição e na Lei Orgânica (art. 31). 

Com a previsão dessas medidas extremas, foram respaldadas juridicamente as 

violações iniciais de direitos humanos de interesse do regime autoritário, com o fito de 

sufocar e eliminar eventuais focos de oposição, assegurando-se, por outro lado, as condições 
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formais de continuidade e uma aparência de legitimidade democrática, assentada num 

―Congresso mutilado‖
852

. 

Além do AI nº 03, de 05 de fevereiro de 1966, que estendeu o regime de eleições 

indiretas para os cargos de Governador e Vice-Governador dos Estados e vedou a apreciação 

judicial de atos correlatos, e de 36 atos complementares, foram editadas várias emendas 

constitucionais, sendo, para tanto, convocado o Congresso Nacional. Até novembro de 1966, 

já havia, aliás, 21 emendas.  

Em meio a numerosas modificações dos arranjos institucionais que 

comprometeram a autenticidade do regime democrático e esfacelaram a Constituição de 1946, 

cujo texto encontrava-se ―caótico e desestruturado‖
853

, tornou-se imperiosa para o 

autointitulado ―Governo Revolucionário‖ a formalização de uma nova Constituição. Para os 

militares, ―além de uniforme e harmônica‖, esta representaria ―a institucionalização dos ideais 

e princípios da Revolução‖ e assegurasse a ―continuidade da obra revolucionária‖
854

. Adveio, 

nessa esteira, o AI nº 04, de 07 de dezembro de 1966, que convocou, de afogadilho, o 

Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de 

janeiro de 1967, a fim de discutir, votar e promulgar o projeto de Constituição a ser 

encaminhado pelo Presidente da República.  

No fundo, gozando de um ―poder constituinte meramente nominal‖, o Congresso 

Nacional, ―monitorado‖, foi constrangido a deliberar, em sessão extraordinária de apenas 42  

dias, sobre uma proposta literalmente enviada ―a toque de caixa‖ pelo Executivo. Para tanto, o 

governo dispunha da coação das Forças Armadas, se necessário até mesmo para fechar as 

Casas Legislativas, àquela altura em recesso forçado e já desfalcadas dos principais líderes 

oposicionistas, cujos mandatos haviam sido cassados e os direitos políticos suspensos
855

. Foi 

uma infeliz tentativa de institucionalização do golpe civil-militar de 1º de abril de 1964
856

, no 

qual, obedientemente
857

, o Congresso antes homologou do que elaborou a Constituição, num 

prazo exíguo e fatal
858

. Nas palavras de Paulo Bonavides e Paes de Andrade, ―não houve 

propriamente uma tarefa constituinte, mas uma farsa constituinte‖, visto que, além de os 

parlamentares não apresentarem verdadeiras faculdades constitucionais, estavam cerceados e 

                                                
852 BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., p. 431.  
853 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 320.  
854 Os três últimos excertos destacados constavam no preâmbulo do AI nº 04, de 07 de dezembro de 1966. 
855 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., pp. 175-176.  
856 PONTES FILHO, op. cit., p. 118. 
857 VILLA, op. cit., p. 96.  
858 BARROSO, op. cit., 2009, pp. 35-36.   
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coagidos, de forma que só foram convocados para ―constitucionalizar o institucional‖
859

. Foi 

uma função constituinte de ―caráter meramente homologatório‖, exercida ―a toque de 

tambores‖ por um Congresso Nacional ―mutilado‖, ―manietado‖ e ―vilipendiado‖
860

. Este não 

mais se revestia de legitimidade política, especialmente para esse efeito, tantas e tais as graves 

ofensas, ante a arbitrária violência institucional que sofrera pelos detentores fáticos do dito 

―poder revolucionário‖
861

. Desse processo, emergiu, portanto, uma Carta ilegítima
862

, 

outorgada por via oblíqua
863

, o que não lhe retirou a origem espúria, nem lhe enobreceu o 

conteúdo
864

. 

Em 24 de janeiro de 1967, adveio a nova Constituição, que entrou em vigor em 15 

de março de 1967 (art. 189), quando assumiu a Presidência o Marechal Arthur da Costa e 

Silva, ―eleito‖ indiretamente pelo Congresso, sem concorrentes, dissolvendo-se, finalmente, a 

―desfigurada e irreconhecível‖
865

 ordem constitucional democrática inaugurada em 1946.  

Conquanto tenha evocado fórmulas nominativas alusivas à soberania popular (art. 

1º, § 1º), ao regime democrático e representativo (arts. 1º, 148, I, 149, I, e 166, § 2º), à 

separação dos poderes, com independência e harmonia recíprocas (art. 6º), e à forma 

federativa de Estado (arts. 1º, 50, § 1º, e outros), a Carta de 1967 foi permeada por 

mecanismos antidemocráticos que restringiam a participação popular, a representatividade e 

as possibilidades políticas da oposição, além da marca indelével da concentração de poderes, 

em sentido horizontal e vertical
866

. Nesse último aspecto, operou-se, efetivamente, um duplo 

movimento de centralização política, em torno da União, no sistema federal
867

, e do Poder 

Executivo, no Governo Federal
868

, à semelhança do que se dera com a severa Constituição de 

1937. 

                                                
859 BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., pp. 436-437.  
860 PONTES FILHO, op. cit., pp. 118-119. 
861 MELLO FILHO, op. cit., p. 11. 
862 PONTES FILHO, op. cit., p. 119. 
863 BARROSO, op. cit., 2009, p. 36.  
864 PONTES FILHO, op. cit., p. 119. 
865 BARROSO, op. cit., 2009, p. 35.  
866 BARROSO, op. cit., p. 36.  
867 BARROSO, op. cit., 2009, p. 36; e BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 320. Houve efetivamente 

excessiva centralização espacial de poderes na União, em detrimento das outras unidades federadas, 

circunstância que se revelou apta a descaracterizar a prática institucional do Estado Federal (MELLO FILHO, 

op. cit., p. 11). Conforme Valmir Pontes Filho, o princípio federativo sofreu tamanho corte que só por 
eufemismo ou formalismo terminológico se podia falar em ―governos‖ ou em ―autonomias‖ estaduais ou locais 

(PONTES FILHO, op. cit., p. 121). 
868 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., pp. 177.  
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Com efeito, sem nenhuma cerimônia, a Constituição tornou permanente o sistema 

de eleições indiretas para Presidente da República e Vice-Presidente, que passariam a ser 

sufragados pelo chamado Colégio Eleitoral
869

 (arts. 76 e 79, § 1º). Obviou, assim, a 

participação direta e imediata do povo nos pertinentes pleitos eleitorais, limitando as 

possibilidades de acesso das forças oposicionistas ao poder, com redução das chances virtuais 

de mudança políticas significativas
870

.  

Um dado relevante é que, embora a Constituição de 1967 tenha-se inclinado 

formalmente, nos termos dos arts. 143 e 149, no sentido da adoção de um sistema de 

democracia representativa proporcional pretensamente pluripartidário, calcado em legendas 

de âmbito nacional, tal como se dera implicitamente com a Constituição de 1946, o período 

ditatorial caracterizou-se, em verdade, por excessiva restrição jurídica ao exercício efetivo do 

pluripartidarismo no âmbito do Congresso Nacional
871

. Basta citar, que, na linha da disciplina 

inaugurada pelo AI-2 e pelo AC nº 04, de 20 de novembro de 1965, severos requisitos eram 

necessários para a formalização de organizações partidárias, o que findou por conduzir 

fatalmente à institucionalização de uma ―democracia‖ bipartidária. Diferenciaram-se, nesse 

contexto: o partido governista, sob a designação de Aliança Renovadora Nacional (Arena), 

constituída principalmente por políticos da UDN e alguns do PSD; e o partido oposicionista, o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que, aglutinando principalmente membros do 

PTB e do PSD, teve muitas dificuldades para se constituir
872

. Com o fito de se conferir feição 

aparentemente democrática ao regime, o MDB representava uma espécie de ―oposição 

tolerada‖, ―consentida‖, em relação à qual o governo militar empreendeu uma série de 

expedientes no sentido de conter sua expansão e de mantê-la sobre controle. 

Por seu turno, conquanto fosse eleito pelo sufrágio indireto, restou assegurada 

pronunciada ascendência ou primazia política e centralização orgânica de poderes na figura 

do Presidente da República
873

, mormente em face do Legislativo, reduzido, em quase todos os 

casos, à condição de mero homologador das decisões pessoais do Chefe do Executivo
874

. De 

fato, numa clara subtração da iniciativa parlamentar das leis, o Presidente da República, que 

                                                
869 Conforme o art. 76 da Constituição de 1967, o Colégio Eleitoral seria composto pelos membros do Congresso 

Nacional e por delegados enviados pelas Assembleias Legislativas dos Estados, que indicavam três delegados e 

mais um por quinhentos mil eleitores inscritos no Estado, não podendo nenhuma representação ter menos de 

quatro delegados. 
870 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 177.  
871 SOUZA JUNIOR, op. cit., p. 139.  
872 VILLA, op. cit., p. 262.   
873 PONTES FILHO, op. cit., p. 119.  
874 PONTES FILHO, op. cit., p. 121. 
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podia enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria (art. 54), passou a 

deter a iniciativa exclusiva do processo legislativo em várias das temáticas mais relevantes 

(arts. 60 e 83, I)
875

. Noutra vertente, sob o argumento de que se deveria romper a ―inércia do 

Legislativo‖
876

, introduziu-se o mecanismo da aprovação ficta, tácita ou presumida; de forma 

que, se os projetos de lei apresentados pelo Presidente ao Parlamento, à exceção de projetos 

de codificação, não fossem apreciados em certos prazos curtos delimitados na Constituição, 

seriam reputados automaticamente aprovados (art. 54)
877

. Demais disso, o Presidente podia, 

em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resultasse aumento de 

despesa, expedir decretos com força de lei e vigência imediata sobre a segurança nacional e as 

finanças públicas. Esses decretos não podiam ser emendados e, se não fossem apreciados pelo 

Congresso em sessenta dias, seriam igualmente tidos como aprovados pelo decurso de prazo 

(art. 58). Diante de expressões vagas dessa natureza (―urgência‖ e ―interesse público 

relevante‖, assim como ―segurança nacional‖), os decretos-leis tornaram-se instrumentos 

poderosos de ação presidencial, que conduziram a extremos insuspeitáveis a competência do 

Executivo para editar normas e inovar no ordenamento jurídico
878

. A propósito, a experiência 

histórica demonstrou que, diante da enxurrada de decretos-leis e da impossibilidade 

operacional de o Parlamento apreciá-los nos prazos constitucionais, o Presidente findou por 

legislar impunemente
879

. 

O Presidente tinha também competência para decretar o estado de sítio nas 

elásticas hipóteses de ―grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção‖ e de ―guerra‖, 

durante o qual lhe era autorizado levar a efeito várias medidas coercitivas especificadas na 

Constituição
880

, além de outras discriminadas em lei a fim de preservar a integridade e a 

independência do País, o livre funcionamento dos Poderes e a prática das instituições, quando 

gravemente ameaçados por fatores de subversão ou corrupção (arts. 83, XIV, e 152 e ss.).  

No mais, conforme o art. 173, restaram chancelados e excluídos da apreciação 

judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução, assim como pelo Governo 

                                                
875 BARROSO, op. cit., p. 36.  
876 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 177.  
877 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., pp. 177. 
878 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 321.  
879 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 177.  
880 As medidas constritivas previstas eram as seguintes: obrigação de residência em localidade determinada; 

detenção em edifícios não destinados aos réus de crimes comuns; busca e apreensão em domicílio; suspensão da 

liberdade de reunião e de associação; censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e 
diversões públicas; uso ou ocupação temporária de bens das autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista ou concessionárias de serviços públicos; e a suspensão do exercício de cargo, função ou 

emprego nas mesmas entidades. 
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Federal, com base nos atos institucionais e complementares até então editados, além dos atos 

de natureza legislativa expedidos com esteio neles.  

Quanto aos direitos humanos, em relação aos quais também se fez ligeiro uso da 

expressão ―direitos fundamentais do homem‖ (art. 149, I), no anteprojeto oficial do qual se 

originou o texto outorgado, havia uma declaração de direitos sintética, discreta e, em rigor, 

vazada em normas de eficácia contida, sujeitas, portanto, à ulterior regulamentação legal. Isso 

a tornava, desde logo, insuscetível, em pontos essenciais, de aplicação ou de efetividade, até, 

pelo menos, a virtual edição das futuras normas regulamentadoras, o que denota o absoluto 

desapreço e descompromisso que o governo ditatorial nutria em relação aos direitos humanos. 

Uma oportuna, embora inesperada, resistência do Congresso, que contou com a ―tolerância‖ 

do Executivo, levou a que se reproduzissem, no novo texto magno (art. 150), os enunciados 

libertários da Constituição de 1946.
881

 

Para além do caráter semântico e conquanto tenha formalmente, em termos gerais, 

replicado (ou ―copiado‖) os mesmos direitos reconhecidos na Constituição de 1946, inclusive 

com uma cláusula de abertura do catálogo constitucional idêntica (art. 150, § 35), inovou-se 

negativamente nessa seara ao se preconizar a possibilidade de suspensão, por 02 a 10 anos, de 

alguns direitos individuais (liberdade de manifestação de pensamento; de convicção política 

ou filosófica; de informação sem sujeição à censura; de publicação de livros, jornais e 

periódicos; de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão; de reunião; e de 

associação). Autorizou-se, ademais, a suspensão de direitos políticos em caso de abuso 

atentatório da ordem democrática ou destinado à prática de corrupção, sem prejuízo de outras 

punições na esfera civil ou penal  (art. 151).
882

 
883

 

                                                
881 A transcrição da carta de direitos da Constituição de 1946 pela Constituição de 1967 foi feita com algumas 

omissões pontuais, como as relativas às garantias da celeridade processual em repartições públicas e da 

expedição de certidões requeridas para o esclarecimento de negócios administrativos (PONTES FILHO, op. cit., 
p. 120).  
882 A despeito de a referida suspensão de direitos depender, nos termos da Constituição, de deliberação do 

Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do Procurador-Geral da República, assegurada ao paciente a mais 

ampla defesa, a possibilidade da suspensão não deixava notadamente de constituir ameaça eficiente em desfavor 

do uso das aludidas liberdades constitucionais. Isso se dava, sobretudo, quando o mencionado abuso de direito 

estava associado a situações vagas e abertas (―atentados contra a ordem democrática‖ e ―prática da corrupção‖), 

cuja conceituação precisa o texto não cogitava. Não é demasiado também ressaltar que, por força da chancela 

decorrente do art. 173, foram genericamente aprovados os incontáveis atos praticados pelo Comando Supremo 

da Revolução e pelo Governo Federal com base nos atos institucionais e complementares até então editados, 

além dos atos de natureza legislativa expedidos com esteio neles. Restavam, ademais, mantidas as inúmeras 

suspensões de direitos políticos e cassações de mandatos eletivos empreendidas; sem qualquer possibilidade de 
sindicância jurisdicional. 
883 A Constituição de 1967 delineou uma expressiva relação de direitos trabalhistas, sindicais, previdenciários e 

assistenciais (arts. 158 e 159), apesar de muitos direitos sociais terem sido veiculados por meio de normas de 
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Ainda nesse tocante, além da Constituição, vigoravam outros instrumentos 

normativos infraconstitucionais manifestamente cerceadores da liberdade e incompatíveis 

com o regime democrático, a exemplo da Lei de Imprensa, plasmada na Lei nº 5.250, de 09 de 

fevereiro de 1967
884

. Vale citar também o Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967, 

editado pelo próprio Executivo com base nos AI´s 02 (art. 30) e 04 (art. 9º), que instituiu a 

primeira Lei de Segurança Nacional – LSN do período ditatorial em comento. Por meio do 

referido instrumento, foram positivados juridicamente os austeros postulados na Doutrina da 

Segurança Nacional (DSN), que inspirara a deflagração da autoproclamada ―Revolução de 

64‖. Em normativos dessa natureza, as infrações eram comumente tipificadas de forma vaga e 

imprecisa, com recurso a muitos elementos normativos abertos, o que assegurava uma ampla 

margem de arbitramento e arbitrariedade. 

Por sinal, uma das principais notas da Constituição de 1967 dizia respeito 

justamente à preocupação exacerbada com a matéria da ―segurança nacional‖, referenciada 

em vários dispositivos esparsos (arts. 8º, IV e VII, ―c‖, 16, § 1º, ―b‖, 58, I, 83, V, 89, 90, 91, 

122, § 1º, e 157, § 8º), tendo-lhe sido reservada, inclusive, uma seção especial (Seção V do 

Capítulo VII do Título I), o que também foi feito em relação às Forças Armadas (Seção VI). 

O art. 89 da Constituição qualificara, aliás, a segurança nacional como responsabilidade de 

todos, ao predicar que ―Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional, 

nos limites definidos em lei‖. A disciplina legal da temática atinente à segurança nacional 

também foi exaustiva, tanto que, durante os vinte e um anos de exceção, além da referida Lei 

de Segurança Nacional, foram editadas nada menos do que três outras: o Decreto-Lei nº 898, 

de 29 de setembro de 1969; a Lei nº 6.620, de 17 de dezembro de 1978; e a Lei nº 7.170, de 

14 de dezembro de 1983
885

. A ―segurança nacional‖ consubstancia realmente um conceito 

jurídico indeterminado de conotações amplas que se tornou abrangente de diversas situações, 

já que dotado de um grande vazio semântico. Isso acabou por permitir a manipulação da 

                                                                                                                                                   
eficácia contida, a exemplo do direito de associação profissional e sindical (art. 159). Uma restrição marcante da 

Constituição dizia respeito ao direito de greve, que, apesar de assegurado, foi vedado para o serviço público e 

para atividades essenciais, definidas em lei (arts. 157, § 7º, e 158, XXI). 
884 A Lei de Imprensa foi integralmente declarada como não-recepcionada pela ordem constitucional de 1988 

pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo da ADPF nº 130/DF, no qual restou proclamada a 

―incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988‖, visto que seriam ―de 
todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição‖ (cf. ADPF nº 

130/DF, Tribunal Pleno do STF, Rel. Carlos Britto. j. 30.04.2009, maioria, DJe 06.11.2009). 
885 VILLA, op. cit., p. 98.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983


270 

 

 

 

Constituição em diversos de seus pontos, respaldando o incremento de restrições a direitos 

humanos pelo Estado autoritário, inclusive por via da edição de sucessivos decretos-leis
886

.
887

 

Ante o advento da Constituição de 1967, já em si ilegítima e com inequívocos 

traços autoritários e antidemocráticos, imaginou-se que poderia estar interrompida a série dos 

atos de força plasmados nos AI´s
888

, induzindo-se a expectativa de que o movimento militar 

tivesse eventualmente esgotado o ciclo discricionário de institucionalização jurídico-

constitucional
889

. Logo se frustraram as esperanças de maior liberalização do regime e do 

retorno da normalidade democrática
890

.  

Com sua genética arbitrária, a Constituição de 1967 não conseguiu, notadamente, 

proporcionar uma situação de paz, segurança e estabilidade para o País. A despeito do 

ingresso na fase do ―milagre econômico‖ (1968-1973), de grande prosperidade material, os 

anos imediatos que sucederam a outorga constitucional foram extremamente turbulentos, com 

intensa mobilização de forças oposicionistas e o acirramento das tensões sociais
891

. Numa 

autêntica postura de bravura cívica, várias pessoas passaram a exercitar o ―direito de 

resistência‖ em face dos abusos autoritários do Estado de Segurança Nacional. Políticos, 

jornalistas, professores, estudantes, artistas, escritores, dirigentes sindicais, religiosos etc 

passaram a intervir no processo político e se opor com mais veemência, ainda que difusa e 

veladamente, em face daquele estado distorcido de coisas. A luta contra a opressão estatal já 

dava sinais de radicalização em alguns pontos do País, descambando para violentos choques 

armados. Diante das constantes manifestações populares, mais dura a repressão tornou-se.
892

 

Naquele contexto em que as crises não cessavam
893

, Costa e Silva editou o 

fatídico AI nº 05, de 13 de dezembro de 1968
894

. Tratou-se de instrumento de força dotado de 

                                                
886 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 320.  
887 Uma medida que também se prestou a coibir e desestimular o exercício de liberdades constitucionais contra o 

regime ditatorial foi a estratégica sujeição de civis ao foro especial da Justiça Militar para repressão de infrações 
definidas por lei como crimes contra a segurança nacional e contra as instituições militares. Havia, de fato, 

fundado receio quanto ao rigor dos critérios aplicados nesse ramo judiciário no trato das causas submetidas ao 

seu julgamento, mormente à luz dos severos e restritivos ditames das sucessivas Leis de Segurança Nacional (art. 

122, § 1º). 
888 PONTES FILHO, op. cit., p. 124. 
889 BARROSO, op. cit., 2009, p. 36.  
890 PONTES FILHO, op. cit., p. 124. 
891 BASTOS, op. cit., p. 322.  
892 PONTES FILHO, op. cit., pp. 122-124. 
893 SILVA, op. cit., 2007a, p. 87.  
894 A justificativa imediata para o AI-5 – já que muitas motivações mediatas existiam – foi a negativa da Câmara, 
formalizada em 12 de dezembro de 1968, em suspender a imunidade parlamentar e conceder licença para o 

governo processar, nos termos do art. 34, § 1º, da Constituição, o deputado federal Márcio Moreira Alves, do 

MDB. Este havia feito um discurso parlamentar, reputado ofensivo às Forças Armadas, em que narrara o 
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um autoritarismo ímpar do ponto de vista jurídico, ao munir o Presidente de uma quantidade 

demasiadamente grande de poderes repressivos de que muito provavelmente poucos déspotas 

na história desfrutaram
895

.
896

  

Numa singular ironia, o AI-5 foi o primeiro ato normativo dotado de ―força 

constitucional‖ que, na história jurídica brasileira, fez menção textual, mesmo que em seu 

prólogo, à expressão ―dignidade da pessoa humana‖. De todo modo, o draconiano AI-5, que 

representou a implantação, sem peias ou rebuços, da ―ditadura escancarada‖
897

, é um dos mais 

arbitrários instrumentos jurídicos de nossa história
898

. Nos considerandos de praxe, evocou-se, 

para tanto, em suma, a necessidade imperiosa de reprimir a ação de pessoas ou grupos 

antirrevolucionários, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, que se 

encontrariam tramando contra o regime mediante processos subversivos e de guerra 

revolucionária.  

                                                                                                                                                   
cometimento de graves violações aos direitos humanos, destacando em especial as torturas aos presos políticos. 

No dia seguinte, foi editado o Al-5. Cf. PONTES FILHO, op. cit., p. 124; e VILLA, op. cit., p. 100. 
895 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 322.  
896 Conforme o AI-5: o Presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das 

Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, 

só voltando referidos órgãos legislativos a funcionar quando por ele convocados (art. 2º); enquanto perdurasse o 

recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente ficava autorizado a legislar sobre todas as matérias e 

exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios (art. 2º, § 1º); no interesse 

nacional, poderia o Presidente decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na 
Constituição (art. 3º); com o escopo de preservar a dita ―Revolução‖, o Presidente, ouvido o Conselho de 

Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderia suspender os direitos políticos de 

quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais (art. 4º); ao 

serem cassados mandatos eletivos, não ocorreriam substituições parlamentares, determinando-se o quórum 

parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos (art. 4.º, § único); a suspensão dos direitos políticos 

importaria, entre outras medidas pertinentes, a proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 

política e a aplicação, quando necessária, das medidas de segurança de liberdade vigiada, de proibição de 

frequentar determinados lugares e de domicílio determinado (art. 5º); o ato que decretasse a suspensão dos 

direitos políticos poderia ainda fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros 

direitos públicos ou privados (art. 5º, § 1º); as referidas medidas de segurança não eram suscetíveis de apreciação 

pelo Poder Judiciário (art. 5º, § 2º); ficavam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, 

inamovibilidade e estabilidade, típicas da magistratura e do funcionalismo público em geral, bem como a de 
exercício em funções por prazo certo (art. 6º); o Presidente poderia, por decreto, demitir, remover, aposentar ou 

pôr em disponibilidade quaisquer titulares das aludidas garantias, assim como empregados de autarquias, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou 

membros das polícias militares, o que era extensível aos demais entes federados (art. 6º, §§ 1º e 2º); o Presidente 

poderia, em qualquer dos casos previstos na Constituição, decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o 

respectivo prazo (art. 7º); após investigação, poderia o Presidente decretar o confisco de bens de todos quantos 

tenham enriquecido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 8º); o Presidente da 

República poderia também baixar atos complementares para a execução do AI (art. 9º); ficava suspensa a 

garantia do habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e 

social e a economia popular (art. 10); e ficavam excluídos de qualquer apreciação judicial todos os atos 
praticados de acordo com o AI e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos (art. 11). 
897 PONTES FILHO, op. cit., p. 124. 
898 VILLA, op. cit., p. 100. 
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Conquanto, paradoxalmente, prescrevesse, logo em seu art. 1º, que permanecia 

mantida a Carta de 1967 (além das Constituições estaduais), o AI-5, desconsiderou a própria 

Constituição, em relação à qual se igualou, ou melhor, suplantou hierarquicamente, 

subvertendo, por completo, a sistemática da reforma constitucional, para nela introduzir 

drásticas modificações, revogando ―as disposições em contrário‖ (art. 12). Ao figurar, nessa 

esteira, como uma verdadeira ―anticonstituição
899

‖, sua outorga significou a concretização de 

um autêntico ―golpe dentro de outro golpe‖
900

, representando o ―marco de um novo surto 

revolucionário‖
901

, a partir do qual foram editados mais doze atos institucionais e inúmeros 

atos complementares, todos com a mesma índole e direção nefasta. 

Numa onda indiscriminada de terror e autoritarismo, pôs-se o Congresso em 

recesso por prazo indeterminado, na forma do AC nº 38, de 13 de dezembro de 1968; os 

partidos, embora não suprimidos, perderam sua função; cassaram-se mandatos parlamentares; 

promoveram-se demissões de servidores civis e militares, banimentos de políticos, prisões 

arbitrárias, torturas, mutilações, assassinatos de críticos do sistema etc. Além do mais 

absoluto desrespeito às instituições representativas e das inomináveis violações de direitos 

humanos, o Presidente passou a legislar e administrar despoticamente, praticando atos 

infensos a quaisquer controles jurisdicionais.  

Em meio aos eventos, operou-se, inusitadamente, mais um ―golpe dentro do 

golpe‖ por ocasião do afastamento temporário do Presidente Costa e Silva do governo por 

problemas de saúde
902

, episódio especialmente anômalo dentro de um quadro institucional 

que em si mesmo já era de extrema anormalidade
903

. 

Com efeito, nos termos do art. 79 da Constituição de 1967, por ocasião do 

impedimento do Presidente, deveria, em rigor, assumir o Vice-Presidente Pedro Aleixo, que 

não era militar. Como os militares não concordavam que um civil assumisse o poder, 

outorgou-se o AI nº 12, de 1 de setembro de 1969, subscrito pelos Ministros da Marinha de 

Guerra, do Exército e da Aeronáutica. Nesse instrumento, restou prescrito que, enquanto 

durasse o impedimento temporário do Presidente, suas funções seriam exercidas por um 

triunvirato constituído pelos referidos Ministros militares (art. 1º), cujos atos ficavam 

                                                
899 PONTES FILHO, op. cit., p. 125. 
900 PONTES FILHO, op. cit., p. 124. 
901 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 322.  
902 PONTES FILHO, op. cit., p. 125. 
903 BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., p. 324.  
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excluídos de qualquer apreciação judicial (art. 5º). O País passava, então, a ser governado por 

uma Junta Militar.
904

 

É importante ressaltar que, no exercício de suas atribuições governativas, a Junta 

Militar editou então o severo AI nº 13, de 05 de setembro de 1969, que autorizou o Poder 

Executivo a banir do território nacional qualquer brasileiro que se tornasse, 

comprovadamente, ―inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional‖ (art. 1º).
905

  

Diante da imoralidade institucional que se instalara, o País imergiu numa fase 

aguda de crise política marcada por dissidências generalizadas e pelo recrudescimento das 

resistências (houve, inclusive, o sequestro de um embaixador norteamericano), o que fissurou 

consistentemente a pretensa legitimidade da proclamada ―obra revolucionária‖. Pressionada e 

diante da constatação da irreversibilidade do estado de saúde do Presidente, que viria a falecer 

em dezembro de 1969, a Junta Militar outorgou o AI nº 16, de 14 de outubro de 1969, o 

penúltimo da série de atos institucionais. Referido instrumento declarou a vacância da 

Presidência e da Vice-Presidência da República, marcando eleições indiretas pelo Congresso 

Nacional para 25 de outubro, cujo eleito deveria tomar posse já em 30 de outubro. Naquele 

mesmo dia, foi também editado o último ato institucional, o décimo sétimo, que autorizou o 

Presidente a transferir para a reserva, por período determinado, os militares que houvessem 

atentado, ou viessem a atentar, comprovadamente, ―contra a coesão das Forças Armadas, 

divorciando-se, por motivos de caráter conjuntural ou objetivos políticos de ordem pessoal ou 

de grupo, dos princípios basilares e das finalidades precípuas de sua destinação 

constitucional‖. 

Como o Congresso Nacional estava em recesso forçado, antes do término da 

triarquia, os Ministros militares investiram-se, sponte sua, no exercício do poder constituinte 

derivado (ou mesmo originário), com esteio no art. 2º, § 1º, do AI-5, e editaram a conhecida 

Emenda Constitucional (EC) nº 01, de 17 de outubro de 1969. Há, aliás, em torno da aludida 

Emenda, uma célebre discussão doutrinária quanto à sua efetiva natureza jurídico-política, se 

                                                
904 Vale nota que, em 1º de outubro de 1969, o Triunvirato Militar editou, sem qualquer participação do 

Congresso Nacional, o Decreto-Lei nº 911, mais um dos legados antidemocráticos e autoritários do período 

ditatorial, marcado pelo total menosprezo às liberdades individuais. Referido instrumento equiparou ao 

depositário infiel o devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia, com o fito de que, assim, 

passasse a ser suscetível de prisão civil, na forma do § 17 do art. 150 da CF/1967 (deslocado, ipsis verbis, para o 

art. 153, § 17, pela EC nº 01/1969). 
905 Estatuiu, ademais, que, enquanto perdurasse o banimento, ficariam suspensos o processo ou a execução da 

pena a que, porventura, estivesse respondendo ou condenado o banido, assim como a prescrição da ação ou da 
condenação (art. 1º, § único). No mais, para não fugir à regra, justapôs a tradicional ―cláusula da excludência‖, 

que afastava do controle jurisdicional os atos porventura praticados com base nos seus termos ou nos atos 

complementares pertinentes, bem como os respectivos efeitos (art. 2º). 
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seria uma ―simples‖ emenda ou, para além do nomen juris, uma nova Constituição outorgada, 

em razão de se ter empreendido reformulações de tamanha envergadura no texto 

constitucional anterior ao ponto de a Constituição de 1967 ter sido, em verdade, 

estruturalmente substituída por completo
906

. De todo modo, o fato é que, durante os longos 

anos de exceção, os militares governaram pela força das armas, sem se aterem efetivamente a 

quaisquer limites constitucionais formais, sejam estes fundados na Constituição de 1946 ou na 

própria Constituição outorgada em 1967, inclusive no que tange à EC nº 01/1969. 

Em termos gerais, dentre inúmeras outras modificações, a EC nº 01/1969 manteve 

a mesma estrutura autoritária de poder
907

, tendo hipertrofiado ainda mais os poderes do 

Presidente da República, cujo mandato passou a ser de cinco anos (art. 75, § 3º)
908

. Verificou-

se igualmente a majoração das restrições ao exercício da atividade parlamentar e ampliação 

dos meios repressivos dos direitos humanos.  

Dentre as medidas repressivas, vale destacar que a Emenda ampliou as hipóteses 

em que passaria a ser cabível a pena de morte. De fato, na redação anterior, a pena capital só 

era cabível em crimes previstos na legislação militar e em tempo de guerra externa (art. 150, § 

11). A partir de então, a pena de morte tornou-se passível de ser aplicada não só na referida 

situação extrema, mas também nos casos de ―guerra psicológica adversa, ou revolucionária ou 

subversiva, no termos que a lei determinar‖ (art. 153, § 11). A Emenda também aumentou as 

restrições relacionadas à manifestação do pensamento, ao incluir vedações relativas às 

―publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes‖ (art. 153, § 8º). Houve 

igualmente ampliação das situações em que a suspensão de direitos seria autorizada, visto que 

referida medida passou a ser aplicável no caso de abuso de qualquer direito individual ou 

político com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção (art. 154).
909

 

                                                
906 Dentre outros, esse último entendimento é, por sinal, compartilhado por José Afonso da Silva (SILVA, op. 

cit., 2007a, p. 176), Valmir Pontes Filho (PONTES FILHO, op. cit., p. 125); Luís Roberto Barroso (BARROSO, 
op. cit., 2009, p. 38); Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires e Paulo Gustavo Gonet (MENDES; COELHO; 

BRANCO, op. cit., pp. 179); e Marco Antônio Villa (VILLA, op. cit., p. 104). Paulo Bonavides e Paes de 

Andrade, louvando-se de referências ao pensamento de Pontes de Miranda e Pinto Ferreira, manifestaram-se no 

sentido de qualificá-la como emenda, e não como uma nova Constituição (BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., 

pp. 447-448).  
907 PONTES FILHO, op. cit., p. 126. 
908 Com a Emenda Constitucional nº 08, de 1977, a eleição dos Governadores passou a ser também realizada de 

forma indireta, por via de Colégios Eleitorais específicos, nos termos da redação dada ao art. 13, § 2º, da 

Constituição. 
909 A par dessas modificações, a Emenda criou nova causa de perda do mandato relacionada a eventual 

procedimento atentatório das instituições vigentes (art. 35, II). Autorizou também a expedição de decretos-leis 
em matéria tributária e para criação de cargos públicos e fixação de vencimentos, dispondo, ademais, que a 

rejeição de decreto-lei em qualquer caso não implicaria a nulidade dos atos praticados durante a sua vigência 

(art. 55). Particularmente no que tange ao titular de mandato eletivo, o processo tendente a promover a referida 
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A entrada em vigor da EC nº 01, em 30 de outubro de 1969, coincidiu com a 

posse do novo Presidente, o General Emílio Garrastazu Médici, que anunciara, de logo, sua 

disposição para restabelecer a normalidade democrática no País. Nesse sentido, reabriu, 

gradativamente, por meio de sucessivos atos complementares, as Assembleias Legislativas e 

Câmaras de Vereadores que haviam sido postas em recesso pelo AI-5. Referida medida só foi, 

no entanto, efetivamente aplicada depois de se empreender o expurgo de alguns de seus 

membros reputados indesejados pelo regime, que tiveram seus mandatos cirurgicamente 

cassados. Sem embargo, no que concerne à eleição de Governadores e respectivos Vices, 

houve, em verdade, um retrocesso democrático. Conquanto tivesse mantido, no corpo da 

Constituição (art. 13, § 2º), a previsão de eleições diretas, fixou, na forma da Emenda nº 02, 

de 09 de maio de 1972, que, para o quadriênio a iniciar-se em 15 de março de 1974, as 

eleições seriam operadas, ainda que excepcionalmente, também pela via indireta. Isso já 

havia, aliás, ocorrido nas eleições estaduais de 1970, nos termos do art. 189 da Constituição 

de 1967, com redação dada pela EC nº 01/1969. O fato é que, durante o interregno em que o 

General Médici permaneceu no poder, de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974, a 

pretensão democratizadora inaugural não foi muito além da reabertura de algumas Casas 

Legislativas estaduais e municipais. 

Noutra aresta, durante a gestão do Presidente Médici, marcada por um sistemático 

intervencionismo estatal na política econômica, vivenciou-se o boom do ―milagre brasileiro‖ 

(1968-1973), com elevado crescimento material e redução da taxa inflacionária, o que 

permitiu que o governo contasse com certo apoio social, sobretudo nas classes média e alta. 

Foi um período em que ressurgiu, inclusive, o otimismo, bem como o ufanismo, em 

determinadas camadas da sociedade, ilustrado este em expressões do tipo ―Brasil, ame-o ou 

deixe-o‖. 

As tensões sociais permaneceram, contudo, elevadas, não só pelas divergências 

político-ideológicas em relação ao regime ditatorial, mas também em razão do alijamento das 

classes populares na partilha das maiores benesses e riquezas materiais proporcionadas pelo 

                                                                                                                                                   
suspensão de direitos deixou de depender de licença da respectiva Casa Legislativa (art. 154, § único). Criou-se 

ainda a possibilidade de lei complementar dispor sobre a especificação dos direitos políticos, o gozo, o exercício, 

a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as condições de sua reaquisição (art. 149, § 3º). 

No mais, chancelou-se e excluiu-se da apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da 

Revolução, pelo Governo Federal e pela Junta Militar com base nos atos institucionais, complementares e 

legislativos aprovados com supedâneo neles (art. 181). Manteve-se igualmente a vigência do AI-5 e de todos os 
atos posteriormente baixados, sem prejuízo da possibilidade de o Presidente da República, ouvido o Conselho de 

Segurança Nacional, decretar a cessação de sua vigência (art. 182), o que, no fundo, constituía uma verdadeira 

negação da supremacia constitucional (PONTES FILHO, op. cit., p. 126). 
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desenvolvimento nacional e pela entrada de capitais. Nesse período, houve, aliás, a 

radicalização de movimentos oposicionistas, com adoção de práticas de guerrilha, tanto 

urbana, quanto rural, que foram duramente reprimidas pelas forças governamentais. Exemplo 

disso se deu com a dissidência socialista armada, encabeçada pelo Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), na região do Araguaia, no Estado do Pará. Inspirado nas experiências 

vitoriosas da Revolução Chinesa (1949) e da Revolução Cubana (1959), o movimento 

guerrilheiro foi, contudo, exterminado por operações militares entre os anos de 1973 e 1974 e, 

depois, ocultado em 1975. 

 

1.2.4 A abertura política, as ―Diretas já‖, o movimento popular pró-Constituinte e processo 

democrático de reconstitucionalização. 

 

A partir do ano de 1973, iniciou-se o declínio do ―milagre econômico brasileiro‖, 

o que foi profundamente afetado pela grave crise mundial do petróleo, ocorrida nos anos de 

1973 e 1974, causada pela elevação da cotação internacional dos barris, por deliberado 

embargo promovido por membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP). A drástica mudança do cenário econômico ampliou as insatisfações sociais ante o 

aumento do custo de vida decorrente da hiperinflação, o que afetou diretamente os índices de 

popularidade do governo, por si só ilegítimo. Isso se refletiu concretamente no resultado 

desfavorável das eleições parlamentares de 1974, para o Congresso Nacional e as 

Assembleias Legislativas estaduais. Nestas, aparelhada no MDB, a oposição logrou obter 

votações mais expressivas, conquanto as bancadas majoritárias ainda permanecessem com a 

Arena.  

Concorrendo com Ulysses Guimarães, do MDB, o General Ernesto Geisel, pela 

Arena, logrou vencer as eleições presidenciais indiretas, iniciando sua gestão em 15 de março 

de 1974. A despeito da resistência de militares da dita ―linha dura‖, que pregavam o rigor e a 

austeridade no combate às forças subversivas, Geisel, de inclinações mais moderadas, 

propusera empreender uma abertura política, mas de forma ―lenta, gradual e segura‖.  

O governo Geisel é, de fato, associado ao início, com algum cunho de  

efetividade, da liberalização do regime e da abertura política, designada, à época, de 

―processo de distensão‖, que trilhou um caminho difícil, cheio de avanços e recuos, tendo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cubana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulysses_Guimar%C3%A3es
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durado cerca de uma década
910

. Deveras, a abertura política no Brasil pode ser compreendida 

como um processo gradual de composição de forças divergentes. De um lado, o governo 

ditatorial, então gerido por alas militares mais moderadas, que aceitavam algumas mudanças 

nas diretrizes do regime, no sentido da implantação de uma democracia tutelada; do outro, a 

oposição, que desejava uma radical transformação das estruturas autoritárias do Estado e que 

passou a contar com crescentes adesões populares. De ambos os lados, ocorreram vitórias e 

derrotas parciais. Do mesmo modo, para se evitar retrocessos bruscos ou avanços excessivos, 

foram necessárias concessões recíprocas
911

. 

Vários foram os fatores que convergiram para tanto, tais como: os problemas 

econômicos; a perda de apoio social; o confronto com setores mais progressistas da Igreja 

Católica, resistentes às perseguições e práticas de tortura dos órgãos de repressão estatal; e a 

ascensão das pressões oposicionistas. Outra causa de suma importância foram as fissuras 

internas que emergiram nos próprios círculos castrenses no que diz respeito à complexa 

relação entre as Forças Armadas e o poder
912

. Com efeito, havia profundas divergências entre 

os militares, inclusive da própria cúpula do movimento, no que concerne à forma de condução 

dos negócios públicos, o que contribuiu para a eclosão de dissidências contra os oficiais da 

chamada ―linha dura‖, que exergavam subversivos por toda parte e não titubeavam no manejo 

arbitrário de práticas repressivas. Para muitos militares da ―linha moderada‖, inclusive de alta 

patente, entre os quais figurava o próprio Presidente Geisel, era preciso neutralizar o oficialato 

da linha dura, abrandar a repressão e promover, gradualmente, a ―volta dos militares aos 

quartéis‖.
913

  

Ao tentar ―neutralizar a linha dura‖ e controlar a ―distensão‖, Geisel orientava-se, 

contudo, no sentido de uma indefinida democratização conservadora, combinando medidas 

liberalizantes e repressivas, com o fito de, inclusive, obviar que as oposições chegassem logo 

ao poder
914

. Nessa esteira, como resposta à significativa ascenção política das forças 

oposicionistas, além de promover a corriqueira degola de mandatos parlamentares, passou a 

editar uma série de atos normativos com o fito de coibir o seu avanço eleitoral.  

                                                
910 FAUSTO, op. cit., p. 270. 
911 LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos humanos na constituição. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 15.    
912 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 142. 
913 FAUSTO, op. cit., pp. 270-271. 
914 Id. ibidem. 
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Continuaram também as práticas de violência pelos órgãos de repressão do 

Estado, com torturas, desaparecimentos e assassinatos de pessoas, além da perseguição aos 

comunistas e lideranças sociais, sobretudo sindicalistas
915

. Foi, aliás, em outubro de 1975, no 

curso de uma onda repressiva, que o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV 

Cultura de São Paulo, foi intimado a se apresentar no DOI-CODI
916

, por supeita de ligações 

com os comunistas, e, lá comparecendo, não saiu vivo. Foi escamoteada a causa de sua morte 

como suicídio por ―asfixia mecânica‖
917

. Referido episódio teve, por sinal, grande repercussão 

na mídia, gerando maciça indignação social. A Igreja Católica e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) mobilizaram-se, denunciando o emprego sistemático da tortura e dos 

assassinatos. Geisel empreendeu mudanças no DOI-CODI, no qual cessaram as torturas, mas 

a violência estatal não parou.
918

 
919

 

Nesse cenário, ante a proximidade das eleições municipais de 1976, adveio, por 

ato presidencial, a Lei nº 6.339, de 1 de julho de 1976, cognominada de ―Lei Falcão‖. Ao 

realizar alterações na redação do art. 250 do Código Eleitoral então vigorante (Lei nº 4.737, 

de 15 de julho de 1965), tornara tediosa a propaganda eleitoral gratuita em emissoras de rádio 

e televisão. De fato, a divulgação midiática deveria se limitar a expor a legenda, o currículo e 

o número do registro dos candidatos na Justiça Eleitoral, bem como a divulgar, pela televisão, 

suas fotografias, podendo, ainda, anunciar o horário local dos comícios. Mesmo com o 

referido expediente, a Arena suportou pesadas derrotas nas eleições de 15 de novembro de 

1976, passando o MDB a contar com maioria expressiva no plano local, nas Prefeituras e 

Câmaras Municipais.
920

  

Na sequência, o Presidente editou, em abril de 1977, o denominado ―Pacote de 

Abril‖, conjunto formado por emendas constitucionais e por vários outros atos normativos, 

com especial destaque para o AC nº 102/1977, que decretou o recesso por prazo 

                                                
915 FAUSTO, op. cit., p. 271. 
916 O Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI CODI) foi um 

órgão de inteligência e repressão subordinado ao Exército durante a ditadura militar. 
917 Um dos desdobramentos recentes dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi a retificação da 

certidão de óbito de Vladimir Herzog, tendo-se substituído a referência à ―asfixia mecânica‖ como causa mortis, 

por ―lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório em dependência do 2º Exército (DOI-CODI)‖. 
918 FAUSTO, op. cit., pp. 271-272. 
919 Segundo Paulo Bonavides e Pais de Andrade: ―O período de transição da ditadura militar instalada em 1964 

para a Nova República foi, certamente, o mais doloroso de todos quantos a história marcou em nosso País. Da 

Monarquia para a República não se observaram excessos que registrassem, como neste período. a violência do 

poder autoritário, com presos políticos sem culpa formada, torturas nos cárceres. Assassinatos cometidos em 

todo o País sob a égide de uma doutrina de segurança que não era outra coisa senão a segurança do poder 
arbitrário fugindo ao debate público e à eleição do presidente da Republica, dos governadores e dos prefeitos.‖ 

(BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., p. 448). 
920 BASTOS, op. cit., p. 143. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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indeterminado do Congresso Nacional, bem como para a EC nº 08/1977, que, dentre outras 

modificações, empreendeu as seguintes: 1) com foco na iminente renovação de dois terços 

dos membros do Senado, que ocorreria em 1978, instituiu a figura dos ―senadores biônicos‖, 

que ocupariam metade das vagas em disputa e passariam a ser escolhidos por via de eleição 

indireta pelos respectivos Colégios Eleitorais estaduais (arts. 13, § 2º, e 41, § 2º, CF/1967-69), 

nos quais a Arena detinha maioria (eram, portanto, senadores praticamente nomeados); 2) 

como, desde 1974, a Arena não mais ocupava dois terços das cadeiras legislativas em ambas 

as Casas do Parlamento Nacional, reduziu o quórum de aprovação de emendas constitucionais 

para maioria absoluta (art. 48 da CF/1967-69); 3) extendeu o mandato presidencial de cinco 

para seis anos (art. 75, § 3º, CF/1967-69); e 4) alterou a proporcionalidade de deputados no 

Congresso, de modo a conferir maior número de votos aos Estados menores 

proporcionalmente aos maiores, nos quais, ao que parece, residiam camadas eleitorais mais 

hostis ao governo
921

. 

Foi, inequivocamente, um estratagema destinado a assegurar, pela manipulação 

dos meios eleitorais, a perpetuação do regime militar no poder e garantir o maior nível de 

exclusão política das dissidências, contendo a expansão do oposicionista MDB. De todo 

modo, nas palavras de Paulo Bonavides e Paes de Andrade, foi a ―derradeira tempestade‖ da 

autodenominada ―revolução permanente‖
922

, ciclo autoritário marcado, conforme Valmir 

Pontes Filho, por quatro grandes expressões de ―ruptura constitucional‖: a primeira, quando, à 

revelia das disposições da Constituição democrática de 1946, os golpistas assumiram o poder, 

destituíram o então Presidente da República, violentaram o Legislativo e o Judiciário 

(inclusive por via da cassação de mandatos e dos direitos políticos de integrantes seus), 

culminando pela outorga da Constituição de 1967; a segunda, por ocasião da promulgação, 

por uma Junta Militar, da ―Emenda Constitucional nº 01‖, a rigor, uma nova Constituição sob 

os aspectos formal e material; a terceira, quando editaram seguidos atos institucionais (entre 

eles o de nº 5, verdadeira ―anticonstituição‖); e, finalmente, em 1977, quando o Chefe da 

Revolução – que já era o Presidente Ernesto Geisel – fechou o Congresso (que houvera 

rejeitado proposta sua de reforma constitucional relativa ao Poder Judiciário) e editou, ele 

próprio, duas emendas (as de números 7 e 8, no que acabou conhecido como o ―Pacote de 

Abril‖)
923

. 

                                                
921 BASTOS, op. cit., p. 143.  
922 BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., p. 455.  
923 PONTES FILHO, op. cit., p. 126. 
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Nada obstante, Geisel conseguira indicar seu sucessor (João Baptista Figueiredo) 

e neutralizar a resistência militar inaugural da linha dura ao seu projeto de ―distensão‖ (Silvio 

Frota, Ministro do Exército, tinha sido, inclusive, demitido em outubro de 1977)
924

. Nesse 

contexto, um efetivo passo no sentido da reabertura política e do restabelecimento das 

liberdades públicas foi dado com a edição, em junho de 1978, de um conglomerado de 

importantes medidas que recebeu o título de ―Pacote de Junho‖. Dentre as mudanças mais 

promissoras, vale conferir relevo à revogação do famigerado AI-5, ―símbolo maior do 

autoritarismo‖
925

, ―a ditadura sem disfarces‖
926

, bem como das suspensões de direitos 

políticos nele fundadas, tendo-se, ademais, suprimido alguns poderes presidenciais, como, v. 

g., o de decretar o recesso do Legislativo. Foi ainda suspensa a censura aos meios de 

imprensa. Manteve-se, contudo, a Lei de Segurança Nacional, os ―biônicos‖, a Lei Falcão e a 

possibilidade de decretação do estado e das medidas de emergência
927

. Não se concedeu 

também anistia aos opositores do regime, incursos em crimes políticos.  

Em meio ao crescimento da insatisfação popular, ante os longos anos de repressão 

e dos efeitos da crise econômica, do desemprego e da inflação, foi, ademais, aprovada pelo 

Congresso a Emenda Constitucional nº 11, em outubro de 1978, que entrou em vigor em 1º de 

janeiro de 1979. Foram, assim, restabelecidas as imunidades parlamentares (art. 32 da 

CF/1969), bem como se deu início, nos termos da novel redação do art. 152 da Constituição, à 

reforma politica (cada partido precisaria ter entre seus filiados 10% de deputados e senadores 

e 5% dos votos nacionais). A pena de morte foi extinta, excetuando-se os casos preconizados 

na legislação penal para crimes praticados no contexto de guerras externas (art. 153, § 11, da 

CF/1969); foram regulamentados os estados de sítio e de emergência (arts. 155 a 159 da 

CF/1969); e, na forma do art. 3º da EC nº 11/1978, foram revogados os atos institucionais e 

complementares, no que contrariavam a Constituição Federal, tendo-se, porém, ressalvado os 

efeitos dos atos praticados com bases neles, que ficavam excluídos de apreciação judicial.
928

 

Estava, assim, aberto o caminho para a redemocratização e para a retomada da 

normalidade institucional! 

Geisel conseguiu mui habilmente fazer seu sucessor, o que permitiu a 

continuidade do processo gradual de distensão. Para tanto, necessário se fez romper relações 

                                                
924 VILLA, op. cit., p. 107. 
925 VILLA, op. cit., p. 107. 
926 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, op. cit., p. 60. 
927 BASTOS, op. cit., p. 143. 
928 VILLA, op. cit., p. 107. 
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com militares da linha dura, entre os quais figurava o anterior Ministro da Guerra Sílvio Frota. 

Este pretendia, por sinal, ser candidato e desencadeara uma dura ofensiva contra o governo 

Geisel, acusando-o de ser complacente com os subversivos. Em março de 1979, operou-se 

então a posse do General Figueiredo.
929

  

Pouco antes, haviam sido realizadas eleições de âmbito nacional em novembro de 

1978, nas quais, a despeito de os governistas terem obtido maioria do ponto de vista do 

quantitativo de votos, restou evidenciado o significativo incremento eleitoral das forças 

oposicionistas. Passando a servir de canal político de expressão e de coesão de todos os 

segmentos descontentes e progressistas da sociedade, envolvendo de grupos liberais a 

socialistas, o MDB obtivera novamente bons resultados nas urnas.
930

  

Premido pela perda de apoio popular, uma das primeiras medidas de mais impacto 

político adotadas pelo governo Figueiredo, uma das principais reivindicações da oposição, foi 

aprovar no Congresso a Lei nº 6.683, de agosto de 1979, intitulada de ―Lei da Anistia‖ e 

regulamentada pelo Decreto nº 84.143/1979
931

. Referida Lei anistiou, de forma bilateral, não 

só os acusados por crimes políticos, mas também os próprios agentes dos órgãos de repressão 

do regime, uma concessão à linha dura. De todo modo, permitiu-se a volta dos exilados 

políticos, dando-se um passo importante no restabelecimento das liberdades públicas.
932

 

Novas medidas foram tomadas na perspectiva da abertura política, tal como a que, 

em outubro de 1979, extinguiu o sistema bipartidário, com a dissolução da Arena e do MDB, 

autorizando a instituição de partidos com regras mais flexíveis. Por sinal, também tornou 

obrigatória a aposição prévia do termo ―partido‖ à denominação da legenda. A Arena 

converteu-se, assim, em Partido Democrático Social (PDS) e o MDB em Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Verificou-se, nesse contexto, uma cisão 

partidária das forças oposicionistas, que estavam até então amalgamadas no MDB, em razão 

da peculiar conjuntura adversa em que se encontravam. Ressurgiu, assim, o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), que catalisou grupos afeiçoados ao antigo trabalhismo, bem 

como foram instituídos o Partido Democrático Trabalhista (PDT), ligado ao trabalhismo mais 

à esquerda, e o Partido dos Trabalhadores (PT), associado às camadas sindicais, operárias e 

campesinas. Essas cinco legendas partidárias passaram a mobilizar e representar os diversos 

                                                
929 FAUSTO, op. cit., pp. 278 e 280. 
930 FAUSTO, op. cit., p. 273. 
931 Em polêmica decisão proferida na ADPF nº 153/DF (Rel. Min. Eros Grau, j. 29.04.2010, maioria, DJ 

06.08.2010), o Pleno do STF julgou constitucionalmente legítima a Lei da Anistia. 
932 FAUSTO, op. cit., p. 280. 
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segmentos sociais organizados da política nacional. De mais a mais, foi aprovada pelo 

Parlamento a EC nº 15, de 1980, que restabeleceu o regime de eleições diretas para os 

governos estaduais.  

Nesse período, o processo de distensão, que traduzia, no fundo, a própria 

decadência do regime autoritário, marcou-se pelo recrudescimento da ação de militares de 

alas radicais da linha dura. Descontentes com os rumos da política governamental, estes 

forjaram, inclusive, atentados, atribuídos a grupos de esquerda, com o fito de fazer o governo 

paralisar a abertura democrática e empreender uma nova onda de repressão. Foi, aliás, dentro 

desse contexto, que ocorreu o conhecido episódio do ―Atentado do Riocentro‖, em que se 

explodiu uma bomba num famoso festival de música que se realizava na noite de 30 de abril 

de 1981, no Rio de Janeiro.
933

   

Foram então realizadas, em 1982, as primeiras eleições diretas para os governos 

estaduais dos últimos 20 anos. Em relação ao referido pleito, foram empreendidas várias 

modificações significativas na legislação eleitoral que permitiram condições de razoável 

paridade entre os diversos partidos em disputa, inclusive com ampla inserção nos meios 

radiofônicos e televisivos. Foi, aliás, revogada a Lei Falcão. Como resultado, o PMDB, então 

principal partido de oposição, logrou obter uma ampla vitória, passando a governar Estados 

mais desenvolvidos e de maior contingente eleitoral (São Paulo e Minas Gerais). Apesar de 

tentativas de fraude eleitoral em seu desfavor, Brizola sagrou-se vitorioso no Rio de Janeiro, 

pelo PDT. O regime militar dava sinais inequívocos de que se esfacelava.  

Referido certame eleitoral teve profunda repercussão popular e gerou uma gama 

de relevantes desdobramentos para a vida política do País, tendo fomentado a memorável 

campanha pelas eleições diretas para a Presidência da República, a ―histórica cruzada‖
934

 sob 

o lema ―Diretas já‖ e o brado ―Abaixo a ditadura! O povo no poder!‖; que contou com maciça 

adesão de milhares de pessoas, grupos e instituições sociais, a exemplo da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e das 

federações e sindicatos de trabalhadores, além de organizações profissionais e de classe. A 

heróica mobilização pelas eleições diretas transcendeu as próprias legendas partidárias, 

tornando-se um fenômeno de massa, quase uma unanimidade nacional. O povo rompera as 

barreiras da repressão e saíra às ruas do País, que ficaram repletas, com manifestações de 

grande entusiasmo popular, em comícios e passeatas, numa magnitude sem paralelo na 

                                                
933 FAUSTO, op. cit., p. 280. 
934 BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., p. 456. 
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história brasileira. Sob as reivindicações por maior participação democrática na condução dos 

destinos políticos do País, repousavam sinceras esperanças de um futuro melhor, com mais 

dignidade, paz e justiça social.  

Foi, aliás, no ventre da histórica efervescência nacional, em meio ao clamor 

generalizado por cidadania, liberdade e estabilidade política, que emergiu uma vigorosa 

mobilização da sociedade civil no sentido de derruir o regime opressivo e a ordem jurídica 

que lhe dava amparo. Colimava-se uma mutação visceral no disforme estatuto do poder 

mediante o advento de uma nova Constituição que reconstruísse as estruturas e finalidades do 

pacto social, sobre novos alicerces ético-axiológicos
935

. A aspiração constitucional contou, de 

fato, com grande inserção popular, ao contrário do que, de regra, ocorrera nos processos 

constituintes anteriores da história brasileira, marcados pelo feito ostensiva ou veladamente 

elitista e excludente.  

Sem embargo da intensa expectativa popular, a proposta de emenda constitucional 

do deputado mato-grossense Dante de Oliveira (PMDB) que propugnava pelo voto direto para 

as eleições presidenciais findou por ser rejeitada pelo Congresso, o que gerou uma grande 

frustração social. Havia, de fato, um hiato considerável entre a vontade popular manifestada 

nas ruas e o Parlamento, com maioria do PDS e manipulado pelo regime. 

Os esforços sociais foram então canalizados para a obtenção de melhores 

resultados nas eleições indiretas de 15 de janeiro de 1985, ainda a cargo do Colégio Eleitoral, 

que foi, por sinal, o último da ditadura castrense. Num importante revés do jogo político, o 

candidato Tancredo Neves, um civil, do PMDB, à época Governador do Estado de Minas 

Gerais, logrou articular facções políticas divergentes e vencer a renhida disputa eleitoral. 

Prometera eliminar os ―resíduos autoritários‖ e instituir a ―Nova República‖ sobre renovadas 

bases constitucionais, para o que logo instalaria uma Constituinte, livre, soberana e 

representativa do povo, a ser precedida pelos trabalhos de uma criteriosa Comissão de 

Estudos Constitucionais.
936

  

                                                
935 PONTES FILHO, op. cit., p. 126. 
936 Em célebre discurso proferido em Maceió durante o período pré-eleitoral, Tancredo Neves fizera o seguinte 

pronunciamento, que traduz bem o sentimento da Nação à época: ―A Nova República pressupõe uma fase de 

transição, com início a 15 de março de 1985, na qual serão feitas, ‗com prudência e moderação‘, as mudanças 

necessárias: na legislação opressiva, nas formas falsas de representação e na estrutura federal, fase que ‗se 

definirá pela eliminação dos resíduos autoritários‘, e o que é mais importante ‗pelo início, decidido e corajoso, 

das transformações de cunho social, administrativo, econômico e político que requer a sociedade brasileira‘. E, 
assim, finalmente, a Nova República ‗será iluminada pelo futuro Poder Constituinte, que, eleito em 1986, 

substituirá as malogradas instituições atuais por uma Constituição que situe o Brasil no seu tempo, prepare o 

Estado e a Nação para os dias de amanhã.‘‖ (SILVA, op. cit., 2007a, p. 88). 



284 

 

 

 

Na ocasião, com amplo apoio da fatigada Nação, Tancredo derrotou o candidato 

do PDS Paulo Maluf, que, a despeito de também não ser militar, lograra, numa intensa 

campanha interna junto aos convencionais do Partido, afirmar sua candidatura em face da do 

Coronel do Exército Mário Andreazza. A forte disputa interna culminou, por sua vez, na 

fragmentação do PDS, da qual resultou, inclusive, a criação do Partido da Frente Liberal 

(PFL) por dissidentes liberais da agremiação governista. Por sinal, ainda naquele pleito, o 

PFL conseguiu firmar uma coalização político-partidária com o PMDB, designada de 

―Aliança Democrática‖, da qual derivou a indicação do nome do senador maranhense José 

Sarney (PFL) para figurar como Vice na chapa de Tancredo. 

Indubitavelmente, a vitória de Tancredo, que também contou com apoios no PTB, 

no PDT e de alguns membros do PT, foi uma grande conquista do processo político brasileiro, 

que conseguiu, pela via eleitoral, por termo a uma ditadura militar de 21 anos (1964 a 1985), 

fato raro na América Latina. Sua aclamação eleitoral foi saudada pelo povo como o início de 

uma nova era de reconstrução dos alicerces institucionais do Estado brasileiro. 

Uma trágica e inusitada intercorrência deu-se, contudo, ainda em março de 1985: 

na iminência de sua posse, o Presidente Tancredo Neves faleceu, depois de várias 

complicações de seu quadro de saúde. Foi, assim, sucedido pelo Vice-Presidente José Sarney, 

que não tinha a mesma história política e legitimidade de Tancredo e era visto com muitas 

ressalvas pelo PMDB. Com efeito, Sarney tornara-se oposicionista de última hora e, até 

recentemente, tinha sido uma das principais figuras políticas do PDS, partido pelo qual fora, 

aliás, senador e de que fora presidente. Naquele momento delicado da história política 

brasileira, a morte de Tancredo gerou, de fato, uma avassaladora comoção nacional. 

Multidões saíram às ruas, sobrepujando, inclusive, divergências ideológicas e partidárias. 

Com a superação de questionamentos jurídico-constitucionais inaugurais relativos 

à (im)possibilidade de o Vice ser investido no mandato presidencial, já que o Presidente nem 

sequer havia sido empossado, Sarney suportou, logo no início do governo de transição, a forte 

pressão e cobrança social de cumprimento das promessas de campanha. Entre essas, avultava 

a de acabar com o sistema de eleições indiretas, bem como a de convocar uma Constituinte, 

bandeira que continuava a mobilizar grandes camadas organizadas do povo. A despeito de 

seus vínculos passados com as forças autoritárias do regime ditatorial, Sarney deu sequência 

aos compromissos firmados por Tancredo. 
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Ainda em maio de 1985, foram realizadas profundas alterações na legislação 

eleitoral e partidária, com o reestabelecimento de eleições diretas, livres e com sufrágio 

universal para a Presidência da República; a aprovação do voto dos analfabetos; e a 

legalização de todos os partidos políticos, o que permitiu o ressurgimento do PCB e do PC do 

B.
937

 

Em junho de 1985, o Chefe de Governo enviou uma mensagem presidencial ao 

Congresso, veiculando uma proposta de emenda constitucional convocatória da Constituinte 

(PEC nº 43/85-CN). Nesse particular, dividiram-se as opiniões quanto à sua forma de 

instituição, destacando-se duas correntes: 1) a que defendia uma Constituinte exclusiva, 

autônoma e independente, a ser dissolvida ao final dos trabalhos; e 2) a que sustentava a 

conversão do Congresso Nacional que seria sufragado nas eleições diretas de 15 de novembro 

de 1986 em Constituinte, de forma que, num ―Congresso Constituinte‖, os parlamentares 

cumulassem o duplo papel de exercer funções reconstitucionalizadoras e legislativas 

ordinárias. Prevaleceu esta última, tal como restou aprovado pelos parlamentares mediante a 

promulgação, ainda em novembro daquele ano, da EC nº 26/1985
938

. Conforme a Emenda, os 

membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam se reunir numa 

Constituinte unicameral, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do 

Congresso Nacional (art. 1º). A Constituinte seria, por sua vez, dirigida inicialmente pelo 

Presidente do STF até que fosse eleito o seu Presidente (art. 2º). Assim se fez: com o término 

das eleições parlamentares de 1986 e a sua instalação em 1987, foi inicialmente presidida pelo 

Min. Moreira Alves, do Pretório Excelso; tendo sido sufragado, o Deputado Ulysses 

Guimarães, do PMDB, foi então investido na Presidência do Corpo Constituinte.  

É digno de nota que, na própria EC nº 26/1985, o Congresso concedeu anistia 

geral a todos os servidores públicos civis e militares do regime ditatorial que porventura 

                                                
937 FAUSTO, op. cit., p. 286. 
938 Tecendo críticas em relação à incongruência de se convocar uma Constituinte por meio de emenda agregada 

ao texto da Constituição precedente, Valmir Pontes Filho tece os seguintes comentários: ―O primeiro [erro 

grave], o de ter-se operada a convocação da Assembleia Constituinte – ato eminentemente político e, portanto, 

juridicamente revolucionário (Lourival Vilanova), a caracterizar explícito rompimento com a ordem normativo-

constitucional que lhe precede – por meio de uma ‗emenda‘ à Constituição antiga (de 1969). Seria ilógico, 

irracional mesmo, supor que uma dada Constituição pudesse passar a albergar em seu bojo, por via de ‗emenda 

constitucional‘, disposição a lhe decretar a própria morte, em prazo certo. Sob uma perspectiva estritamente 

jurídica, repita-se, essa proposta de ‗emenda‘ sequer poderia ter sido levada à deliberação do Congresso (um 

órgão constituído), por evidente inconstitucionalidade. Mais, até: a simples manifestação desse desejo (de derruir 

a ordem constitucional, construindo outra) seria considerada, para o Direito, um crime de responsabilidade. A 

convocação da Assembleia Constituinte poderia – mais que isto, deveria – ter-se operado por meio de ‗Ato 
Deliberativo‘ (ou outro nome assemelhado), ainda que da lavra de quem exercesse então a Chefia de Estado e de 

Governo, respaldado este, porém, tão só na manifesta e pulsante vontade popular, não em regra jurídica alguma.‖ 

(PONTES FILHO, op. cit., p. 127). 
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fossem acusados por atos de exceção, institucionais ou complementares (art. 4º, caput). 

Noutra face, a anistia também foi estendida aos autores de crimes políticos ou conexos e aos 

dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores 

civis ou empregados que houvessem sido demitidos ou dispensados por motivação 

exclusivamente política, com base em outros diplomas legais (art. 4º, § 1º). 

Ainda em julho daquele ano, o Presidente também editou o Decreto nº 

91.450/1985, mediante o qual instituiu a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que 

seria composta por 50 membros de livre escolha do Chefe do Executivo, os chamados 

―notáveis‖. A Comissão destinava-se a desenvolver pesquisas e estudos fundamentais, no 

interesse da Nação Brasileira, para fornecer subsídios e colaborar com os trabalhos da 

Constituinte. 

Depois de instalada, a Comissão, presidida por Afonso Arino de Melo Franco, não 

se limitou aos objetivos estritos que lhe haviam sido incumbidos e chegou a elaborar um 

autêntico anteprojeto constitucional, o chamado ―Projeto dos Notáveis‖, instrumento que, 

depois de ultimado, foi entregue ao Presidente da República. Conforme assinala José Afonso 

da Silva, no início dos trabalhos, a chamada ―Comissão Afonso Arinos‖ recebeu intensas 

críticas da esquerda, mas, depois que o Anteprojeto delineara-se, quando se viu que se tratava 

de um estudo sério e progressista, passou a ser agredida, com virulência, pela direita 

conservadora
939

. Inusitadamente, o Chefe de Governo, que recebera o Anteprojeto como se 

fosse um relatório ou documentário, ao invés de tê-lo remetido à Constituinte, como se 

supunha, limitou-se a encaminhá-lo ao Ministério da Justiça, onde findou provavelmente 

sendo arquivado
940

. Contrariando a tradicional praxe de se adotar o Anteprojeto 

Constitucional como marco de referência, o Presidente o rejeitou tacitamente, por via 

omissiva
941

. De todo modo, ainda que o Congresso Constituinte tenha iniciado seus trabalhos 

sem um anteprojeto-base preexistente, as análises da Comissão Afonso Arinos tiveram, em 

certa medida, alguns impactos na feitura da Constituição atual, já que muitos parlamentares 

tiveram acesso ao seu conteúdo
942

.  

                                                
939 SILVA, op. cit., 2007a, p. 89.  
940 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 459. 
941 Paulo Bonavides e Paes de Andrade assinalam que o principal motivo da rejeição do anteprojeto 

constitucional estava associado à proposta de adoção do regime parlamentarista, que não contou com o apoio do 
Presidente Sarney, que não queria abrir mão dos poderes assegurados ao Chefe de Governo no sistema 

presidencialista (BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 495).  
942 SILVA, op. cit., 2007b, p. 109. 
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A composição ideológica da Constituinte Congressual era bem mais distribuída e 

heterogênea do que a das Constituintes anteriores
943

, resultado de um processo eleitoral mais 

livre e pluripartidário, com grande mobilização social, o que viabilizou uma melhor 

representatividade do conjunto da sociedade, comparativamente com o passado. Por sua vez, 

uma das marcas do ciclo de formação da Constituição residiu na intensa participação popular 

nos expedientes pertinentes. Conquanto a Constituinte de 1934 tenha contado com o sistema 

de representação classista e a esquerda tenha tomado parte da Constituinte de 1946, inclusive 

com a presença de membros do PCB, foi, de fato, a Constituinte de 1987/1988 a que 

evidenciou a maior inserção popular e o caráter mais democrático da história constitucional 

brasileira
944

.  

Para tanto, a metodologia operacional adotada nos trabalhos constituintes 

articulou a técnica das audiências públicas com especialistas e entidades representativas de 

segmentos sociais com a do envio de sugestões e emendas, submetidas à apreciação das 24 

subcomissões temáticas e da Comissão de Sistematização. Foram apresentadas, por sinal, 122 

emendas populares, conglobando um montante de doze milhões de assinaturas. Na medida do 

possível, viabilizou-se o diálogo plural e transversal entre vários atores sociais sobre os 

diversos temas constituintes, de sorte que o princípio popular teve importante papel na feitura 

histórica e democrática da Lei Magna; que findou por ser promulgada em 05 de outubro de 

1988
945

, intitulada de Constituição Cidadã ou Constituição Coragem por Ulysses Guimarães, 

tendo na dignidade da pessoa humana o seu referente fundamental.  

 

1.3 A violência institucionalizada do Estado da Segurança Nacional e a emergência dos 

movimentos de luta pelos direitos humanos no Brasil 

 

Inspirado nos postulados importados da national security doctrine, o Estado 

ditatorial brasileiro marcou-se por um bárbaro regime de opressão institucionalizada, em que 

o aparato coercitivo da máquina pública foi manipulado para mecanicamente aniquilar ou 

exterminar os opositores da ―ordem revolucionária‖, aleatoriamente tachados, de forma 

maniqueísta, de ―subversivos‖, ―comunistas‖ e ―inimigos da Nação‖
946

. Implantou-se no País 

                                                
943 SILVA, op. cit., 2007b, p. 109. 
944 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 479. 
945 SILVA, op. cit., 2007b, pp. 109-111.  
946 ―O labirinto do sistema repressivo montado pelo Regime Militar brasileiro tinha como ponta-do-novelo-de-lã 
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um sistema de violência e medo, um genuíno terrorismo de Estado, com introdução de rotinas 

típicas das inquisições medievais, num pragmatismo institucional baseado, de forma 

metodológica
947

, em prisões arbitrárias, sem qualquer formação de culpa; no uso 

indiscriminado da tortura moral, física e psicológica como técnica de investigação; no 

desaparecimento e assassinato de pessoas; em execuções sumárias; na pena de morte; na 

dizimação e ocultação de focos e vestígios de resistência; no exílio de dissidentes políticos; na 

suspensão de garantias fundamentais (habeas corpus) etc. Foi o implante do trágico conceito 

de pax castrense, de Jorge Tapia Valdés, em que, na ausência de uma guerra real declarada, 

institucionaliza-se uma ―concepción bélica de la política‖
948

. As ações governamentais 

repressivas passam, assim, a gravitar em torno de uma suposta guerra interna permanente 

contra um inimigo nacional oculto, que, traduzido em termos de iminente ameaça, é 

desumanizado, vale dizer, despojado de sua condição humana, não fazendo jus, portanto, à 

fruição de quaisquer direitos, nem dos mais elementares. Nesse estado extremo, impera, na 

estrutura disforme do poder, a ética da força, calcada numa racionalidade justificadora da 

negação dos direitos humanos, em nome da defesa preventiva da segurança nacional, política 

beligerante executada sob a liderança tutelar das Forças Armadas. 

Um fiel e dramático retrato da violência institucional praticada pelo Estado 

brasileiro durante a delongada ditadura militar pode ser colhido na obra-denúncia ―Brasil: 

nunca mais‖, da qual pode ser extraído o seguinte excerto, dentre muitos outros de teor 

análogo:  

A tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferente à idade, sexo ou 

situação moral, física e psicológica em que se encontravam as pessoas suspeitas de 

atividades subversivas. Não se tratava apenas de produzir, no corpo da vítima, uma 

dor que a fizesse entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso 

que, ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua sentença 

condenatória. Justificada pela urgência de se obter informações, a tortura visava 

                                                                                                                                                   
o modo pelo qual eram presos os suspeitos de atividades políticas contrárias ao governo. Num completo 
desrespeito a todas as garantias individuais dos cidadãos, previstas na Constituição que os generais alegavam 

respeitar, ocorreu uma prática sistemática de detenções na forma de sequestro, sem qualquer mandado judicial 

nem observância de qualquer lei. […] A suspeita de subversão estendia-se a familiares e amigos das pessoas 

procuradas pelas forças policiais-militares. À luz da ideologia da Segurança Nacional, o inimigo não era apenas 

uma pessoa física, era um eixo de relações visto potencialmente como núcleo de uma organização ou partido 

revolucionário.‖ (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 75-76).  
947 ―De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o Regime Militar, à 

condição de ‗método científico‘, incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste método de 

arrancar confissões e informações não era meramente teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, 

servindo de cobaias neste macabro aprendizado. […] Os torturadores não apenas se gabavam de sua sofisticada 

tecnologia da dor, mas também alardeavam estar em condições de exportá-la ao sistema repressivo de outros 
países […]‖ (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 30-31).  
948 VALDÉS, Jorge Tapia. Pax castrense:¿La relegitimación de la violencia política? In: Nueva sociedad. 

Caracas, nº 92, pp. 35-53, nov./dez. 1987. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5710
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imprimir à vítima a destruição moral pela ruptura dos limites emocionais que se 

assentam sobre relações afetivas de parentesco. Assim, crianças foram sacrificadas 

diante dos pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram 

para incriminar seus maridos. 949 

O Estado de Segurança Nacional foi, ademais, não só uma anomalia autoritária, 

mas também um Estado despolitizante, (des)qualificado pela ostensiva exclusão do povo dos 

processos políticos de definição dos destinos coletivos da Nação. Tratou-se, de fato, de um 

regime refratário ao pluralismo ideológico, à liberdade de consciência e expressão e às 

instituições democráticas, daí porque as práticas habituais de fechamento do Legislativo; de 

legiferação institucional por decreto-lei; de cassações de mandatos eletivos; de realização de 

―eleições‖ indiretas; de extinções e restrições de legendas partidárias; de censura aos meios de 

imprensa; de perseguições e intimidações políticas; de quebra dos canais democráticos de 

participação popular etc. 

Nessa ordem de coisas, inexiste espaço para a legitimidade constitucional, tal 

como bem assinala Paulo Bonavides:   

Durante 21 anos – de 1964 a 1985 – não houve neste País legitimidade, nem na 

Constituição escrita nem na Constituição real. Na Constituição escrita não houve 

porque ela proveio […] de uma usurpação do poder constituinte, padecendo ora as 
interferências revogadoras e suspensivas dos Atos Institucionais, criação pura do 

arbítrio, ora as reformas ditadas pelo casuísmo que fazia inseguro e movediço o 

suposto ordenamento constitucional. Nesta moldura autoritária a vontade do 

executivo tecnocrático se sobrepunha sempre à vontade do constituinte. Alargava-se 

assim o hiato entre a Sociedade e o Estado. Na Constituição real tampouco houve 

legitimidade, visto que esta só é legítima quando as forças políticas, econômicas, 

culturais, militares e religiosas, cujo conjunto compõe a grande constelação do poder 

social, circulam livres e desembaraçadas, sob a garantia do pluralismo da sociedade 

aberta. Não foi isso porém o que aconteceu entre nós durante aquele extenso e 

funesto período de travessia obscurantista, ao longo do qual os valores da 

democracia, da federação e do princípio representativo caíram ao nível mais baixo.  

950  

Embora houvesse previsão abstrata de um catálogo extenso e analítico de direitos 

humanos na Carta Constitucional de 1967/1969, o que se efetivou, na concretude da dura 

realidade fática, foi a mais absoluta dizimação das franquias constitucionais, mormente dos 

direitos civis e políticos. Outorgada para viger num regime ditatorial e autoritário, a 

Constituição plasmava a distorção tipológica que Karl Loewenstein alcunhou de 

―Constituição semântica‖ (semantisch Verfassung)
951

, visto que, em relação à realidade do 

                                                
949 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, op. cit., p. 41. 
950 BONAVIDES, op. cit., 2007a, pp. 325-326.  
951 Discorrendo a respeito da Constituição semântica, Karl Loewenstein assinala que “[…] ihre ontologische 

Realität ist aber nichts anderes als die Formalisierung der augenblicklich bestehenden politischen 
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processo do poder, não passava de um ―mero simulacro de Constituição‖
952

. Como uma 

―Constituição-disfarce‖
953

, ao invés de tutelar a liberdade em face do poder, revestia-se, em 

verdade, da fachada aparentemente legitimadora do discurso constitucional para, de modo 

camuflado ou escamoteado, limitar as franquias liberais em favor dos detentores fáticos do 

poder. 

Com efeito, na ordem jurídica vigorante à época, o princípio metaconstitucional 

da segurança nacional sobrepairava sobre as normas constitucionais definidoras de direitos 

humanos
954

, que, por mais elementares que fossem, cediam em face das superiores razões de 

Estado.  

Sob um regime de subjugação dessa natureza, vergado diante da arbitrariedade da 

força, o povo não suporta passivamente por muito tempo. Já no final da década de 1960, como 

réplica ao autoritarismo, focos de resistência passaram a eclodir por todo o País, a despeito da 

repressão governamental. Protestos pelo restabelecimento das liberdades públicas e da 

democracia passaram a tomar curso desde então, numa escalada gradativa que chegará ao seu 

                                                                                                                                                   
Machtsituation zum ausschlieβlichen Nutzen der faktischen Machtinhaber, die uber den staatlichen 

Zwangsapparat verfügen. Während die ursprüngliche Aufgabe der geschriebenen Verfassung die Beschränkung 

der Machtkonzentration und die Ermöglichung des freien Spiels der sozialen Kräfte der Gemeinschaft innerhalb 

des Verfassungsrahmens war, wird unter der Geltung des hier analysierten Verfassungstyps die soziale Dynamik 
in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt und in die von den Machtinhabern gewünschten Bahnen gelenkt. Die 

Machtgestaltung ist im Interesse der faktischen Machrinhaber eingefroren, gleichgültig, ob diese eine 

Einzelperson (Diktator), eine Junta, ein Komitee, eine Versammlung oder eine Partei sind. Diesen Typ kann man 

als semantische Verfassung bezeichnen. Gäbe es überhaupt keine formelle Verfassung, so würde der tatsächliche 

Ablauf des Machtprozesses kein merklich anderer sein. Anstatt der Beschränkung der politischen Macht zu 

dienen, ist sie das Werkzeug zur Stabilisierung und Verewigung des Zugriffs der faktischen Herrscher auf die 

Gemeinschaft geworden. Die friedliche, nichtrevolutionäre Verlagerung des Standorts der politischen Macht ist 

unmöglich. Um unseren Vergleich hierauf anzuwenden: Der Anzug ist überhaupt kein ehrliches Kleidungsstück; 

er ist nur eine Maskerade.‖ (LOEWENSTEIN, Karl. Verfassungslehre. 4. ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, p. 

153).  Numa tradução livre: ―[…] sua realidade ontológica nada mais é do que a formalização da situação 

existencial imediata do poder político para uso exclusivo dos detentores fáticos do poder, que dispõem do 

aparato coercitivo do Estado. Enquanto a função original da Constituição escrita fosse a limitação da 
concentração do poder, viabilizando o livre jogo das forças sociais da comunidade dentro do quadro 

constitucional, sob o tipo constitucional ora analisado, a dinâmica social terá restringida a sua liberdade de ação 

e será orientada da forma desejada pelos detentores do poder. A conformação do poder é congelada no interesse 

dos detentores fáticos do poder, sejam estes uma pessoa singular (ditador), uma junta, um comitê, uma 

assembleia ou um partido. Esse tipo se pode designar de Constituição semântica. Se não houvesse absolutamente 

nenhuma Constituição formal, o curso real do processo de poder não seria sensivelmente diverso. Em vez de 

servir à limitação do poder, torna-se ferramenta para estabilizar e eternizar a intervenção dos governantes de fato 

da comunidade. O deslocamento pacífico, não-revolucionário, do poder político é impossível. Aplicando aqui 

nossa analogia: o traje não é de modo algum uma vestimenta, mas apenas um disfarce.‖ 
952 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2007, p. 17.  
953 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectiva de evolução. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 198. 
954 SILVA, op. cit., 2007b, p. 172.  
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clímax nas grandes mobilizações sociais que foram às ruas na década de 1980
955

. 

Paralelamente, surgiram iniciativas populares nos bairros reivindicando direitos básicos como 

saúde, transporte, moradia e controle do custo de vida
956

.  

No interior das mobilizações reivindicativas, emergiu a luta ativa pelos direitos 

humanos contra o arbítrio do hipertrofiado poder estatal, que se revestiu, naquela conjuntura, 

de caráter essencialmente político. De fato, como contraponto dogmático em face da austera 

Doutrina da Segurança Nacional (DSN), afirmou-se a utopia dos direitos humanos. Se, de 

início, manifestaram-se iniciativas atomizadas, ao longo dos anos foram se consolidando 

movimentos sociais organizados, tendo aparecido, inclusive, a figura dos militantes, bem 

como das entidades de defesa e grupos ativistas de direitos humanos. Pugnava-se pelo 

respeito aos valores fundamentais da pessoa humana, tais como a vida, a integridade física e 

moral e a liberdade, que não podiam ser vilipendiados por raisons d´État, ainda que em nome 

da ―ordem e progresso‖ ou sob a evocação dos motivos de segurança nacional. 

A respeito, vale transcrever os seguintes comentários de Aldy Mello de Araújo 

Filho: 

Assim, a atuação dos movimentos de oposição aos regimes militares fez nascer o 

caráter essencialmente político dos direitos humanos, daí surgindo os centros ou 

grupos de defesa, os comitês de anistia, as diversas associações de familiares de 

desaparecidos e atingidos pela repressão militar, as comissões de Justiça e Paz, 

assinalando-se também a atuação de entidades e órgãos da sociedade civil como a 

Ordem dos Advogados do Brasil –  OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB e outros setores da Igreja Católica que intervinham através de suas 

práticas sociais, questionando a legitimidade de um tipo de exercício de poder que 

sistematicamente violentava os mais elementares direitos da pessoa humana. Toda 

essa ação organizada da sociedade civil desempenhou um importante papel na luta pelo 

retorno ao Estado Democrático de Direito, conquistando espaços de liberdade e 

exercitando a cidadania coletiva. No interior dos movimentos reivindicativos de 

direitos que se espalharam na luta por democracia no Brasil e demais países da 

América Latina, surgiu a figura do militante dos direitos humanos contra o arbítrio 

do Estado. […] foi justamente o surgimento da figura do militante dos direitos 

humanos contra a repressão do Estado que revelou a possibilidade do exercício 

integral dos direitos, a contradição com as formas autoritárias de organização do 

poder […] Constituiu-se, dessa maneira, uma prática política que, congregada a 
princípios de proteção da pessoa humana, permitiu a elaboração de uma doutrina 

                                                
955 ―A luta pela normalização democrática e pela conquista do Estado Democrático de Direito começara assim 

que se instalou o golpe de 1964 e especialmente após o AI 5, que foi o instrumento mais autoritário da história 

política do Brasil. Tomara, porém, as ruas, a partir da eleição dos Governadores em 1982. Intensificara-se, 

quando, no início de 1984, as multidões acorreram entusiásticas e ordeiras aos comícios em prol da eleição direta 

do Presidente da República, interpretando o sentimento da Nação, em busca do reequilíbrio da vida nacional, que 

só poderia consubstanciar-se numa nova ordem constitucional que refizesse o pacto político-social.‖ (SILVA, 
op. cit., p. 88). 
956 Cf. Anexo do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, aprovado pelo Decreto nº 7.037 de 

21.12.2009 (DOU 22.12.2009). 
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contrária à Doutrina da Segurança Nacional, ou seja, uma Doutrina de Direitos 

Humanos. 
957

 

Até então, no Brasil, os direitos sempre foram outorgados discricionariamente 

pelo Estado como benesses, e jamais reivindicados por movimentos de massa de grande 

latitude popular inspirados na ideia emancipatória dos direitos humanos. É fato, contudo, que 

existiram, ao longo da história política brasileira, lutas pontuais, embora memoráveis, por 

maiores liberdades públicas. De todo modo, em termos gerais, referidas mobilizações sociais 

foram restritas e nunca pautadas pela agenda dogmática dos direitos humanos.  

Em rigor, a relação entre o Estado e os direitos no País sempre foi, de fato, 

unilateral e verticalizada, de maneira que predominara a compreensão ex parte principe
958

 de 

que a fonte do direito não radicava na pessoa humana, mas, sim, no próprio Estado; daí 

porque a matéria atinente à organização estatal sempre teve precedência jurídica em todas as 

Constituições brasileiras, promulgadas ou outorgadas, que precederam a Constituição de 

1988. Os direitos sempre tiveram peso secundário na tradição constitucional brasileira, sendo 

concebidos, em verdade, como deferências ou concessões voluntárias do Estado, que podia, 

portanto, suprimi-los quando e na medida em que aprouvesse aos detentores fáticos do poder. 

Em virtude disso, até os dias atuais, não há propriamente uma cultura moral dos direitos 

humanos mais enraizada no imaginário popular. Foi, de fato, a partir do fim da década de 

1960, no enfrentamento com a ditadura militar, que começaram a gestar-se no País 

movimentos organizados de defesa dos direitos humanos. Como forças orgânicas da 

sociedade civil, referidos movimentos, que ganharam maior projeção durante a abertura 

política, tiveram um impacto decisivo nos desdobramentos do processo constituinte que 

sucedeu a derrocada do regime ditatorial e culminou com a promulgação da Constituição 

vigente; que, aliás, sob uma lógica radicalmente inversa, consagrou como fundamento axial 

do Estado e do sistema jurídico justamente a dignidade da pessoa humana.
959

 

 

 

 

                                                
957 ARAÚJO FILHO, Aldy Mello. A evolução dos direitos humanos: avanços e perspectivas. São Luís: 
EDUFMA, 1997, pp. 100-101. 
958 LAFER, op. cit., 1999, p. 145. 
959 CARLOS VIEIRA, José. Democracia e direitos humanos no Brasil. São Paulo: Loyola, 2005, p. 97.  
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1.4. A abertura democrática e a radical mudança da postura institucional do Estado 

brasileiro na condução da política externa em matéria de direitos humanos  

 

A inserção da temática dos direitos humanos na agenda das aspirações nacionais 

reverberou profundamente sobre os próprios rumos da política externa do Estado brasileiro 

em matéria de proteção internacional desses direitos, o que já se fez sentir no próprio processo 

de transição política, antes mesmo do advento da Constituição de 1988.  

Com efeito, durante o regime militar, a compreensão institucionalmente adotada 

pelo Estado brasileiro na condução de sua política externa era, na esteira do tradicional 

arquétipo hobbesiano/westfaliano, a de que a matéria relativa aos direitos humanos era de 

inteira responsabilidade do governo de cada país, confinando-se, como domestic affair, ao 

domínio reservado das jurisdições nacionais. Nesse sentido, numa postura típica de governos 

ditatoriais, institucionalizou-se um modelo fechado de abordagem dos direitos humanos, 

concebendo-se que não caberia à sociedade internacional intervir em assuntos ―tão íntimos‖ 

da vida nacional, sob pena de afronta à soberania estatal. O tema da proteção dos direitos 

humanos não constava como pauta relevante na agenda da política externa do Estado 

brasileiro.  

Ilustrativos a esse respeito são os seguintes excertos colhidos do discurso 

proferido pelo Embaixador Azeredo da Silveira na XXXII Sessão Ordinária da Assembleia 

Geral da ONU, em 1977: 

Conforme já analisei, a cooperação, à qual a Carta das Nações Unidas nos estimula, 

pressupõe como requisito básico o respeito à identidade nacional e à soberania dos 

Estados. […] a solução das questões dos Direitos do Homem é da responsabilidade 

do Governo de cada país. Num mundo ainda infelizmente marcado por atitudes 

intervencionistas, abertas ou veladas, e pela distorção de determinados temas, a 

nenhum país, ou conjunto de países, pode ser atribuída a condição de juiz de outros 

países em questões tão sérias e tão íntimas da vida nacional.960 

Outro exemplo importante dessa linha de orientação institucional pode ser 

extraído da análise do Parecer Externo de 20 de abril de 1981, solicitado pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), a fim de que se opinasse a respeito da adequação ao ordenamento 

nacional das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

                                                
960 LOUREIRO, op. cit., pp. 26-27.   
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Costa Rica), de 1969. Opinou-se pela incompatibilidade e pela impossibilidade jurídico-

constitucional da adesão do Estado brasileiro ao Pacto.  

Na peça, o Parecerista assinalara que, em termos gerais, os direitos previstos na 

parte substantiva do Tratado eram, salvo algumas exceções pontuais, compatíveis com a 

ordem jurídica nacional. A propósito, dentre as incompatibilidade identificadas, uma delas 

dizia respeito justamente às normas da Convenção que asseguravam ampla liberdade de 

expressão político-ideológica e de associação, que, ―por razões conhecidas‖, estariam 

particularmente limitadas e em desarmonia com o art. 152, I, da Carta de 1967, com redação 

dada pela EC nº 01/1969. Opinou-se, nesse tocante, pela realização de reservas
961

.  

Por outro lado, entendeu-se que o Estado brasileiro não poderia, sem prejuízo da 

sua soberania, submeter-se à parte adjetiva do Pacto, relativa ao reconhecimento das 

competências fiscalizadoras e jurisdicionais da Comissão e da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Uma reserva a esse respeito tomaria proporções que inviabilizavam a 

própria adesão ao Tratado.
962

  

Em 1985, já em estado avançado do processo de abertura política, o Ministro das 

Relações Exteriores solicitou ao Consultor Jurídico do Itamaraty, por carta do Secretário-

Geral das Relações Exteriores, um novo parecer acerca da eventual (im)possibilidade de 

adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica. As conclusões vertidas no Parecer 

                                                
961 LOUREIRO, op. cit., p. 29.  
962 Cabe, por oportuno, trazer à colação os seguintes trechos do mencionado Parecer Externo: ―Porque detalhada 

e objetiva, a parte substancial da Convenção de São José é propícia ao conflito avulso com institutos de direito 

interno. No caso brasileiro, essas incompatibilidades são mínimas em número, e penso que secundárias em 

importância. […] A parte adjetiva do Pacto, entretanto, não poderia ser amputada pelo Estado aderente através 

da formulação de uma gigantesca reserva, esta sim desautorizada pelo sistema da Convenção de Viena. Rejeitar 

a mecânica instrumental de controle descrita nessa segunda parte, importa rejeitar a Convenção Americana de 

Direitos Humanos como um todo. E é esta, a meu ver, a exata contingência em que nos encontramos de vez que 

a inaceitabilidade desses mecanismos não resulta apenas da coerência com a postura que na cena internacional, o 

Brasil vem guardando desde a Primeira República, mas de uma autêntica barreira constitucional, a se antepor a 
toda experiência supranacionalizante. […] À falta de regra desse molde, não vejo como o Poder Judiciário 

brasileiro, impedido de delegar atribuições até mesmo a seus homólogos internos (CF art. 6°, § único), poderia 

delegá-la – ou, o que é mais grave, vê-las delegadas à sua revelia – a entidades externas (embora não exatamente 

estrangeiras) como a Comissão ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O possível argumento de que 

esses órgãos não concorrem, initio litis, com a Justiça local, mas operam acima desta, como instâncias de revisão 

ou correição, em nada abranda a seriedade do problema constitucional. Não concebe a Lei Maior que ser esvazie, 

na Suprema Corte, o caráter de instância última que lhe foi claramente atribuído. […] Em síntese, o fato de que 

os direitos protegidos pelo tratado de São José da Costa Rica o são também, e há mais tempo, pela Constituição e 

pelas leis da República, carrega consigo um corolário elementar: a mesma ordem jurídica disciplina o sistema de 

garantia desses direitos fazendo repousar no Poder Judiciário nacional a competência para proporcionar-lhes em 

foro cível, criminal ou trabalhista, as mais variadas formas de amparo, e para coibir e punir, a todo momento, o 
seu ultraje. E essa ordem jurídica, no seu estado atual, não permite, a meu ver, a internacionalização de qualquer 

parcela da referida competência.‖ (LOUREIRO, op. cit., pp. 28-31).    
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MRE-CJ/01, de 16 de agosto de 1985, que são extensíveis aos demais tratados internacionais 

de direitos humanos, foram radicalmente contrárias às que fundamentaram o Parecer Externo 

de 1981, demonstrado uma nova tomada de posição diplomática do Estado brasileiro em 

matéria de proteção desses direitos.  

De fato, conforme dessume das passagens adiante colacionadas, o Parecerista 

enfatizou a compreensão de que, nos tempos atuais, em razão da evolução do Direito 

Internacional, seria indefensável o discurso de que a matéria concernente à proteção dos 

direitos humanos insere-se no âmbito da competência reservada dos Estados: 

Esta evolução [relativamente recente, da fase inicial, legislativa, de preparo e 

redação dos tratados e instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos, para a fase de efetiva implementação desses direitos] testemunho e reflexo 

do direito internacional contemporâneo não pode ser compreendida à luz de uma 

visão estática e ultrapassada do direito internacional e a fortiori das relações deste 

com o direito interno. Nos dias de hoje, dificilmente, se poderia sustentar que a 

proteção dos direitos humanos recairia sob o domínio reservado dos Estados, como 

pretendiam certos círculos há cerca de três décadas atrás. Em nada surpreende que a 

interpretação dos atuais sistemas de proteção internacional dos direitos humanos, 

orientada para a responsabilidade do Estado pelo tratamento do ser humano, se 
conforme aos próprios objetivos daqueles sistemas diretamente voltados não aos 

chamados direitos dos Estados, mas aos direitos das supostas vítimas, dos mais 

fracos, em situação de flagrante desigualdade fática vis-à-vis o poder público. […] 

Com efeito, no passado, por soberania, tinha-se em mente o Estado in abstracto e 

não a relação dos Estados entre si, e aquele conceito refletia a expressão de um 

poder doméstico; no campo das relações internacionais, no entanto, o conteúdo em 

questão passa a aproximar-se bem mais de um sentido de independência do que de 

supremacia. 

O Parecerista ressalta ainda o afastamento, durante o período ditatorial, do Estado 

brasileiro de sua tradição diplomática em matéria de proteção de direitos:  

[...] somente a partir dos anos setenta afastou-se o Brasil de sua tradição jurídico 

diplomática, ao mudar a sua posição anterior e assumir atitude que se adequou às 

vicissitudes do ciclo de autoritarismo por que passamos. Os desvios da tradicional 

posição brasileira em matéria de direitos humanos recorrem a argumentos que não 

resistem a um exame de maior rigor científico, revelam desconhecimento de matéria 

e são carentes de fundamentação jurídica.  

Conclui, assim, pela possibilidade da adesão do Estado brasileiro ao Pacto de São 

José da Costa Rica, evocando, para tanto, os seguintes motivos: 

a) a evolução nas últimas décadas do Direito Internacional Público, o qual sempre 

foi devidamente levado em conta pelo Ministério das Relações Exteriores na 

formulação e execução da política externa brasileira; b) a melhor doutrina e 

verdadeira tradição jurídico-diplomáticas brasileiras; c) a evolução favorável do 
quadro politico interno do país (particularmente com a proximidade da Assembleia 

Nacional Constituinte), assim como do continente. 
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1.3. A institucionalização da abertura internacionalista do sistema constitucional de 

proteção dos direitos e garantias fundamentais: a gênese do § 2º do art. 5º da CF/1988. 

 

No curso do processo de distensão, redemocratização e reconstitucionalização, a 

problemática da proteção interna e internacional dos direitos humanos adquirira, de fato, 

relevante dimensão ético-política no rol de aspirações existenciais da sociedade brasileira. 

Como consectário, já nos trabalhos da Comissão Afonso Arinos, adquiriu receptividade a 

proposta de implantação, pioneira da história constitucional nacional, de um modelo 

constitucional aberto de direitos e garantias que albergasse, inclusive, direitos humanos 

previstos em atos internacionais. Nessa esteira, no Anteprojeto Constitucional, constara, no 

Capítulo II (Dos Direitos e Garantias) do Título I (Disposições Preliminares), o seguinte 

dispositivo, precursor do atual § 2º do art. 5º da CF/1988: 

Art. 12 – A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota, ou das declarações internacionais de que o País seja signatário. 

Já no âmbito do Congresso Constituinte, contribuiu para o amadurecimento da 

compreensão acerca da temática a Conferência ―Os Direitos e Garantias Individuais no Plano 

Internacional‖, ministrada pelo Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, então 

Consultor-Geral do Ministério das Relações Exteriores, na 5ª Audiência Pública da 

Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais, realizada em 29 de abril de 1987. Na 

ocasião, o Prof. Cançado Trindade pronunciara-se nos seguintes termos
963

:  

Seria de todo indicado, para concluir, recordando uma vez mais a compatibilização 

entre esses tratados e o Direito Interno, que a nova Constituição explicitasse, dentre 

os princípios que regem a conduta do Brasil no plano nacional e internacional, a 

promoção e a proteção dos direitos humanos, entendidos estes como abrangendo, 

tanto os consagrados na própria Constituição, ou os decorrentes do regime 

democrático, que ela estabelece, quanto os consagrados nos tratados humanitários de 

que o Brasil é parte e nas declarações internacionais sobre a matéria de que o Brasil 
é signatário.  

Indagado pelo Constituinte Costa Ferreira acerca da possibilidade de se inserir na 

nova Constituição um preceito específico que definisse a posição do Estado brasileiro em 

                                                
963 Todos os excertos adiante coligidos a respeito da Conferência foram colhidos em BRASIL. Senado Federal. 
Anais da Constituinte de 1987. Disponível em:  https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/1c% 

20-20SUBCOMISS%C3%83O%20DA%20NACIONALIDADE,%20DOS%20DIREITOS%20POL%C3%8DTI 

COS,%20.pdf. Acesso em: 13.jul.2013. 

https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/1c%25%2020-20SUBCOMISS%C3%83O%20DA%20NACIONALIDADE,%20DOS%20DIREITOS%20POL%C3%8DTI%20COS,%20.pdf
https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/1c%25%2020-20SUBCOMISS%C3%83O%20DA%20NACIONALIDADE,%20DOS%20DIREITOS%20POL%C3%8DTI%20COS,%20.pdf
https://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/1c%25%2020-20SUBCOMISS%C3%83O%20DA%20NACIONALIDADE,%20DOS%20DIREITOS%20POL%C3%8DTI%20COS,%20.pdf
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relação aos problemas referentes ao regime do apartheid na África do Sul, o Conferencista 

assinalou: 

Agora, quanto a segunda parte da pergunta de V. Exª., sobre a questão da inclusão 

ou não na Constituição, veria com mais cuidado. Continuo pensando que a melhor 

solução seria aquela que propus ao final de minha exposição, isto é, um dispositivo, 

na Constituição, que determinasse que dentre os princípios que regem a conduta do 

Brasil no plano nacional e internacional está o da promoção e proteção dos direitos 
humanos – a que o Brasil se vê obrigado, não apenas pelos direitos humanos 

consagrados na Constituição e pelos princípios democráticos dela decorrentes, como 

também pelos tratados internacionais de que o Brasil é parte. É fundamental a 

adesão do Brasil a esses tratados. Felizmente, em matéria de discriminação racial, já 

aderimos à Convenção de 1965, sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial. Essa convenção é peremptória e estabelece um comitê 

internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial. O Estado 

acusado tem de comparecer perante esse Comitê, encaminhar relatórios e prestar os 

devidos esclarecimentos. Então, vejo que se atrelarmos os instrumentos 

internacionais à Constituição, não haverá necessidade de especificar uma questão 

relativa aos direitos humanos, por mais grave que seja, porque, automaticamente, 
esse tipo de garantia já estará assegurado e os tipos de condenação à discriminação 

racial já estarão determinados pela interação entre a Constituição e os Estados [sic: 

instrumentos] internacionais humanitários de que o Brasil é parte. 

A Constituinte Darcy Pozza também fez um questionamento a respeito da 

proposta da cláusula de abertura constante no Anteprojeto Constitucional, acima transcrita, da 

seguinte forma: 

Dr. Antônio Augusto, parece-me importante e fundamental a compatibilização do 

Direito Interno ao Direito Internacional. A atual Constituição, no seu art. 153, 

parágrafo 36, diz que a especificação dos direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos 

princípios que ela adota. Já o anteprojeto da comissão provisória acrescenta: ou das 
declarações internacionais de que o País seja signatário. Não entende V. Sª que esse 

acréscimo já procura, de certa forma, compatibilizar esse Direito Interno com o 

Internacional como o mínimo desejável, de acordo com a sua exposição há pouco 

proferida? 

Ao responder, Cançado Trindade destacou a importância de que, na cláusula de 

abertura, constasse uma referência expressa aos tratados de que o Brasil seja signatário, mais 

do que às declarações internacionais, já que estas, na qualidade de soft law, são destituídas de 

forma mandatória: 

[…] vejo um progresso, embora pequeno, da atual Constituição para o projeto da 

Comissão de Estudos Constitucionais. É certo que o projeto da Comissão de Estudos 

Constitucionais assegura o mínimo, mas não me parece que esse mínimo seja 

plenamente satisfatório. As declarações de que o Brasil é signatário têm efeito 

puramente recomendatório. Se amanhã surge um problema aqui em nosso País e se 

invoca uma declaração das Nações Unidas, poder-se-á objetar: mas ela não tem 

efeito mandatório. Por isso, vou um pouco além da Comissão de Estudos 

Constitucionais e sugiro: além das declarações de que o País é signatário, também os 
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tratados de que o País é parte. Neste caso, os efeitos são mandatórios e o Governo 

brasileiro estará obrigado a respeitar, nos planos nacional e internacional, os direitos 

e garantias individuais. 

O Constituinte Eliel Rodrigues ainda fez uma indagação acerca de qual seria a 

melhor colocação da referida cláusula de abertura no texto constitucional: 

[…] onde melhor poderia ser inserida explicitação da promoção e proteção dos 

direitos humanos, abrangendo tanto os consagrados na própria Constituição quanto 
os consagrados nos tratados humanitários de que o Brasil é parte? Seria melhor 

situado na competência da União, ou seria melhor colocado nos direitos e garantias 

individuais? 

O Prof. Cançado Trindade respondeu, por sua vez, da seguinte forma:  

Creio que, se tomar como base a atual Constituição, no capítulo dos Direitos e 

Garantias Individuais, e se tomarmos como referência ao anteprojeto constitucional 

da Comissão de Estudos Constitucionais, que me parece mais adequado para esse 

propósito, inseriria esse dispositivo sugerido no Capítulo I – dos Princípios 

Fundamentais. Parece-me ótima ideia privilegiar, por assim dizer, o capítulo sobre 

direitos e garantias individuais, no sentido de que seria capítulo de abertura, da 

Constituição se assim entenderem V. Exª. Mas seja no Capítulo dos Princípios 

Fundamentais, seja no Capítulo dos Direitos e Garantias individuais, estaria, assim, 

privilegiado. 

Desde então, a proposta de uma cláusula de abertura constitucional que alcançasse 

atos internacionais recebeu plena acolhida por parte dos Constituintes, não tendo havido 

maiores questionamentos quanto ao mérito da matéria, mas apenas em relação aos termos 

alusivos aos referidos ―atos‖ internacionais
964

. Prevaleceu, ao final, a expressão mais 

abrangente ―ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte‖, constante na redação do § 2º do art. 5º da CF/1988. 

 

                                                
964 As versões redacionais verificadas nas fases sucessivas dos trabalhos constituintes foram as seguintes: 1) ―ou 

das declarações e dos Tratados internacionais de que o País seja signatário‖ (Subcomissão dos Direitos e 

Garantias Individuais); 2) ―ou constantes de Declarações Internacionais assinadas pelo País‖ (Comissão de 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher); 3) ―ou constantes de Declarações Internacionais 

assinadas pelo País‖ (Comissão de Sistematização – Anteprojeto); 4) ―ou dos atos internacionais de que o País 

seja signatário‖ (Comissão de Sistematização – Projeto de Constituição); 5) ―e dos Tratados Internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte‖ (Plenário – 1º Turno – Projeto de Constituição); 6) ―ou dos 

Tratados Internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖ (Plenário – 2º Turno – Projeto de 

Constituição); 7) ―ou dos Tratados Internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖ (Comissão 

de Redação – Projeto de Constituição); e 8) ―ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte‖ (redação final). Sobre um estudo detalhado sobre a evolução dessas versões redações, cf. 

LOUREIRO, Sílvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos humanos na constituição. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 43-61.  
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1.4. O vetor humanista da Constituição de 1988 

 

Tal como assinalado, a Constituição de 1988 emergiu, de fato, de um estado de 

grave e generalizada ―crise constituinte‖
965

 que assolara a consciência nacional em relação às 

instituições políticas. Esse estado crítico de coisas decorreu, por sua vez, do profundo déficit 

de legitimidade democrática do regime ditatorial militar, matizado por gravíssimas violações 

de direitos humanos.  

Sob o eclipse discursivo das razões imperativas da segurança nacional, outorgou-

se à Nação brasileira um sistema de poder sombriamente marcado pelo estigma do 

autoritarismo e da violência institucionalizada por parte do Estado. À época de sua 

implantação, em 1964, o povo vivia, sob a égide da Constituição de 1946, a primeira 

experiência democrática mais consistente de sua tortuosa história política, frustrada por mais 

um golpe, que inaugurou um regime de dura repressão e esvaziamento de liberdades 

fundamentais, conquanto formal, ou melhor, retoricamente, positivadas
966

.  

A ―Constituição Cidadã‖ ou ―Constituição Coragem‖ é realmente um dos 

resultados mais promissores do último ciclo de abertura política e redemocratização da 

história político-constitucional do País. Para um povo tão duramente espoliado por longos 

séculos de exclusão e vulneração da condição humana, que acabara de romper, com bravura, a 

barreira do terror sistêmico empregado como prática rotineira pelo regime precedente, a 

Constituição encarna o símbolo da sincera esperança de milhões de homens e mulheres por 

um futuro melhor, mais humanizado, fraterno e com mais respeito, justiça social e paz. Esse é, 

de fato, o seu valor projetivo essencial, fundado e orientado, em última instância, pelo vetor 

emancipatório da dignidade da pessoa humana, que lhe introduz um componente 

revolucionário de transformação do status quo e de ruptura com o passado opressivo. 

Ante as aspirações existenciais e a pressão política das forças sociais orgânicas 

que protagonizaram dialeticamente a mutação institucional do Estado brasileiro, o Parlamento 

                                                
965 Segundo Paulo Bonavides, a crise política de uma Nação pode evidenciar 03 distintos graus: a crise executiva 

(crise de governo ou crise do Executivo), a crise constitucional e a crise constituinte. A crise constituinte figura 

como a mais grave modalidade de crise política, o terceiro e derradeiro grau, visto que deixa de ser tão-somente 

a crise de um governo (crise do Executivo) ou de uma Constituição (crise constitucional), para se transformar em 

crise das instituições ou da sociedade mesma, em seus últimos fundamentos. Assinala, ademais, que ―O 

problema dos direitos humanos fundamentais no século XX, sobretudo na sociedade brasileira, não deve ficar 
desmembrado de uma teoria da crise política, cuja análise se faz imprescindível para podermos sondar o alcance 

e extensão das dificuldades que agora o País atravessa.‖ (BONAVIDES, op. cit., pp. 575-576).  
966 BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 336-370 e BONAVIDES, op. cit., 2007a, pp. 325-329 e 336-337. 
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Constituinte assimilou vários traços do ideário humanista propagado pelo mundo desde o final 

da Segunda Grande Guerra.  

Como corolário, de modo pioneiro da história constitucional brasileira, 

institucionalizou-se, logo no pórtico da Constituição, no caput do seu primeiro artigo
967

, um 

―Estado Democrático de Direito‖; formação estatal politicamente comprometida e 

juridicamente vinculada aos deveres de respeito, proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana, dos direitos fundamentais e, na esfera jurídica internacional, dos direitos humanos. 

Com efeito, ao materializar o ―estatuto jurídico do político‖
968

, a Constituição 

consagrou a arquitetura institucional de um Estado Constitucional de Direito
969

, e não 

simplesmente de um État legal, de sorte que não prevalece o regime da supremacia 

legislativa
970

. Por conseguinte, os atos do Estado brasileiro, entre os quais se insere a própria 

legislação, só se legitimam juridicamente quando consonantes com a ―ideia de Direito‖ (ou 

―ideia de justiça‖)
971

espelhada nos princípios e regras da Constituição
972

, e não o inverso. Na 

perspectiva dogmática ora perfilhada, essa ―ideia de Direito‖ que preside o Estado, e todo o 

ordenamento jurídico estatal, radica, no direito constitucional positivo vigente, em última 

                                                
967 ―Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 

pluralismo político.‖ 
968 Segundo Canotilho, a Constituição é elaborada para exercer uma dupla função: garantia do existente e 

programa ou linha de direção para o futuro. Nas lições do Constitucionalista lusitano, a ―Constituição Dirigente‖ 

não compreende apenas um ―estatuto jurídico do político‖, mas sim um plano global normativo do Estado e da 

sociedade (CANOTILHO, op. cit., 1994, p. 151). 
969 Nas palavras de Luís Roberto Barroso, ―O Estado constitucional de direito desenvolve-se a partir do término 

da Segunda Guerra Mundial e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por característica central a 

subordinação da legalidade a uma Constituição rígida. A validade das leis já não depende apenas da forma de sua 

produção, mas também da efetiva compatibilidade de seu conteúdo com as normas constitucionais, às quais se 

reconhece a imperatividade típica do Direito. […] O marco histórico do novo direito constitucional, na Europa 

continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. No Brasil, foi a 
Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar.‖ (BARROSO, Luís 

Roberto Barroso. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção 

do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 244-245). 
970 Típico da fórmula institucional francesa do État legal, a supremacia legislativa, que dá primazia ao 

parlamento e à lei formal, induz a uma situação paradoxal. De fato, nessa sistemática, a supremacia da 

Constituição é neutralizada pela preeminência da lei no rol das fontes normativas do direito positivo. Cf. 

CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 93-96. 
971 ―[…] o Direito antecede à sua expressão formal, que é a norma jurídica, devendo, só por esse motivo, 

prevalecer sobre ela. Exige-se que a lei tenha Direito, a saber, que seja justa. […] Já se vê que um dos equívocos 

de piores consequências consiste em reduzir o Direito à lei.‖ (VASCONCELOS, op. cit., pp. 13 e 30). 
972 Conquanto se refira ao Estado lusitano, as seguintes ponderações de Canotilho são perfeitamente extensíveis 
ao Estado Democrático de Direito delineado pela Constituição de 1988: ―a dimensão do Estado de direito 

encontra expressão jurídico-constitucional num complexo de princípios e regras dispersos pelo texto 

constitucional‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 230). 
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instância, na síntese substantiva plasmada na dignidade da pessoa humana, núcleo essencial 

dos direitos fundamentais
973

.  

Por outro lado, na qualidade de Estado Democrático, o Estado brasileiro há de dar 

concreção à ―democracia‖, concebida, em sentido material, como realização efetiva dos 

valores ético-políticos fundamentais (dignidade, liberdade, igualdade etc) aspirados, num 

dado contexto histórico-existencial, pelo povo (demos)
974

; fonte da qual emana ―Todo o 

poder‖, tal como enunciado textualmente no parágrafo único do referido dispositivo inaugural 

da Constituição
975

.  

Da conexão desses dois eixos cardeais do Estado brasileiro (Direito e 

democracia), dessume o imperativo, constitucionalmente cogente e estruturante, de que o 

Estado submete-se ao Direito (e não somente à lei). Este há de radicar, ao seu turno, na 

soberania popular (art. 1º, I, da CF/1988), refletindo, assim, as aspirações axiológicas 

essenciais do povo, suas exigências axiais de justiça social
976

. Estas são, por sua vez, 

traduzidas juridicamente, sobretudo, por meio do complexo aberto de regras e princípios 

assimilados democraticamente pelo cosmo normativo
977

 da Constituição
978

, de modo expresso 

ou implícito.  

                                                
973 BARROSO, op. cit., 2010, p. 252 
974 Conforme José Afonso da Silva: ―A democracia, como realização de valores (igualdade, liberdade e 
dignidade da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente do que o de Estado de Direito, que 

surgiu como expressão jurídica da democracia liberal. […] Democracia é conceito histórico. Não sendo por si 

um valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores essenciais da convivência humana, que se 

traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a historicidade destes a envolva 

na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio 

básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a 

democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de 

garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história.‖ (SILVA, op. cit., 2007a, 

pp. 112 e 125). 
975 Art. 1º […] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição. 
976 Para Piovesan, ―o valor da dignidade da pessoa humana e o valor dos direitos e garantias fundamentais vêm a 
constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo 

suporte axiológico a todo o sistema jurídico‖ (PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 89). 
977 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.142. 
978 Conforme Canotilho: ―O Estado Constitucional, para ser um estado com as qualidades identificadas pelo 

constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de direito democrático. Eis aqui as duas grandes qualidades do 

Estado constitucional: Estado de direito e Estado democrático. Estas duas qualidades surgem muitas vezes 

separadas. Fala-se em Estado de direito, omitindo-se a dimensão democrática, e alude-se a Estado democrático 

silenciando a dimensão de Estado de direito. […] [O Estado Constitucional moderno] tem de estruturar-se como 

Estado de direito democrático, isto é, como uma ordem de domínio legitimada pelo povo. A articulação do 

‗direito‘ e do ‗poder‘ no Estado constitucional significa, assim, que o poder do estado deve organizar-se e 

exercer-se em termos democráticos. O princípio da soberania popular é, pois, uma das traves mestras do Estado 
constitucional. O poder político deriva do ‗poder dos cidadãos‘. […] O Estado constitucional democrático de 

direito procura estabelecer uma conexão interna entre democracia e Estado de direito. […]‖ (CANOTILHO, op. 

cit., 2011, pp. 93 e 98). 
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Particularmente no que diz respeito ao ―modelo normativo‖
979

 adotado pelo 

Estado Democrático de Direito, cabe, de fato, à Constituição, na qualidade de ―sistema aberto 

de regras e princípios‖
980

, o mister de servir, par excellance, de instrumento que decodifica 

juridicamente os valores democráticos primários do povo
981

. Dotada, na perspectiva pós-

positivista
982

 
983

, de ―força normativa‖
984

 (normative Kraft der Verfassung
985

), a Constituição, 

ou, na dogmática de Louis Favoreu, o bloco de constitucionalidade (bloc de 

                                                
979 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica [et al.]. 

2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 785. 
980 Conforme Canotilho, ―[…] o sistema jurídico do Estado de direito democrático […] é um sistema normativo 

aberto de regras e princípios. Este ponto de partida carece de ‗descodificação‘: (1) é um sistema jurídico porque 

é um sistema dinâmico de normas; (2) é um sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica (Caliess), 

traduzida na disponibilidade e ‗capacidade de aprendizagem‘ das normas constitucionais para captarem a 

mudança da realidade e estarem abertas às concepções cambiantes da ‗verdade‘ e da ‗justiça‘; (3) é um sistema 

normativo, porque a estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita 

através de normas; (4) é um sistema de regras e de princípios, pois as normas do sistema tanto podem revelar-se 

sob a forma de princípios como sob a sua forma de regras.” (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.159). 
981

 Conforme Diniz: ―é inegavel a importância da Constituição do Estado Democrático de Direito. Realização 

suprema da ideia de liberdade na história, ela é a lei fundamental do Estado e da comunidade. Como 

Constituição aberta, ela contém uma ideia de justiça social que se concretiza na dinâmica da sociedade, vale 

dizer, in fieri, com todos os erros e acertos inerentes à natureza humana, mas que se não se afasta do seu 

princípio essencial: a democracia.‖ (DINIZ, op. cit., p. 192). 
982 Leciona BARROSO que ―o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui 

desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, 

em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de 

direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-

positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como 
marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 

fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito.‖ (BARROSO, Luís 

Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional 

no Brasil. In: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ano 23, n. 82, 4º trimestre, 2005, pp. 109-

157, p. 123). 
983 Um dos aperfeiçoamentos culturais propostos pela dogmática designada de pós-positivista reside no 

reconhecimento da positividade jurídica e da força normativa dos princípios, na qualidade de normas jurídicas 

dotadas de textura aberta e elevado grau de generalidade e abstração. Isso permitiu maior abertura instrumental 

da Constituição para a realidade material circunjacente, viabilizando a captação dinâmica de valores 

democráticos do povo. Estes não mais são concebidos como entidades puramente axiológicas e não-positivadas, 

tal como apregoava a axiomática positivista. Nesse sentido, assinala Luís Roberto Barroso que ―os princípios 
tiveram de conquistar o status de norma jurídica, superando a crença de que teriam uma dimensão puramente 

axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata.‖ (BARROSO, op. cit., 2012).  
984 ―Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX foi a atribuição à norma 

constitucional do status de norma jurídica. Superou-se, assim, o modelo que vigorou na Europa até meados do 

século XIX, no qual a Constituição era vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação 

dos Poderes Públicos. A concretização de suas propostas ficava invariavelmente condicionada à liberdade de 

conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer 

papel relevante na realização do conteúdo da Constituição. Com a reconstitucionalização que sobreveio à 

Segunda Guerra Mundial, esse quadro começou a ser alterado. Inicialmente na Alemanha e, com maior retardo, 

na Itália. E, bem mais a frente, em Portugal e na Espanha. Atualmente, passou a ser premissa do estudo da 

Constituição o reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. 
Vale dizer: as normas constitucionais são dotadas de imperatividade […]‖ (BARROSO, op. cit., 2010, p. 262). 
985 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição [Die normative Kraft der Verfassung]. Tradução de 

Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991.  
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constitutionnalité)
986

, assume efetivamente a função garantística
987

 de velar pelos referidos 

valores democráticos fundamentais de uma sociedade politicamente organizada. Por 

conseguinte, figura como estatuto paramétrico supremo de legitimação material, e de 

validade, de todo o direito estatal
988

. 

Notadamente, tal como analisado no capítulo anterior, desde a suas origens 

liberais, a função ético-política essencial da Constituição é a de velar pelos direitos 

fundamentais
989

. Na qualidade de direitos humanos, estes nada mais são, no fundo, do que 

aspirações existenciais primárias do povo em prol da proteção da pessoa humana em seus 

atributos axiais universalmente reconhecidos
990

, razão pela qual ―os direitos fundamentais são 

um elemento básico para a realização do princípio democrático‖
991

.
992

 
993

 

Na dogmática hodierna, essa compreensão conceitual vem-se expandido, 

inclusive, no que concerne aos direitos humanos positivados em tratados internacionais. 

Estado Democrático de Direito é, hoje, o que respeita não só os direitos fundamentais, mas 

também os direitos humanos afirmados por meio de convenções internacionais, na perspectiva 

da maior proteção da dignidade da pessoa humana.
994

  

                                                
986 FAVOREU, Louis. El bloque de la constitucionalidade. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

n. 4, pp. 45-68, jan./mar. 1990. 
987 FERRAJOLI, op. cit., 2006, p. 845. 
988 ―O Estado constitucional é ‗mais‘ do que Estado de direito. O elemento democrático não foi apenas 
introduzido para ‗travar‘ o poder (to check the power); foi também reclamado pela necessidade de legitimação 

do mesmo poder (to legitimize State power).‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 93, 98 e 100). 
989 DINIZ, op. cit., 2002, p. 94. 
990 ―[…] a premissa majoritária é apenas um dos componentes da democracia e não o único. O princípio 

democrático exige, antes de tudo, que as decisões coletivas dediquem a todos os membros da comunidade, 

enquanto seres humanos, a mesma consideração e o mesmo respeito, daí porque a petrificação dos direitos 

fundamentais não é necessariamente antidemocrática, já que eles visam justamente permitir o respeito da 

dignidade da pessoa humana, impedindo que a maioria do povo despreze os legítimos interesses de grupos 

sociais minoritários.‖ (MARMELSTEIN, op. cit., 2009, p. 276). 
991 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 290; e PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 82. 
992 Conforme José Afonso da Silva, ―a dignidade da pessoa humana constitui um valor que atrai a realização dos 

direitos fundamentais do homem, em todas as suas dimensões, e, como a democracia é o único regime político 
capaz de propiciar a efetividade desses direitos, o que significa dignificar o homem, é ela que se revela como o 

seu valor supremo, o valor que a dimensiona e humaniza‖ (SILVA, op. cit., 1998). 
993 ―[…] há que se situar os direitos fundamentais dentro de concepções diversas a respeito do Estado e da 

Constituição, enquanto marco conceitual básico para uma teoria do Estado e para a teoria constitucional. Aqui 

importa centrar a atenção naquela formação estatal que se apresenta contemporaneamente como a mais difundida 

e em pleno processo de expansão: a do Estado Democrático (e Social) de Direito.‖ (GUERRA FILHO, op. cit., 

p. 30). 
994 A despeito da extensão do texto, vale trazer à colação, pela importância de seu conteúdo no trato da matéria 

sub examine, as seguintes reflexões de Canotilho em alusão à experiência democrático-estatal lusitana 

(assimilável, segundo pensamos, à brasileira): ―Hoje, os limites jurídicos impostos ao Estado advêm também, em 

medida crescente, de princípios e regras jurídicas internacionais. Estes princípios e regras estão, em grande 
número, recebidos ou incorporados no direito interno fazendo parte of the law of the land (CRP, artigo 8º/1 e 2). 

Nenhum Estado pode permanecer out, isto é, fora da comunidade internacional. Por isso, ele deve submeter-se às 

normas de direito internacional quer nas relações internacionais quer no próprio actuar interno. A doutrina mais 
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Dentro desse contexto, ao se fazer expressa opção constituinte pela estruturação 

da organização política brasileira sob a formação do Estado Democrático de Direito, o 

Estatuto Constitucional não só preceituou o primado das instituições e postulados político-

democráticos em sua acepção tradicional de cunho formal. De fato, consoante a dogmática 

hodierna, assimilou, no mesmo compasso, a tábua antropocêntrica ampla de valores ético-

políticos plasmada na dignidade da pessoa humana, adotada como fundamento institucional 

textual
995

 
996

. Imputou, por consequência, aos Poderes Públicos (Legislativo, Executivo e 

Judiciário) o compromisso superlativo de garantirem, conjunta e sincronicamente, a 

efetividade da plêiade de direitos fundamentais que integra o sistema constitucional de 

direitos e garantias, por mais aberto que porventura seja (art. 5º, § 2º).
 
Sob o paradigma 

neoconstitucionalista, o Estado brasileiro, enquanto Estado [Constitucional] Democrático de 

Direito, só se legitima, democrática e juridicamente, enquanto instrumento institucionalizado 

para a efetivação dos direitos fundamentais diplomados ou reconhecidos pela Constituição e 

dos direitos humanos positivados em tratados internacionais. Esse é, com efeito, corolário dos 

imperativos dignificantes da pessoa humana, fonte ético-política e princípio jurídico 

                                                                                                                                                   
recente acentua mesmo a amizade e a abertura ao direito internacional como uma das dimensões caracterizadoras 

do Estado de direito. [...] os direitos fundamentais tal como estruturam o Estado de direito no plano interno, 

surgem, também, nas vestes de direitos humanos ou de direitos do homem, como um núcleo básico do direito 

internacional vinculativo das ordens jurídicas internas. Estado de direito é o Estado que respeita e cumpre os 

direitos do homem consagrados nos grandes pactos internacionais (exemplo: Pacto Internacional de Direito 
Pessoais, Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), nas grandes 

declarações internacionais (exemplo: Declaração Universal dos Direitos do Homem) e noutras grandes 

convenções de direito internacional (exemplo: Convenção Europeia dos Direitos do Homem). [...] Para finalizar 

esta referência ao direito internacional como fonte da juridicidade do poder estatal impõe-se ainda salientar que o 

direito internacional recorta hoje pré-condições políticas indispensáveis à implantação de um Estado 

democrático de direito. Dentre essas pré-condições, destaca-se o princípio da autodeterminação dos povos. A 

autodeterminação precede o Estado de direito e precede a democracia: ela é o momento verdadeiramente 

fundacional de qualquer comunidade constituída como Estado democrático de direito. O cumprimento das pré-

condições políticas jurídico-internacionalmente reconhecidas permite também estabelecer uma clara 

indissociabilidade entre a ‗forma de Estado‘ interna e a sua ‗imagem‘ na ordem jurídica internacional. Por outras 

palavras, que colhemos de Hans Kelsen: existe uma correspondência tendencial entre ‗State-Form‘ e ‗World-

Outlook‘.‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 232-233). 
995 HÄBERLE, op. cit., 2009b, pp. 45-46. 
996 Conforme Hugo de Brito Machado Segundo: ―Os dicionários invariavelmente associam a palavra 

‗fundamento‘ ao que legitima, dá suporte ou serve de princípio, base, motivo ou razão a alguma coisa, ou ‗aquilo 

em que se baseia um pensamento‘, sendo expressivo notar que o verbo ‗fundamentar‘ é tido como a ação de 

‗apresentar justificativa convincente para‘ alguma coisa. […] Em relação ao Direito, aqui entendido como 

sistema hierárquico de normas dotadas de sanção organizada, a perquirição a respeito de seus fundamentos 

envolve basicamente a questão de saber quais razões o justificam ou lhe conferem obrigatoriedade. Trata-se, em 

suma, de saber o que caracteriza um ordenamento jurídico enquanto tal, de sorte a diferenciá-lo de outras 

realidades, como a moral, um ordenamento imaginário ou ideal, o conjunto de regras que disciplina um bando de 

salteadores etc. Responde-se, com isso, à pergunta: o que é o Direito? Mas não só. Considerando que o 

fundamento envolve ―não um juízo de realidade acerca de como é a coisa, mas um juízo de valor pertinente à 
razão por que ela se apresenta deste modo e não de outro qualquer‖, cuida-se, ainda, da razão pela qual a ordem 

jurídica posta deve ser aceita enquanto tal, a fim de que se responda à pergunta: por que este Direito, e não 

outro? (MACHADO SEGUNDO, op. cit., pp. 7-8). 



305 

 

 

 

fundamental do Estado
997

, que confere unidade de sentido, de valor e de concordância prática 

a todo o sistema de direito positivo
998

 
999

.  

Em paralelo com outros valores de superlativa envergadura axiológica, tais como 

a soberania (art. 1º, I) e a cidadania (art. 1º, II), a Constituição consagrou efetivamente a 

dignidade da pessoa humana como ―fundamento‖ do Estado brasileiro, logo em seu primeiro 

artigo (inc. III), atribuindo-lhe, portanto, uma ―função fundante‖ (Grundlagenfunktion)
1000

 

1001
. Afirmou-se, assim, na terra brasilis, novo marco, referência ou arquétipo civilizatório 

cujas bases ético-axiológicas e racionalidade normativa, inspiradas na sobredita Declaração 

Universal de 1948, consagram ―o homem na sua humanidade‖
1002

 como ―seu fim e sua 

esperança‖
1003

, como seu ―valor-fonte‖
1004

. Evocando-se, de modo topograficamente 

culminante na escala de valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana como 

premissa deontológica estruturante ou imperativo ético-político que ampara e legitima nosso 

Estado
1005

, encampou-se direcionada decisão política fundamental em relação ao sentido, à 

finalidade, à justificação e aos lindes circunscritivos do poder estatal
1006

. Averbou-se, na 

                                                
997 Ao se referir ao princípio da dignidade da pessoa humana, Jorge Miranda o qualifica como princípio 

axiológico fundamental, como limite transcendente do poder constituinte e como metaprincípio (MIRANDA, op. 

cit., 2008a, p. 200). 
998 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 197. 
999 Na perspectiva de Flávia Piovesan, ―Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como 

unidade e como sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Carta de 1988 elege o 

valor da dignidade humana como 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. […] é no princípio da 

dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra o próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu 

ponto de chegada, para a hermenêutica constitucional contemporânea. […] é princípio que unifica e centraliza 

todo o sistema normativo, assumindo especial prioridade. A dignidade humana simboliza, desse modo, 

verdadeiro superprincípio constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas 

esferas local e global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e sentido.‖ (PIOVESAN, op. cit., 2012b, 

pp. 84 e 86-87).  
1000 HÄBERLE, op. cit., 2009b, p. 51.  
1001 Afora o estatuído no art. 1º, III, fez-se também alusão direta e expressa à dignidade humana em algumas 

outras disposições constitucionais sensíveis, tal como nos arts. 170, 226, § 7º, 227 e 230, que versam, 

respectivamente, sobre a ordem econômica, a família, a criança e o idoso. 
1002 FIGUEIREDO, op. cit., p. 16. 
1003 GUIMARÃES, op. cit. 
1004 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 84. 
1005 ―[...] o Estado é uma realidade instrumental. É uma máquina concebida pelo constituinte para buscar a plena 

efetividade, a plena concretização dos princípios, dos objetivos e dos direitos fundamentais. [...] Todos os 

poderes do Estado, ou melhor, todos os órgãos constitucionais, têm por finalidade buscar a plena satisfação dos 

direitos fundamentais. Quando o Estado se desvia disso ele está, do ponto de vista político, se deslegitimando, e 

do ponto de vista jurídico, se desconstitucionalizando – é isso que precisamos ter em mente. [...] os direitos 

fundamentais não são concessão, não estão à disposição do Estado. Pelo contrário, este, sim, está à disposição 

dos direitos fundamentais para buscar a sua plena concretização. Os direitos fundamentais não são instrumento 

do Estado; este, sim, é instrumento dos direitos fundamentais.‖ (CLÉVE, Clémerson Mérlin. O controle de 

constitucionalidade e a efetividade dos direitos fundamentais. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). 
Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 389). 
1006 Conforme as palavras de Martin Kriele: ―Na atualidade, um poder público só vale como justificado quando 

puder ser fundamentado através de considerações materiais-racionais. A racionalidade material é o motor, o qual 
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esteira do legado filosófico kantiano, ―que é o Estado que existe em função da pessoa 

humana, e não o contrário, já que o homem constitui a finalidade precípua, e não meio da 

atividade estatal‖
1007

. 
1008

 
1009 1010 1011 1012 

A par da compreensão da soberania popular na perspectiva da dignidade da pessoa 

humana, o mesmo ocorre em relação ao fundamento da cidadania, que não parece se resumir, 

na ordem constitucional de 1988, à tradicional titularidade apenas de direitos políticos
1013

. 

Num Estado Democrático de Direito fundado na dignidade da pessoa humana, a cidadania 

envolve, à la Hannah Arendt, a noção do ―direito de ter direitos‖ (―right to have rights‖)
1014

, 

                                                                                                                                                   
impulsiona a história mundial desde o começo da Idade Moderna, ela é o coração pulsante do Estado moderno. 

Isso vale tanto para os Estados pequenos quanto para os grandes. Somente da compreensão das razões, as quais 

originam uma lei, pode-se interpretar a lei, aperfeiçoá-la, complementá-la, apresentar novos projetos de lei 

etecetera. Também o Estado em seu todo e as instituições constitucionais que o sustentam só podem ser 

compreendidos quando se conhece as razões, as quais lhes fundamentam.‖ (KRIELE, op. cit., p. 54).  
1007 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, op. cit., 2009a, p. 19; SARLET, op. cit., 2009b, p. 67.  
1008 Nesse sentido, ao discorrer sobre o art. 1º, § 1º, da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz), que dispõe que 

―Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt‖ (numa tradução livre: ―A dignidade humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é dever de todo o 

Poder Público‖), Peter Häberle também predica que é ―o Estado que existe em função dos homens (e não o 

inverso)‖. Destaca ainda que a dignidade da pessoa humana ―constitui o ‗ponto de referência de Arquimedes‘ de 

todas – também necessárias no Estado constitucional – derivações e conexões do poder‖ (HÄBERLE, op. cit., 

2009b, p. 84).   
1009 Dispõe ainda Bonavides que ―Toda a problemática do poder, toda a porfia de legitimação da autoridade e do 

Estado no caminho da redenção social há de passar, de necessidade, pelo exame do papel normativo do princípio 
da dignidade da pessoa humana.‖ (BONAVIDES, op. cit., 2001, p. 233). SARLET leciona, ademais, que ―a 

qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, 

inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas (embora também e acima de tudo) uma declaração de 

conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status 

constitucional formal e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia, alcançando, portanto, […] a 

condição de valor jurídico fundamental da comunidade.‖ (SARLET, op. cit., 2010b, p. 80). 
1010 No que tange à sua significação político-jurídica, a dignidade da pessoa humana assume, então, para alguns, 

uma dimensão pré-estatal (SARLET, Ingo. Os direitos fundamentais, a reforma do judiciário e os tratados 

internacionais de direitos humanos: notas em torno dos §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição de 1988. Juris 

Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, jul./ago. 2010c. 1 DVD. ISSN 1983-0297), ou mesmo supra-estatal 

(Klaus Stern apud SARLET, loc. cit.) ou supraconstituinte (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: 

direitos fundamentais. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008a, Tomo IV, p. 135), não figurando, pois, em sua 
integralidade, como elemento intra-estatal. 
1011 Como consectário desse novo arranjo existencial de coisas, firmou-se, no seio do constitucionalismo pátrio, o 

pressuposto dogmático de que, independentemente de circunstâncias ou qualificações cambiantes associadas à 

origem, raça, sexo, cor, idade, língua, nacionalidade, opinião política, religião etc (cf. art. II da Declaração 

Universal de 1948 c/c arts. 3º, IV, e 5º, caput, da CF/1988), a dignidade imanente à condição ou gênero humano 

reclama em favor do homem, pelo simples fato de ser pessoa no sentido biológico (KRIELE, op. cit., p. 288), um 

espaço de livre autodeterminação existencial e a titularidade inarredável de certos direitos básicos dignificantes 

(vida, saúde, incolumidade física, liberdade, igualdade, intimidade, honra, imagem, educação, alimentação etc) 

marcados por serem, em rigor, inalienáveis, invioláveis e infensos à alçada de disponibilidade estatal. 
1012 Para Jorge Miranda, a consagração constitucional da dignidade da pessoa humana envolve ―a concepção que 

faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado‖ (MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 197). 
1013 MEDEIROS, op. cit., p. 130; ARAÚJO, Luiz Alberto David; SERRANO JÚNIOR, Vidal. Curso de direito 

constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 79. 
1014 ARENDT, Hannah. The origins of totalitarianism. 7. ed. New York: Meridian Books, 1962, pp. 296-298. 
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ou melhor, do ―direito de ter direitos humanos‖ (―right to have human rights‖)
1015

. Este é, de 

fato, o genuíno sentido do título de ―Constituição Cidadã‖. 

De igual modo, os ―valores sociais do trabalho e da livre iniciativa‖ (art. 1º, IV) 

também hão de ser concebidos na perspectiva da dignidade da pessoa humana, tal como 

dessume, inclusive, do entrelaçamento com os arts. 6º a 11, que qualificam o trabalho como 

direito fundamental social, enumerando, nesse mister, várias franquias trabalhistas; e o art. 

170, que predica que ―A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social‖. 

No mais, o fundamento do pluralismo político (art. 1º, V), tão crônica e 

traumaticamente renegado ao longo da história brasileira, sobretudo durante a intolerante e 

antipluralista ditadura militar, reflete um componente indispensável para a concreção da 

dignidade em ―sociedades abertas‖, na medida em que reflete a exigência democrática e 

humanista de respeito à diferença de ideologias, culturas e visões de mundo
1016

. No contexto 

da pós-modernidade, concita, assim, ao diálogo harmônio, tolerante e civilizado entre pessoas 

com opiniões e pensamentos distintos, com o fito de assegurar o exercício da assimilação 

institucional da divergência nos processos de poder, sem que se tenha, para tanto, que impor 

perspectivas unilaterais ou exterminar minorias vulneráveis dissidentes, denegando-lhes, 

inclusive, o direito de viverem em paz.
1017

 

Coerente com essas premissas fundantes, o art. 3º da Constituição estatuiu como 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; II – a garantia do desenvolvimento nacional; III – a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; e IV – a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Como desdobramento da dignidade da pessoa humana, a Constituição consagrou, 

de maneira emancipatória, compromissária e dirigente, um catálogo amplo, complexo e 

                                                
1015 KESBY, Alison. The right to have rights: citizenship, humanity and international law. New York: Oxford 

University Press, 2012, p. 93. 
1016 DINIZ, op. cit., pp. 180-193. 
1017 SILVA, op. cit., 2007a, p 119. 
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materialmente aberto de princípios, direitos e garantias prospectivamente afirmativo de uma 

unidade de sentido calcada na ―primazia do homem‖
1018

.  

De fato, no tocante às relações internacionais, além de prescrever o respeito à 

autodeterminação dos povos (inc. III), o art. 4º da Constituição acolheu os princípios da 

prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade (incisos II e IX), em linha direta com as irradiações jurídicas defluentes do 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Demais disso, entre outras disposições, 

predica a defesa a paz (VI); a solução pacífica dos conflitos (VII); o repúdio ao terrorismo e 

ao racismo (VIII); e a possibilidade de concessão de asilo político (X). 

À semelhança do vértice cimeiro da dignidade, referidas normas foram 

positivadas no primeiro título da Constituição, na qualidade de ―princípios fundamentais‖, de 

forma também pioneira na história nacional. Tal como aduzido, referem-se especificamente à 

principiologia constitucional que informa as conexões relacionais da República no plano 

jurídico externo; tendo fomentado o processo de abertura e efetivo acoplamento estrutural do 

Estado brasileiro ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, em âmbito global 

e regional, na esteira do fenômeno da internacionalização ou globalização desses direitos 

qualificados, analisado no capítulo anterior.  

Em consonância, por sua vez, com os principais instrumentos internacionais sobre 

direitos humanos, institucionalizou-se, no epicentro do texto magno, um extenso complexo de 

direitos fundamentais, revestido de certas vinculações aglutinativas de natureza sistêmica que 

convergem para o fundamento axial da dignidade da pessoa humana
1019

; standard primeiro da 

Constituição, do qual, em rigor, derivam diretamente. Com efeito, de modo absolutamente 

destituído de paralelo na história constitucional brasileira
1020

, a Lei Suprema delineou, sob a 

dialética da indivisibilidade e interdependência recíproca
1021

, uma analítica, descerrada e 

plural rede multidimensional e plurifuncional de direitos constitucionais específicos 

qualificados como fundamentais. Representativos de facetas elementares da dignidade, em 

                                                
1018 A expressões ―Constituição Cidadã‖ e ―Constituição Coragem‖, anteriormente referidas, bem como 

―primazia do homem‖, foram utilizadas pelo Dep. Federal Ulysses Guimarães, que presidira os trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte no biênio de 1987-1988, em discurso, intitulado ―Constituição Coragem‖, 

realizado na sessão histórica de 05.10.1988 (BONAVIDES; ANDRADE, op. cit., pp. 500-501). 
1019 SARLET, op. cit., 2009b, p. 71.  
1020 SARLET, op. cit., 2009b, p. 63. 
1021 ROMITA, op. cit., p. 84.  

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u444.jhtm
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seus valores, bens e posições jurídicas essenciais
1022

, no campo civil, político, social, 

econômico, cultural, ambiental etc, são dotados, por sua nobreza jurídica ímpar, de força 

normativa potencializada
1023

, exercendo, ademais, um papel decisivamente conformador das 

estruturas e instituições básicas do Estado brasileiro
1024

. 

Para adiante disso, além de ter ampliado consideravelmente o rol de direitos 

fundamentais no ethos brasileiro, a Constituição inovou radicalmente a tradição constitucional 

nacional ao situar topologicamente o Título II (arts. 5º a 17)
1025

, de rubrica ―Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais‖, em posição especial, privilegiada, logo no início do seu texto, após 

o Preâmbulo e o Título I (arts. 1º a 4º); título este, por sinal, referente aos princípios 

fundamentais, estruturantes
1026

, do novel Estado brasileiro
1027

. Sinalizou, assim, que lhes 

reconhece significativa preeminência axiológica e hegemonia hermenêutica. 

Noutro plano, o art. 5º, § 2º, da Lex Legum (norma a ser melhor abordada nos 

capítulos subsequentes) dispôs que os direitos e garantias nela expressos ―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‖. Estatuiu, portanto, uma cláusula de abertura 

material do catálogo de direitos e garantias fundamentais da Constituição, consagrando o 

princípio da não-tipicidade constitucional dos direitos fundamentais
1028

 (Baldassare a 

denomina de ―norma com fattispecie aberta‖
1029

). Em razão disso, dilatou, sobremaneira, o 

horizonte normativo desses direitos para além das fronteiras formais delimitadas pelas normas 

expressamente insculpidas não só no caput, incisos I a LXXVIII e parágrafos do art. 5º, mas 

também no Título II globalmente considerado (arts. 5º a 17). A despeito de analítico, o 

portfólio normativo do catálogo constitucional de direitos e garantias não contém, dessarte, 

uma enumeração exaustiva ou taxativa de todos os direitos fundamentais, não se tratando, 

assim, de numerus clausus, mas, sim, meramente de numerus apertus (embora sem ser, em 

                                                
1022 HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20. ed. Heidelberg: 
C. F. Müller, 1995, pp. 136-137. 
1023 MARMELSTEIN, op. cit., pp. 284-286. 
1024 TOMAZ, Carlos Alberto Simões de. Estado de direito e fundamentabilidade dos direitos humanos nos 

paradigmas liberal, social e democrático. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 26, jul./ago. 2012. 1 

DVD. ISSN 1983-0297. 
1025 No Título II da Constituição, constam direitos individuais e coletivos (art. 5º, I a LXXVIII), direitos sociais 

(arts. 6º a 11), direitos da nacionalidade (arts. 12 e 13), direitos políticos (arts. 14 a 16), direitos dos partidos 

políticos (art. 17), além da abertura do art. 5º, § 2º. 
1026 Para Canotilho, os princípios fundamentais da Constituição são qualificados como estruturantes, pois 

―designam os princípios constitutivos do ‗núcleo essencial da constituição‘, garantindo a esta uma determinada 

identidade e estrutura‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.184).  
1027 SARLET, op. cit., 2009b, p. 66. 
1028 BULOS, loc. cit. e MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 176. 
1029 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 379-380.   
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rigor, exemplificativa
1030

). Na perspectiva mais ampla da Constituição material
1031

, como 

autêntico umbral para o reconhecimento de direitos materialmente fundamentais implícitos ou 

fora do título constitucional próprio
1032

, essa norma emblemática irradiou o atributo da 

jusfundamentalidade para além do texto constitucional. Estendeu, pois, certos aspectos do 

regime constitucional reforçado de proteção
1033

 em prol de inúmeros outros direitos 

subentendidos (implícitos ou não-escritos) nas normas catalogadas no Título II, ou mesmo 

dispersos, explícita ou implicitamente, ao longo de todo o pergaminho constitucional (tal 

como se dá, v.g., com os direitos previstos nos títulos relativos à ordem econômica e 

financeira [VII] e à ordem social [VIII]). Contemplou também direitos e garantias decorrentes 

de convenções internacionais humanistas.
1034

 
1035

 
1036

  

Como salvaguarda da efetividade dos direitos fundamentalizados, a Constituição 

instituiu, de maneira também historicamente singular, um bloco expressivo de garantias 

fundamentais, tanto do direito subjetivo como do objetivo
1037

, às quais também se aplica a 

regra de abertura do § 2º do art. 5º. Cabe citar, a título ilustrativo, os remédios processuais 

                                                
1030 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 176. 
1031 MIRANDA, op. cit., p. 176. 
1032 BULOS, op. cit., p. 693. 
1033 Segundo Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, ―a importância de qualificar direitos 

constitucionais como fundamentais reside no regime jurídico de proteção especial que a Constituição lhes 

outorgou‖ (ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 127). 
1034 MARMELSTEIN, op. cit., p. 191. 
1035 Conquanto a Carta de 1969 também proclamasse, em seu art. 153, § 36, que ―a especificação dos direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos 

princípios que ela adota‖, não se pode deixar de reconhecer o pioneirismo da norma do art. 5º, § 2º, da 

Constituição de 1988 no que diz respeito aos direitos e garantias decorrentes ―dos tratados internacionais em que 

a República Federativa do Brasil seja parte‖. De fato, a Constituição de 1988 foi a primeira, no Brasil, a 

consagrar, de modo explícito, a possibilidade de outros direitos e garantias ingressarem no ordenamento, via 

tratados internacionais (BULOS, op. cit., p. 392 e MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 270). 
1036 O reconhecimento dessa jusfundamentalidade material plasmada em normas implícitas ou exteriores ao 

catálogo central, afastando-se, pois, eventual rigidez ou engessamento do ―sistema‖ de direitos e garantias, 

decorre, por sua vez, de seus laços substanciais com posições jurídicas diretamente informadas pelo valor da 

dignidade da pessoa humana (MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 270). Realmente, o supremo 

propósito da norma de não-tipicidade não é só viabilizar a composição de um mecanismo plástico de declaração 
de direitos que possa eficazmente transitar por todo o regramento e principiologia da Constituição e também 

alcançar tratados internacionais (no que versem sobre direitos humanos), mas, sobretudo, é o de figurar como 

cláusula geral de tutela expansiva da dignidade da pessoa humana no seu devir histórico (MIRANDA, op. cit., 

2008a, p. 188), razão pela qual proclama, no fundo, que a ―enumeração dos direitos não significa que outras 

posições jurídicas de defesa da dignidade da pessoa estejam excluídas da proteção do direito nacional‖ 

(MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 271). De mais a mais, na esteira da tradição inaugurada pelo art. 

78 da Constituição de 1891, esta inspirada, por sua vez, na IX Emenda da Constituição Norte-Americana, a 

cláusula de abertura, que representa autêntica norma geral inclusiva (FREITAS, Juarez. A interpretação 

sistemática do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 211-212), apartou do domínio aberto dos direitos 

fundamentais a aplicabilidade da tradicional máxima hermenêutica inclusio unius alterius est exclusio (SILVA, 

Cristiano Amorim Tavares da. A amplitude e o significado prático da cláusula de abertura do art. 5°, § 2°, 

da Constituição. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1296, 18 jan. 2007. Disponível em: 

<http://jus.uol.com.br/revista/texto/9393>. Acesso em: 31 ago. 2011). 
1037 BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 548.  

http://jus.uol.com.br/revista/texto/9393/a-amplitude-e-o-significado-pratico-da-clausula-de-abertura-do-art-5-2-da-constituicao
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garantísticos do habeas corpus (art. 5º, LXVIII), do habeas data (art. 5º, LXXII), do mandado 

de segurança (art. 5º, LXIX e LXX), do mandado de injunção (art. 5º, LXXI), da ação popular 

(art. 5º, LXXIII) e da ação civil pública (art. 129, III), além da ação direta de 

inconstitucionalidade genérica (ADIn), da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

(ADECON/ADO), da ação declaratória constitucionalidade (ADC) e da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF), nos termos dos arts. 102, I, ―a‖ e § 1º, e 

103 da Lei Magna.  

A Constituição também entronizou no constitucionalismo pátrio a regra da 

aplicabilidade direta e imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais 

(art. 5º, § 1º)
1038

, norma a ser mais bem examinada no capítulo subsequente.  

Petrificou, outrossim, direitos e garantias ao dispor, no polêmico inciso IV do seu 

art. 60, § 4º (cláusulas pétreas ou ―garantias de eternidade‖
1039

), que ―Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir‖ ―os direitos e garantias individuais‖. 

Impediu, nesse viés, sua supressão pela ação reformadora do Poder Constituinte Derivado, e, 

por óbvio, a dilapidação erosiva de seu conteúdo pelo legislador ordinário, eventualmente 

movido por vontades políticas contingentes
1040

.  

Com esteio nessa matriz constitucional institucionalizadora, radica um círculo 

cogente de conformação jurídica do Estado brasileiro, em respeito incondicional à dignidade 

da pessoa humana, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos
1041

.  Disso dimana, 

ademais, uma expansão escalar das zonas ativas de atuação institucional legislativa, 

administrativa e judiciária na seara da proteção e da promoção dessa gama de direitos 

primários; com o fito de coibir ofensas e retrocessos ou involuções civilizatórias, bem como 

                                                
1038 Segundo o paradigma entranhado na Constituição, baseado num (jus)humanismo da efetividade, de cunho 

político-jurídico, os direitos fundamentais e os direitos humanos revestem-se do mais alto grau de positividade e 

juridicidade. São, portanto, em rigor, passíveis de imediata concretização otimizadora, independentemente 

mesmo de integração legiferante das pertinentes normas definidoras, conforme, inclusive, assentado 

expressamente no art. 5º, § 1º, da Lei Magna. 
1039 SARLET, op. cit., 2009b, p. 67. 
1040 MARMELSTEIN, op. cit., pp. 65-77, 190-209 e 295-302 e SARLET, op. cit., 2009b, pp. 63-69. 
1041 Segundo Kriele, o ―respeito à dignidade humana não é condicionado por sua aptidão para certos fins, seja lá 

qual for a importância destes. Ele carrega um fim em si mesmo. Quando se caracteriza os Direitos humanos 

fundamentados na dignidade humana como Direitos intocáveis, isso significa que eles exigem respeito 
incondicional em sua essência – independentemente das consequências para os fins externos a eles. Mesmo que 

sua violação possa ser útil para fins bem-intencionados: o Direito da pessoa como pessoa exige sua 

inviolabilidade incondicional.‖ (KRIELE, op. cit., p. 289). 
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de assegurar a maximização ou otimização de sua efetividade em prol das injunções da 

dignidade da pessoa humana
1042

.  

A Constituição de 1988 lastreia-se, de fato, numa lógica material de racionalidade 

eminentemente humanista, rejeitando, assim, éticas formais de matiz utilitarista, ainda que em 

nome da ―ordem e do progresso‖ e da ―segurança nacional‖. Ao afirmar a pessoa humana 

como valor-fim do pacto social institucionalizado, comprometeu institucionalmente o Estado 

brasileiro com o imperativo categórico de respeito, proteção e promoção dos direitos 

humanos, tanto na ordem interna quanto na seara internacional. 

Sem embargo, valendo-se de analogia ao pensamento de Fukoyama a respeito do 

―fim da história‖ (―end of history‖)
1043

, pode-se assinalar que a promulgação da Constituição 

de 1988 não representou o fim da história político-constitucional brasileira. Foi, em verdade, 

o ponto de partida, abstrato, de uma série novos dilemas e conflitos existenciais referentes às 

aspirações e carecimentos concretos da vida de milhões de pessoas que integram a corrente 

humana, intergeracional, cujos vínculos relacionais submetem-se ou submeter-se-ão à égide 

normativa da nova ordem constitucional. A caminhada continua; e a luta por mais democracia 

e efetivação dos direitos humanos no Brasil, também
1044

. Um breve recorte a esse respeito 

será exposto nos capítulos subsequentes, particularmente no que concerne à problemática dos 

direitos humanos radicados em tratados internacionais.  

 

1.5. Notas conclusivas 

 

Do exposto no capítulo, podem ser catalogadas, sinteticamente, as seguintes 

conclusões parciais, distribuídas, por razões didáticas, de acordo com a seção pertinente: 

Considerações preliminares 

 

                                                
1042 HOMMERDING, Adalberto Narciso. Constituição, Poder Judiciário e Estado Democrático de Direito: a 

necessidade do debate ―procedimentalismo versus substancialismo‖. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, 

n. 16, nov./dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297; e SARLET, op. cit., 2009b, p. 282. 
1043 Cf. FUKOYAMA, Francis. End of history and the last man. New York: Simon and Schuster, 2006. 
1044 Conforme Simone Goyard-Fabre, ―‗Não são os artigos de uma Constituição que fazem uma democracia‘ 

[Georges Burdeau]. Ela faz parte do horizonte da natureza humana, ao mesmo tempo cheio de luz e carregado de 

nuvens. […] Obra humana a ser sempre repensada e recomeçada, ela remete à condição humana, diante de toda a 
história, a seu sentido mais profundo e perturbador: sempre imperfeita, essa grande aventura humana é um fardo 

pesado de carregar.‖ (GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia?: a genealogia filosófica de uma 

grande aventura humana. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 349). 
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1. Para compreender o estatuto vigente que informa nosso imaginário coletivo, 

imprescindível se faz examinar o quadro constitucional anterior e colocar sua evolução 

genética em perspectiva; 

Um pouco de história político-constitucional brasileira 

O fim da Segunda Guerra Mundial, a derrocada da ditadura estadonovista e a Constituição de 

1946 

2. Marcadamente antidemocrática, a ditadura do Estado Novo, implantada por 

Getúlio Vargas (1937-1945), sucumbiu diante do surto democratizante e humanista que 

varreu o mundo ocidental imediatamente após o desfecho da Segunda Guerra; 

3. Com a queda da ditadura varguista, iniciou-se um processo de democratização 

e de reconstitucionalização. Naquele contexto, o processo político nacional tornou-se 

virtualmente mais aberto, plural, livre e avançado, com participação mais ampla de diversas 

classes, grupos e setores sociais constitutivos do povo brasileiro, melhor refletindo uma 

sociedade crescentemente mais diferenciada e complexa em suas forças sociais ativas, 

clivagens ideológicas e reivindicações existenciais. 1945 inaugura, portanto, um novo 

período, com ampliação da participação eleitoral da população, assinalando a entrada do povo 

na política;  

4. Mesmo operando a Constituinte de 1945/1946 depois da Segunda Guerra 

Mundial, as instituições político-jurídicas que a inspiraram dogmaticamente, muitas 

―repristinadas‖ da Constituição de 1934, ainda radicavam no constitucionalismo weimariano 

dominante no pós-Primeira Guerra. Ainda era muito cedo para que se pudesse antever a 

radical revolução neoconstitucionalista e humanista que viria a ser empreendida no domínio 

jurídico na segunda metade do século XX;  

5. No tocante aos direitos humanos, a Constituição de 1946 basicamente 

―repristinou‖ as franquias preconizadas na Constituição de 1934, filiando-se, ademais, ao 

constitucionalismo social weimariano, embora tenha empreendido algumas modificações 

pontuais. Com o restabelecimento da cláusula de abertura do catálogo constitucional, 

reforçou-se a tendência constitucional de afirmação expansiva não só dos direitos humanos 

enumerados, mas também dos direitos não-enumerados textualmente, em prol dos valores 

fundamentais consagrados no texto magno; 

A turbulenta experiência democrática de 1946 a 1964 e o golpe militar 
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6. Conquanto as formas constitucionais nominais esculpidas no texto magno em 

1946 tivessem o pretenso escopo de institucionalizar um regime democrático estável no País, 

a política nacional da época ainda não espelhava uma cultura efetivamente democrática, 

depurada de seus vícios autoritários mais arraigados, tão presentes durante a virulenta ditadura 

estadonovista que acabara de fenecer. Em razão disso, sob a provisória ―experiência 

democrática‖ (1946-1964), vivenciou-se um gravíssimo ciclo de hostilidades e crises políticas 

que culminaram no nefasto golpe militar de 1964. A fatídica ruptura política decorreu, 

sobretudo, da crônica incapacidade de absorção institucional da divergência no processo do 

poder e de um germe golpista redivivo, de raízes atávicas, que, desde o fundo de nossa 

história colonial, contamina segmentos sociais e lideranças políticas mais refratárias ao 

pluralismo, à liberdade e à tolerância ideológica e mais afeitas ao silêncio, à força e ao 

arbítrio; 

7. Enquanto ocorria o realinhamento e a polarização ideológica em torno do 

governo de João Goulart, de tendências mais socializantes, desenvolvia-se em setores 

anticomunistas das Forças Armadas uma visão da geopolítica mundial que, inserida no 

contexto radicalizado da Guerra Fria, reconhecia a emergência de um suposto fenômeno 

denominado de ―guerra revolucionária‖, do qual defluiria uma virtual ameaça de implantação 

do regime comunista em países subdesenvolvidos. Ante o risco de a guerra revolucionária 

instalar-se no Brasil, necessário seria, na percepção de muitos militares, opor-lhe uma ação 

defensiva forte e eficaz por parte das Forças Armadas com o objetivo de derrotar o inimigo, 

garantir a segurança e o desenvolvimento da nação. Nascia, assim, a Doutrina da Segurança 

Nacional (DSN). À medida que o governo Goulart deslocava-se ―à esquerda‖ com suas 

reformas sociais de base, firmava-se nos círculos militares mais conservadores a convicção de 

que só um movimento armado poria fim à ―anarquia populista‖, contendo o avanço virtual do 

comunismo;  

8. O dissenso ideológico radicalizado e as profundas cisões e hostilidades 

políticas geradas em torno do programa econômico e social do governo, além das crescentes 

inquietações e pressões populares pelas prometidas reformas de base, chegaram ao clímax em 

1964. Nessa etapa, a via democrática não mais se mostrava, para muitos, capaz de solver os 

graves conflitos existentes. Entre as forças oposicionistas, crescia a convicção de que só o 

golpe de Estado teria o condão de purgar o País das distorções decorrentes da luta de classes, 

do poder dos sindicatos e dos perigos do comunismo. Em março de 1964, grupos militares 

depuseram, então, o Presidente Goulart e instalaram a mais longa e arbitrária ditatura da 
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história política brasileira, com os conhecidos ―anos de chumbo‖. Era o fim da turbulenta 

experiência democrática iniciada em 1945. O País encerrava mais um ciclo de sua história 

política com um lastimável golpe de Estado; 

A institucionalização da ditadura militar e a Constituição de 1967/1969 

9. A despeito de rejeitar o populismo getulista, a cúpula militar que passou a 

conduzir o País evidenciava muitos traços ideológicos comuns ao pensamento político de 

Getúlio Vargas, tais como as referências ao positivismo comtiano-castilhista e ao 

autoritarismo instrumental. Eram, assim, favoráveis a governos presidencialistas fortes, 

centralizadores e tecnocráticos, além de hostis a ingerências parlamentares na missão 

executiva modernizadora. Demais disso, eram refratários à implantação do regime 

democrático nas condições existenciais em que se encontrava o País, no qual o povo ainda 

não evidenciaria capacidade suficiente para o exercício responsável da democracia; 

10. Em meio a numerosas modificações dos arranjos institucionais que 

comprometeram a autenticidade do regime democrático e esfacelaram a Constituição de 1946, 

cujo texto encontrava-se caótico e desestruturado por força das sucessivas emendas, atos 

institucionais e complementares editados, tornou-se imperiosa para o autointitulado ―Governo 

Revolucionário‖ a formalização de uma nova Constituição. No fundo, gozando de um poder 

constituinte meramente nominal, o Congresso Nacional, monitorado, foi constrangido a 

deliberar sobre uma proposta literalmente enviada ―a toque de caixa‖ pelo Executivo. Do 

processo constituinte, emergiu uma Carta ilegítima, outorgada por via oblíqua, o que não lhe 

retirou a origem espúria nem lhe enobreceu o conteúdo; 

11. Conquanto tenha evocado fórmulas nominativas alusivas à soberania popular, 

ao regime democrático e representativo, à separação dos poderes, com independência e 

harmonia recíprocas, e à forma federativa de Estado, a Carta de 1967 foi permeada por 

mecanismos antidemocráticos que restringiam a participação popular, a representatividade e 

as possibilidades políticas da oposição, além da marca indelével da concentração de poderes, 

em sentido horizontal e vertical. Conquanto formalmente tenha, em termos gerais, replicado 

(ou ―copiado‖) os mesmos direitos e garantias reconhecidos pela Constituição de 1946, 

inclusive com uma cláusula de abertura do catálogo constitucional idêntica, o que se efetivou, 

na concretude da dura realidade fática, foi a mais absoluta dizimação das franquias 

constitucionais, mormente dos direitos civis e políticos;  

12. A luta contra a opressão estatal já dava sinais de radicalização em alguns 

pontos do País, descambando para violentos choques armados. Diante das constantes 
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manifestações populares, mais dura a repressão tornou-se. Naquele contexto em que as crises 

não cessavam, Costa e Silva editou o fatídico Ato Institucional (AI) nº 05, de 13 de dezembro 

de 1968. Tratou-se de instrumento de força dotado de um autoritarismo ímpar do ponto de 

vista jurídico, ao munir o Presidente de uma quantidade demasiadamente grande de poderes 

repressivos de que muito provavelmente poucos déspotas na história desfrutaram; 

13. Adveio ainda a EC nº 01/1969, que, conforme alguns, não seria, no fundo, 

uma ―simples‖ emenda, mas, sim, uma nova Constituição outorgada. Em termos gerais, a 

Emenda manteve a mesma estrutura autoritária de poder, tendo hipertrofiado ainda mais os 

poderes do Presidente da República. Verificou-se igualmente a majoração das restrições ao 

exercício da atividade parlamentar e ampliação dos meios repressivos dos direitos humanos; 

A abertura política, as ―Diretas já‖, o movimento popular pró-Constituinte e o processo 

democrático de reconstitucionalização 

14. O governo Geisel é associado ao início, com algum cunho de  efetividade, da 

liberalização do regime e da abertura política, designada, à época, de ―processo de distensão‖, 

que trilhou um caminho difícil, cheio de avanços e recuos, tendo durado cerca de uma década. 

Para muitos militares da ―linha moderada‖, entre os quais figurava o próprio Presidente 

Geisel, era preciso neutralizar o oficialato da linha dura, abrandar a repressão e promover, 

gradualmente, a ―volta dos militares aos quartéis‖; 

15. Um efetivo passo no sentido da reabertura política e do restabelecimento das 

liberdades públicas foi dado com a edição, em junho de 1978, de um conglomerado de 

importantes medidas que recebeu o título de ―Pacote de Junho‖. Dentre as mudanças mais 

promissoras, revogou-se o famigerado AI-5 e as suspensões de direitos políticos nele 

fundadas, tendo-se, ademais, suprimido alguns poderes presidenciais, como, v. g., o de 

decretar o recesso do Legislativo. Foi ainda suspensa a censura aos meios de imprensa; 

16. Foi, ademais, aprovada pelo Congresso a EC nº 11, em outubro de 1978, que 

restabeleceu as imunidades parlamentares, bem como deu início à reforma politica, com 

facilitação da formação de partidos políticos (surgiram  o PDS, o PMDB, o PTB, o PDT, o PT 

e, mais à frente, o PFL), representativos dos mais diversos extratos da sociedade brasileira. 

Estava, assim, aberto o caminho para a redemocratização e para a retomada da normalidade 

institucional, processo que teve continuidade durante o governo do General Figueiredo, 

sucessor indicado pelo próprio Geisel;  

17. Emergiu a campanha das ―Diretas já‖, que contou com maciça adesão de 

milhares de pessoas, grupos e instituições sociais, tornando-se um fenômeno de massa, quase 
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uma unanimidade nacional. O povo rompera as barreiras da repressão e saíra às ruas do País, 

que ficaram repletas, com manifestações de grande entusiasmo popular, em comícios e 

passeatas, numa magnitude sem paralelo na história brasileira. Sob as reivindicações por 

maior participação democrática na condução dos destinos políticos do País, repousavam 

sinceras esperanças de um futuro melhor, com mais dignidade, paz e justiça social;  

18. Foi no ventre da histórica efervescência nacional, em meio ao clamor 

generalizado por cidadania, liberdade e estabilidade política, que emergiu uma vigorosa 

mobilização da sociedade civil no sentido de derruir o regime opressivo e a ordem jurídica 

que lhe dava amparo. Colimava-se uma mutação visceral no disforme estatuto do poder 

mediante o advento de uma nova Constituição que reconstruísse as estruturas e finalidades do 

pacto social, sobre novos alicerces ético-axiológicos; 

19. Com a vitória da oposição nas eleições presidenciais indiretas de 1985, restou 

selado o fim da ditatura militar, tendo sido deflagrado, na sequência, o processo constituinte 

mais democrático da história político-constitucional brasileira;  

20. A composição ideológica da Constituinte Congressual era bem mais 

distribuída e heterogênea do que a das Constituintes anteriores, resultado de um processo 

eleitoral mais livre e pluripartidário, com grande mobilização social, o que viabilizou uma 

melhor representatividade do conjunto da sociedade, comparativamente com o passado. Por 

sua vez, uma das marcas do ciclo de formação da Constituição residiu na intensa participação 

popular nos expedientes pertinentes. Na medida do possível, viabilizou-se o diálogo plural e 

transversal entre vários atores sociais sobre os diversos temas constituintes, de sorte que o 

princípio popular teve importante papel na feitura histórica da Lei Magna. Esta findou por ser 

promulgada em 05 de outubro de 1988, tendo na dignidade da pessoa humana o seu referente 

fundamental; 

A violência institucionalizada do Estado da Segurança Nacional e a emergência dos 

movimentos de luta pelos direitos humanos no Brasil 

21. Inspirado nos postulados da national security doctrine, o Estado ditatorial 

brasileiro marcou-se por um bárbaro regime de opressão institucionalizada, em que o aparato 

coercitivo da máquina pública foi manipulado para mecanicamente aniquilar ou exterminar os 

opositores da ―ordem revolucionária‖. Implantou-se no País um sistema de violência e medo, 

um genuíno terrorismo de Estado, com introdução de rotinas típicas das inquisições 

medievais; 
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22. O Estado de Segurança Nacional foi não só uma anomalia autoritária, mas 

também um Estado despolitizante, (des)qualificado pela ostensiva exclusão do povo dos 

processos políticos de definição dos destinos coletivos da Nação. Tratou-se de um regime 

refratário ao pluralismo ideológico, à liberdade de consciência e expressão e às instituições 

democráticas; 

23. Já no final da década de 1960, como réplica ao autoritarismo, focos de 

resistência passaram a eclodir por todo o País, a despeito da repressão governamental. 

Protestos pelo restabelecimento das liberdades públicas e da democracia passaram a tomar 

curso desde então, numa escalada gradativa que chegará ao seu clímax nas grandes 

mobilizações sociais que foram às ruas na década de 1980. Paralelamente, surgiram 

iniciativas populares nos bairros reivindicando direitos básicos como saúde, transporte, 

moradia e controle do custo de vida. No interior das mobilizações reivindicativas, emergiu a 

luta ativa pelos direitos humanos contra o arbítrio do hipertrofiado poder estatal, que se 

revestiu, naquela conjuntura de caráter essencialmente político;  

24. Como contraponto dogmático em face da austera doutrina da segurança 

nacional, afirmou-se a utopia dos direitos humanos. Pugnava-se pelo respeito aos valores 

fundamentais da pessoa humana, tais como a vida, a integridade física e moral e a liberdade, 

que não podiam ser vilipendiados por raisons d´État, ainda que em nome da ―ordem e 

progresso‖ e sob a evocação dos motivos de segurança nacional; 

A abertura democrática e a radical mudança da postura institucional do Estado 

brasileiro na condução da política externa em matéria de direitos humanos  

25. A inserção da temática dos direitos humanos na agenda das aspirações 

nacionais reverberou profundamente sobre os próprios rumos da política externa do Estado 

brasileiro em matéria de proteção internacional desses direitos, o que já se fez sentir no 

próprio processo de transição política, antes mesmo do advento da Constituição de 1988; 

26. Durante o regime militar, a compreensão institucionalmente adotada pelo 

Estado brasileiro na condução de sua política externa era, na esteira do tradicional arquétipo 

hobbesiano/westfaliano, a de que a matéria relativa aos direitos humanos era de inteira 

responsabilidade do governo de cada país, confinando-se, como domestic affair, ao domínio 

reservado das jurisdições nacionais. Nesse sentido, numa postura típica de governos 

ditatoriais, adotou-se um modelo fechado de abordagem dos direitos humanos, concebendo-se 

que não caberia à sociedade internacional intervir em assuntos ―tão íntimos‖ da vida nacional, 

sob pena de afronta à soberania estatal; 
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27. Por ocasião da transição democrática, o Estado brasileiro passou a chancelar a 

compreensão de que, nos tempos atuais, em razão da evolução do Direito Internacional, seria 

indefensável o discurso de que a matéria concernente à proteção dos direitos humanos insere-

se no âmbito da competência reservada dos Estados; 

A institucionalização da abertura internacionalista do sistema constitucional de 

proteção dos direitos e garantias fundamentais: a gênese do § 2º do art. 5º da CF/1988. 

28. Já nos trabalhos da Comissão Afonso Arinos, adquiriu receptividade a 

proposta de implantação, pioneira da história constitucional nacional, de um modelo 

constitucional aberto de direitos e garantias que albergasse, inclusive, direitos humanos 

previstos em atos internacionais; 

29. No âmbito do Congresso Constituinte, contribuiu para o amadurecimento da 

compreensão acerca da temática a Conferência ―Os Direitos e Garantias Individuais no Plano 

Internacional‖, ministrada pelo Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, então 

Consultor-Geral do Ministério das Relações Exteriores, na 5ª Audiência Pública da 

Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais, realizada em 29 de abril de 1987; 

30. Desde então, a proposta de uma cláusula de abertura constitucional que 

alcançasse atos internacionais recebeu plena acolhida por parte dos Constituintes, não tendo 

havido maiores questionamentos quanto ao mérito da matéria, mas apenas em relação aos 

termos alusivos aos referidos ―atos‖ internacionais. Prevaleceu, ao final, a expressão mais 

abrangente ―ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte‖, constante na redação do § 2º do art. 5º da CF/1988; 

O vetor humanista da Constituição de 1988 

31. De modo pioneiro da história constitucional brasileira, institucionalizou-se, 

logo no pórtico da Constituição, um ―Estado Democrático de Direito‖; formação estatal 

politicamente comprometida e juridicamente vinculada aos deveres de respeito, proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais e, na esfera jurídica 

internacional, dos direitos humanos; 

32. Dotada, na perspectiva pós-positivista, de força normativa, a Constituição, ou 

o bloco de constitucionalidade, assume efetivamente a função garantística de velar pelos 

valores democráticos fundamentais de uma sociedade politicamente organizada. Por 

conseguinte, figura como estatuto paramétrico supremo de legitimação material, e de 

validade, de todo o direito estatal; 
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33. Estado Democrático de Direito é, hoje, o que respeita não só os direitos 

fundamentais, mas também os direitos humanos afirmados por meio de convenções 

internacionais, na perspectiva da maior proteção da dignidade da pessoa humana; 

34. Num Estado Democrático de Direito fundado na dignidade da pessoa 

humana, a cidadania envolve, à la Hannah Arendt, a noção do ―direito de ter direitos‖ (―right 

to have rights‖), ou melhor, do ―direito de ter direitos humanos‖ (―right to have human 

rights‖). Esse é o genuíno sentido do título de ―Constituição Cidadã‖; e 

35. A promulgação da Constituição de 1988 não representou o fim da história 

político-constitucional brasileira. Foi, em verdade, o ponto de partida, abstrato, de uma série 

novos dilemas e conflitos existenciais referentes às aspirações e carecimentos concretos da 

vida de milhões de pessoas que integram a corrente humana, intergeracional, cujos vínculos 

relacionais submetem-se ou submeter-se-ão à égide normativa da nova ordem constitucional. 

A caminhada continua; e a luta por mais democracia e efetivação dos direitos humanos no 

Brasil, também. 

* * * 
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2. CONDIÇÕES GERAIS DE APLICABILIDADE DOS TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS NA ORDEM CONSTITUCIONAL PÓS-1988: CONCLUSÃO E 

INCORPORAÇÃO AO DIREITO INTERNO. 

SUMÁRIO: 2.1. Considerações preliminares. 2.2. Relações normológicas entre o 

direito internacional e o direito interno: o debate ―dualismo vs. monismo‖. 2.3. O 

procedimento de conclusão de tratados internacionais de direitos humanos pelo 

Estado brasileiro. 2.4. A recepção dos tratados de proteção de direitos humanos pela 

ordem jurídica brasileira. 2.5. Notas conclusivas.  

2.1. Considerações preliminares 

 

O processo de globalização ou internacionalização dos direitos humanos é, de 

fato, um fenômeno extremamente recente na história da humanidade e do Direito, tendo 

emergido, com contornos mais significativos, somente no pós-Segunda Guerra. Marcou-se, 

entre outros aspectos, pela disseminação planetária da cultura moral dos direitos humanos, 

bem como pela institucionalização, em paralelo aos sistemas internos dos Estados, de diversos 

sistemas internacionais de proteção da pessoa humana; com jurisdição global ou regional (e 

até supranacional, como é o particular caso do que opera no âmbito da União Europeia).  

Tal como precedentemente assinalado, referidos sistemas tutelares internacionais 

vêm operando, por sua vez, de modo complementar aos sistemas internos dos Estados. Com 

efeito, a rede internacional de proteção não se baseia num regime de ―exclusão estatal‖, mas 

de ―concorrência institucional‖ entre Estados e instâncias globais, regionais ou 

supranacionais, com cumulação de garantias nacionais e internacionais, em favor da melhor 

efetivação dos direitos humanos. Atuam as organizações e mecanismos internacionais de 

forma sempre subsidiária em relação às jurisdições nacionais
1045

, como um reforço adicional 

aos remédios domésticos. Nesse sentido, são acionados, em caráter residual, somente em caso 

de falha ou omissão do Estado no cumprimento do dever de proteção que lhe compete 

originariamente e após o esgotamento dos recursos proporcionados pela jurisdição interna
1046

. 

Almeja-se, assim, suplementar, e não propriamente substituir a salvaguarda inaugural que 

                                                
1045 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 24.  
1046 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 64.  
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incumbe ao Estado, servindo para remediar situações atentatórias de direitos humanos em que 

a tutela estatal mostrar-se deficiente, ineficaz ou mesmo inexistente
1047

.  

Na dimensão jurídico-normativa, a revisão paradigmática empreendida pelo 

fenômeno da internacionalização dos direitos humanos têm-se dado principalmente por meio 

do aperfeiçoamento, sob os auspícios do princípio do pacta sunt servanda
1048

, de tratados 

internacionais. Deveras, como fonte normativa por excelência do direito internacional 

público, os tratados exercem um papel fundamental na nova ordem planetária; marcada não só 

pela globalização econômica, mas também por movimentos de cooperação internacional, de 

integração e unificação de nações, com internacionalização de valores culturais e de direitos 

humanos. Desempenham, nesse cenário, uma função instrumental decisiva no sentido de 

viabilizar o relacionamento dos atores internacionais e a organização da sociedade das 

nações
1049

. 

É mister esclarecer que há considerável consenso doutrinário no sentido de que, 

no léxico jurídico internacional, o termo ―tratado‖ constitui gênero e, portanto, engloba 

diversas espécies de instrumentos internacionais, a exemplo das convenções e dos pactos
1050

. 

Em abono a esse entendimento, cabe trazer à colação a célebre definição de Rezek, segundo a 

qual ―tratado é todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional 

público, e destinado a produzir efeitos jurídicos‖. É, em si mesmo, um simples instrumento 

identificado por seu processo de produção e pela forma final, independentemente do rótulo 

que se lhe atribui
1051

. Esse caráter abrangente do termo ―tratado‖ encontra-se, aliás, positivado 

no art. 2, 1, ―a‖, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
1052

. De fato, referido 

preceito dispõe que tratado ―significa um acordo internacional concluído por escrito entre 

                                                
1047 AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos direitos humanos e o 

supremo tribunal federal. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 30.  
1048 O pacta sunt servanda constitui princípio segundo o qual o que foi pactuado deve ser cumprido (RESEK, 
Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 3). A esse 

respeito, cabe transcrever o art. 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, cuja dicção é a 

seguinte: ―Artigo 26 - Pacta sunt servanda - Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 

de boa fé‖. 
1049 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre tratados internacionais e leis internas: o judiciário brasileiro e a 

nova ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, pp. 1-3. 
1050 Neste trabalho, as expressões ―tratados‖, ―convenções‖, ―pactos‖ e outras correlatas serão empregadas de 

forma indiferenciada. 
1051 REZEK, op. cit., 2005, p. 14. 
1052 A assinatura da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi aprovada pelo Congresso Nacional por 

meio do Decreto Legislativo nº 496, de 17 de julho de 2009, com reserva apenas aos arts. 25 e 66, tendo sido 
depositado pelo governo brasileiro o pertinente instrumento de ratificação em 25 de setembro de 2009. 

Posteriormente, a Convenção foi incorporada ao direito nacional através do Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro 

de 2009  (DOU de 15.12.2009). 
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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‖.  

Sob esse prisma, do ponto de vista normativo, os direitos primordiais da pessoa 

humana contam atualmente, por sua ―força expansiva‖, com uma ―dupla proteção‖, externa e 

interna, pois não mais se tributa aos textos constitucionais dos Estados o mister de figurarem 

como sua única e exclusiva base formal de expressão jurídica: os tratados internacionais de 

direitos humanos, a despeito de sua natureza convencional, passaram, juntamente com a 

Constituição, a protagonizar o papel instrumental de fonte de afirmação positiva desses 

direitos
1053

. Em matéria de proteção dos direitos humanos, a concepção monista de produção 

jurídica, na qual o âmbito da juridicidade ficava circunscrito à fechada normatização 

constitucional dos Estados soberanos, vem, nos tempos atuais, cedendo paulatino espaço para 

um regime de concorrência normativa da Constituição com fontes jurídicas convencionais. 

Amplia-se, assim, o arsenal normativo do Estado em prol da dignidade da pessoa humana.   

Por sinal, na ordem jurídica externa, somente as normas de direito internacional, 

entre as quais figuram as instrumentalizadas por tratados, são, em rigor, decodificadas e 

reconhecidas como fontes normativas
1054

. Em razão disso, via de regra, prevalecem, nessa 

esfera da juridicidade, em face de todas as normas do direito interno dos Estados, inclusive de 

suas próprias Constituições
1055

. É nesse sentido que o art. 27 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, predica categoricamente o seguinte: 

―Direito Interno e Observância de Tratados - Uma parte não pode invocar as disposições de 

seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado‖.  

Com esteio nesses tratados internacionais especiais, que adquirem força jurídica 

convencional ao serem ratificados livremente e de boa-fé (agreement)
1056

, os Estados 

                                                
1053 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 20 e 22.  
1054 Conforme Resek, o art. 38 do antigo Estatuto da Corte de Haia, de 1920, serve de principal referência 
discriminativa das fontes do direito internacional público. Nessa toada, o Estatuto fez alusão aos tratados, aos 

costumes e aos princípios gerais de direito. Fez também referência à jurisprudência e à doutrina como meios 

auxiliares de determinação das regras de direito internacional, bem como facultou, sob certas condições, o 

emprego da equidade. A redação do referido art. 38 era a seguinte: ―1. A Corte, cuja função é decidir de acordo 

com o direito internacional as controvérsias que lhes 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 direito; c) os 

princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas; d) sob ressalva da disposição do art. 59, as 

decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a 

determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de uma 

questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem.‖. Cf. RESEK, op. cit., 2005, p. 9.  
1055 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 147.  
1056 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 30 e 37.  
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signatários, tendo formalmente hipotecado seu animus contrahendi no exercício discricionário 

do treaty-making power, reconhecem certos direitos básicos e assumem correlatas obrigações 

objetivas de cunho garantístico dotadas de eficácia erga omnes. Vinculam-se juridicamente no 

espaço público internacional à luz do jus tractum e, por conseguinte, submetem-se ao regime 

de monitoramento e controle por instituições externas credenciadas.  

Apesar da ratificação ou adesão voluntária, consentida, do Estado aos termos 

prescritivos de tratados de direitos humanos, a negação desses direitos em desfavor de 

qualquer pessoa humana (nacional ou estrangeira) por força do não-cumprimento dos 

compromissos estatais pactuados implica, como resposta, o chamamento para ―prestação de 

contas‖ e a responsabilização internacional do Estado violador (accountability)
1057

. A 

responsabilização operacionaliza-se, por sua vez, sobretudo, por meio da prolação de sentença 

condenatória por cortes internacionais investidas de competência jurisdicional, quando 

esgotadas as alternativas domésticas dos Estados. Dito de outro modo, se, no exercício 

independente de sua soberania, os Estados singulares ratificam as obrigações jurídicas 

preconizadas em tratados internacionais de direitos humanos, passam a se submeter à 

autoridade de instituições internacionais, no que se refere à tutela e fiscalização desses 

direitos em seu território. A violação de direitos reconhecidos nesses tratados pode render 

ensejo à convocação do Estado transgressor à responsabilidade internacional
1058

, caso tenha se 

portado de modo inescusável
1059

. Com o emprego dos tratados internacionais no domínio do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos evoluiu-se, no plano internacional, de um sistema 

de absoluta irresponsabilidade estatal em matéria de direitos humanos (―the king can do no 

wrong‖; ―le roi ne peut mal faire‖) para um regime de responsabilidade convencional dos 

Estados, por meio de um contencioso de reparação, e não de anulação
1060

.  

                                                
1057 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 64.  
1058 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 65. 
1059 Pode ser citada como importante exemplo de responsabilização internacional do Estado brasileiro por 

violação de direitos humanos a condenação proferida, em 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no caso ―Julia Gomes Lund e outros vs. República Federativa do Brasil‖ (Caso nº 11.552 - ―Guerrilha do 

Araguaia‖). Nesse tocante, salienta Mazzuoli: ―O diálogo entre o sistema interamericano e os sistemas nacionais 

de proteção tem progredido à medida que os Estados condenados pela Corte Interamericana passam a tomar 

consciência de que o prejuízo de uma condenação internacional é maior que o de uma condenação doméstica. 

Além do desgaste dos agentes do Estado, relativamente ao acompanhamento (no exterior) da tramitação do 

processo internacional de responsabilidade, existe ainda o desgaste moral do próprio Estado no seio da sociedade 

internacional, o qual passa a não mais contar com o seal of approval do direito internacional relativamente à sua 
condição de garantidor de direitos das pessoas.‖ (MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 127).  
1060 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 151. 
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É fato que o constitucionalismo (e a constitucionalização) dos direitos humanos 

representa insofismavelmente um dos grandes legados humanistas da cultura jurídica da 

modernidade ocidental, tradição maturada a partir da sistemática apropriação das declarações 

de direitos pelos movimentos constituintes e pelas Constituições dos Estados nos séculos 

XVIII e XIX. Nada obstante, o Direito contemporâneo, do pós-Guerra, não mais deposita suas 

matrizes ético-axiológicas fundamentais, no que concerne aos direitos humanos, apenas no 

Direito Constitucional positivo dos Estados. Também confere especial relevo, nesse tocante, 

ao Direito Internacional Público (jus gentium publicum ou jus publicum intergentes), 

notadamente no que tange ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aliás, conquanto 

radique formalmente em fontes normativas internacionais (mormente em tratados), o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos ―revela um conteúdo materialmente constitucional, já que 

os direitos humanos, ao longo da experiência constitucional, sempre foram considerados 

matéria constitucional‖
1061

. Conforme ainda Cançado Trindade, ―nas raízes do próprio 

pensamento constitucionalista mais esclarecido se encontra apoio para a proteção 

internacional dos direitos humanos‖
1062

.  

Na atualidade, em razão do acoplamento, por via de tratados, dos Estados 

Constitucionais aos sistemas internacionais de proteção da pessoa humana, evento cada vez 

mais intenso e interativo, uma das notas características do Estado de Direito hodierno, numa 

versão cognominada por Mazzuoli de ―Estado Constitucional e Humanista de Direito‖
1063

, é, 

por conseguinte, a ―pluralidade de fontes‖ (pluralité de sources)
1064

 destinadas à proteção dos 

direitos humanos; com positivação não só constitucional, mas também internacional (além das 

regulamentações densificadoras internas de base legal e infralegal)
1065

. Esse fenômeno tem, 

por sua vez, ―ampliado […] los ámbitos en que Constitución y tratados pueden confluir con 

vocación operante y, por tanto, cooperar o... entrar en conflicto‖
1066

. 

A emergência e a consolidação institucional do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, cuja base normativa assenta-se essencialmente em tratados internacionais, 

imprimiu impactantes mutações jurídicas não só na esfera do direito internacional, mas 

                                                
1061 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 72. 
1062 TRINDADE, op. cit., p. 624. 
1063 MAZZUOLI, op. cit., 2010, passim.  
1064 JAYME, op. cit., pp. 60-61; FERRAJOLI, op. cit., 1999, pp. 15-20. 
1065 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 25-26.  
1066 BROTONS, Antonio Remito. Controles preventivos y reparadores de la constitucionalidad intrínseca de los 

tratados internacionales. In: Revista de Derecho Político. Madrid: UNED, n. 16, 1982-1983, p. 110. 
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também no âmbito do direito interno dos Estados Constitucionais
1067

, a começar pelas 

respectivas Constituições. A propósito, a convergência em torno do mesmo e comum escopo 

de proteção da pessoa humana tem endossado um processo maior de aproximação 

interdominial e interdisciplinar entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional rumo 

ao que já está sendo doutrinariamente designado de um ―Direito Constitucional Internacional‖ 

(não exclusivamente – embora principalmente – no campo dos direitos humanos e 

fundamentais). 

Na conjuntura existencial do presente, vêm, por sua vez, canalizando significativa 

atenção e reflexão dos profissionais do direito as questões nucleares relativas aos possíveis 

desdobramentos positivos ou negativos das externalidades defluentes das relações 

internacionais sobre a redefinição estrutural dos contornos dogmáticos do constitucionalismo 

contemporâneo e dos sistemas jurídicos nacionais. Nesse polêmico campo, adquire especial 

relevo para a compreensão dos complexos fenômenos constitucionais hodiernos, a 

problemática relativa aos consectários particularmente associados à globalização econômica e 

aos movimentos integracionistas de países mediante a formação de blocos regionais 

(MERCOSUL etc) e de conglomerados supranacionais (União Europeia)
1068

. Referidos temas 

transbordam, contudo, os limites epistêmicos desta pesquisa, que se aterá às questões 

referentes à interação dialética entre o constitucionalismo nacional e o fenômeno da 

internacionalização dos direitos humanos.  

Vale esclarecer, por oportuno, que, a despeito de figurarem como fontes 

normativas internacionais por excelência, os tratados em geral, incluindo os que versam sobre 

direitos humanos, não só são passíveis de terem aplicabilidade na ordem jurídica 

internacional. De fato, os instrumentos convencionais, depois de regularmente celebrados, 

podem perfeitamente ser incorporados ao ordenamento nacional dos Estados, passando então 

a inovar o direito interno e surtir efeitos na ordem jurídica doméstica. Não raro, demandam, 

para tanto, procedimentos litúrgicos específicos, delineados no próprio direito estatal, 

comumente no respectivo texto magno. Nessa perspectiva, ao serem absorvidos pelo direito 

nacional dos Estados, os tratados redimensionam-se enquanto fontes normativas, passando, 

portanto, a induzir efeitos jurídicos tanto no plano internacional quanto no domínio interno. 

                                                
1067 AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos direitos humanos e o 

supremo tribunal federal. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 146.  
1068 Há, aliás, interessante estudo sobre a integração de países latino-americanos numa unidade supranacional a 

que se vem denominando de UNASUL. Nesse particular, cf. MORAES, Germana de Oliveira [et al.] (orgs.). A 

construção jurídica da UNASUL. Florianópolis: UFSC/Fundação Boiteux, 2011, pp. 319-336. 
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A problemática da abertura (ou mesmo do fechamento) dos sistemas jurídicos 

domésticos para os direitos humanos positivados em tratados internacionais e, por 

conseguinte, da ―aplicabilidade interna‖
1069

 das normas convencionais, tem colocado em 

pauta sensíveis tensões dialéticas bipolares entre o direito internacional e o direito interno, 

entre o jus-internacionalismo e o constitucionalismo, entre o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e a Constituição e entre as dimensões formal e material da Constituição, 

temática esta que adquire especial relevo na realidade brasileira atual. São, de fato, questões 

complexas, mas de suma importância na agenda contemporânea, ante os profundos 

desdobramentos não só teóricos, mas também práticos na vida pós-moderna individual ou 

coletiva.  

Imerso nesse círculo problemático, este capítulo destina-se justamente a examinar 

certos pontos fundamentais referentes às ―condições gerais de aplicabilidade‖
1070

 das normas 

convencionais provenientes de tratados internacionais de direitos humanos no âmbito interno 

do Estado brasileiro na ordem constitucional pós-1988. Com esteio em textos normativos 

nacionais, estrangeiros e internacionais, bem como na doutrina, na jurisprudência (mormente 

do STF) e em costumes constitucionais, o foco da abordagem versará, por sua vez, sobre 

aspectos particularmente atinentes ao aperfeiçoamento desses tratados e à sua incorporação no 

direito nacional. Para tanto, necessário se faz tecer algumas considerações teóricas 

preliminares sobre a cisão dos domínios da juridicidade entre a ordem jurídica internacional e 

as ordens jurídicas estatais, recorrendo, nesse mister, ao tradicional debate doutrinário entre 

dualismo (Triepel e Anzilotti) e monismo (Kelsen). 

 

2.2. Relações normológicas entre o direito internacional e o direito interno: o debate 

“dualismo vs. monismo” 

 

Verifica-se, na conjuntura hodierna, uma maior disposição e movimentação dos 

entes estatais no sentido da realização de concessões cooperativas, integrativas e unificadoras 

no plano externo, sob a égide do direito das gentes, com autolimitação consentida, ou mesmo 

                                                
1069 RAMOS, op. cit., p. 148.  
1070 RAMOS, op. cit., p. 147. 



328 

 

 

 

compartilhamento, de valências soberanas
1071

. De fato, na medida em que intensificam suas 

relações internacionais, vários países têm-se mostrado, a exemplo do Brasil, mais flexíveis e 

permeáveis ao direito internacional público. Referido fenômeno vem-se traduzindo, por seu 

turno, num significativo incremento do prestígio institucional desse ramo jurídico, sobretudo 

no trato de inquietações existenciais extremamente sensíveis que afligem o mundo do pós-

1945, a exemplo das sérias e recorrentes questões associadas aos problemas econômico-

financeiros, à degradação ambiental e à violação de direitos humanos.  

De um paradigma monista de produção jurídica hermeticamente circunscrito ao 

direito estatal, evoluiu-se, na era da interdependência e da globalização, para um regime cada 

vez mais de concorrência de fontes normativas internas e externas, com difusão dos pólos 

irradiadores de regulação jurídica. A quebra do monopólio estatal da produção jurídica e a 

afirmação do pluralismo normativo nos tempos atuais vêm fomentando, por sua vez, 

profundas mutações na ordem jurídica globalmente considerada. Entre essas, destacam-se a 

ascensão da ordem jurídica internacional e a abertura da ordem jurídica doméstica para o 

direito internacional público, sobretudo por via da recepção do conteúdo de normas 

convencionais, com significativa ressonância sobre o plano constitucional da normatividade 

interna. Com efeito, as vertiginosas transformações pelas quais vem passando as relações 

internacionais na atualidade alcançaram o Estado Constitucional de Direito, reclamando a 

readaptação de muitos de seus cânones fundamentais às novas realidades existenciais do 

presente.
1072

  

Mormente em países democráticos, vem-se operando realmente uma maior 

abertura do direito interno ao direito internacional, por meio da operação de recepção 

normativa, sobretudo em relação a matérias que denotem maior gravidade e envolvam 

interesses nacionais mais proeminentes. A incorporação pelo direito intraestatal do conteúdo 

de normas veiculadas originalmente em tratados internacionais dá-se, inclusive, com o fito de 

se adequar o ordenamento doméstico aos comandos fixados em instrumentos convencionais, 

melhor honrando, assim, os compromissos externos. Como consequência, obvia-se eventual 

responsabilização internacional por descumprimento de cláusulas pactícias ratificadas pelo 

                                                
1071 PEÑA DE MORAES, Guilherme. Readequação constitucional do estado moderno: transformações do 
conceito de estado no direito constitucional do limiar do século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 64-

77. 
1072 JULIOS-CAMPUZANO, op. cit., pp. 41-45.  
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Estado, o que findaria, em última análise, por ser suportado por seus próprios cidadãos, 

mesmo que não tivessem concorrido diretamente para tanto.
1073

  

Por falar nisso, comumente os tratados internacionais de direitos humanos, de 

âmbito global ou regional, estipulam disposições específicas que imputam expressamente 

deveres aos Estados signatários de adequarem seus respectivos ordenamentos jurídicos 

internos a fim de cumprirem o que ratificaram livremente e de boa-fé na seara externa
1074

. Em 

verdade, o espaço ideal para a efetivação desses direitos primordiais da pessoa humana é, de 

fato, o local, e não o alienígena, cabendo, inclusive, ao Estado o encargo primário de prover 

os meios de garantia para tanto
1075

. Disso resulta a superlativa importância de o direito 

nacional adaptar-se ao que restara avençado no plano internacional em matéria de direitos 

humanos. 

A análise das reportadas ―condições gerais de aplicabilidade‖, que envolvem 

aspectos atinentes à celebração e à incorporação dos tratados no ordenamento jurídico 

nacional, pressupõe, de fato, um detido exame, ainda que de modo conciso, a respeito das 

principais formulações doutrinárias que problematizaram e desenvolveram postulados 

teóricos acerca das interrelações estruturais que podem ser estabelecidas entre o direito 

internacional
1076

 e as múltiplas ordens jurídicas internas dos Estados singulares
1077

. Visa-se, 

nesse desiderato, a fixar algumas premissas dogmáticas, colhidas no domínio epistemológico 

da Teoria Geral do Direito, acerca dos seguintes questionamentos: o direito internacional e o 

                                                
1073 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 26 e 46.  
1074 Como exemplos de disposições preceptivas desse tipo veiculadas em tratados internacionais do sistema 

global de proteção dos direitos humanos, a cargo da ONU, podem ser citadas as seguintes: art. 2º (2) do PIDCP; 

art. 2º (1) do PIDESC; art. 5º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio; arts. 2º (1) e 

4º (1) da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 

2º, ―a‖, ―b‖, ―f‖ e ―g‖, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; 

art. 4º da Convenção sobre os Direitos da Criança; e art. 4º (1), ―a‖ e ―b‖, da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. No âmbito do sistema interamericano, podem ser citados os seguintes exemplos: art. 2º 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica); art. 2º do Protocolo 
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Protocolo de São Salvador); art. 6º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; art. 

7º, ―c‖, ―e‖ e ―h‖, da Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará); art. 1º, ―b‖, da Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores; e art. 3º da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência. A esse respeito, cf. FIGUEIREDO, op. cit., pp. 35-46.  
1075 FIGUEIREDO, op. cit., p. 46.  
1076 Impende esclarecer que, neste trabalho, quando se emprega a expressão ―direito internacional‖, quer-se fazer 

alusão ao direito internacional público, e não ao direito internacional privado, que constitui, em verdade, direito 

interno, e não direito internacional propriamente dito. Nesse tocante, cf. MONTEIRO, op. cit., p. 24, nota de 

rodapé 5. 
1077 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 148-152; e MONTEIRO, op. cit., pp. 23-

65.  
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direito interno de cada Estado constituem ordens jurídicas distintas ou são searas integrantes 

de um sistema jurídico unitário? Se são eventualmente ordens diferentes, emanando de fontes 

normativas diversas, haveria conexão entre elas? Poderia haver conflito entre suas normas? 

Por outro lado, em caso de se conceber que constituem uma só ordem jurídica, qual deles há 

de prevalecer sobre o outro: o interno ou o internacional?
1078

 

As ideias básicas acerca de como se articulam os sistemas jurídicos intraestatais e 

o direito internacional público, um em referência ao outro, ganharam contornos mais 

elaborados a partir de esquemas teóricos formulados no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX. Desde então, a doutrina especializada tem reconhecido dois arquétipos 

especulativos ou sistemas dogmáticos de referência mais destacados: o dualismo (pluralismo) 

e o monismo jurídico (este se bifurcando de acordo com a atribuição de primazia ao direito 

interno ou ao direito internacional). Não obstante sob as mesmas designações, ambos os 

modelos abrangem, em verdade, inúmeras variantes internas, cada uma emprestando suas 

nuances, matizes e ressalvas pontuais aos respectivos arranjos básicos
1079

. Dada a 

multiplicidade de correntes de pensamento aglutinadas na dicotomia ―dualismo-monismo‖, 

esta análise cingir-se-á às ponderações gerais imputadas a Triepel (dualismo radical), 

Anzilotti (dualismo moderado) e Kelsen (monismo); restringindo-se, assim, o nível de 

complexidade da matéria, tendo em vista os limites e os objetivos específicos desta pesquisa 

acadêmica. 

A tradicional concepção dualista veio à tona em 1899 com a publicação da 

clássica obra ―Völkerrecht und Landesrecht‖ (―Direito Internacional e Direito Interno‖), do 

jurista alemão Carl Heinrich Triepel, de Leipzig.  

Na perspectiva dual de Triepel, a ordem jurídica internacional e as ordens 

jurídicas internas de cada Estado seriam absoluta e rigorosamente distintas, independentes e 

autônomas entre si. Existiriam como se fossem, alegoricamente, esferas normativas diferentes 

umas das outras, que poderiam até se tangenciar, mas que jamais se superporiam diretamente, 

não havendo quaisquer interseções imediatas entre elas
1080

.  

                                                
1078 FRAGA, op. cit., p. 3.   
1079 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 148. 
1080 Conforme Triepel, ―Völkerrecht und Landesrecht sind nicht nur verschiedene Rechtsteile, sondern auch 
verschiedene Rechtsordnungen […]. Sie sind zwei Kreise, die sich höchstens berühren, niemals schneiden.‖ 

(TRIEPEL, Carl Heinrich. Völkerrecht und Landesrecht. Leipzig: C. L. Hirschfeld, 1889, p. 111). Numa 

tradução livre: ―O direito internacional e o direito interno não são apenas diferentes partes do Direito, mas 
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Para Kelsen, a construção dualista, que concebe o direito internacional e o direito 

interno como sistemas jurídicos diferentes, seria, em verdade, ―pluralista‖, ante a 

multiplicidade de ordens jurídicas estatais
1081

.  

Conforme o modelo dualista em comento, a completa bipartição da juridicidade 

tornaria impossível a existência de choques ou conflitos internormativos entre o direito 

internacional e o direito interno
1082

, já que o direito internacional não seria passível de ser 

aplicado diretamente no âmbito nacional, do mesmo modo que o direito doméstico não teria o 

condão de surtir efeitos jurídicos imediatos na órbita externa
1083

. Por conseguinte, dentro seus 

respectivos domínios reservados, a validade jurídica das normas de uma ordem não seria 

aferida em função do que dispusesse a outra, ou seja, não se condicionaria à sintonia ou 

compatibilidade com as normas da ordem diversa, que não lhe serviriam, portanto, como 

parâmetros de controle
1084

. Demais disso, como as esferas jurídicas reportar-se-iam a campos 

normativos díspares e imiscíveis, o externo e o interno, não haveria qualquer primazia ou 

prevalência subordinativa de uma ordem sobre a outra, mas, sim, uma relação de simples 

paralelismo, sem hierarquização.     

Para Triepel, a cisão do direito fundar-se-ia, por seu turno, numa ―dupla oposição‖ 

(―doppel Gegensatz‖), vale dizer, a dicotomia entre o sistema internacional e o sistema interno 

decorreria de duas razões distintivas: as ―relações existenciais‖ que disciplinam 

(Lebensverhältnisse) e a correspondente ―fonte do direito‖ (Rechtsquelle)
1085

.  

                                                                                                                                                   
ordens jurídicas distintas […]. Eles são dois círculos que estão em contato íntimo, mas que não se superpõem 

jamais‖. 
1081 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006, p. 364. 
1082 Para Triepel, ―[…] so ist es zunächst undenkbar […], dass zwischen den beiden Quellen jemals ein 

Verhältniss der Konkurrenz eintreten könnte. Es ist ausgeschlossen, das sie beide einmal denselben Tatbestand 

normiren wollten. So ist vor allem unmöglich, dass ein Satz der einen Rechtsordnung in Konflikt käme mit einem 

aus der anderen.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 254). Numa tradução livre: ―[…] é, em princípio, impensável […] que 

poderia ocorrer uma relação de concorrência entre as duas fontes. De maneira alguma, ambas podem regular os 
mesmos fatos. Então é impossível que uma disposição de uma ordem jurídica entre em conflito com uma da 

outra‖. 
1083 MONTEIRO, op. cit., p. 33. 
1084 RESEK, op. cit., 2005, p. 04. 
1085 ―In welchem Sinne nun kann man Landesrecht and Völkerrecht als Gegensätze betrachten? Die Antwort 

lautet: in doppelter Hinsicht. Der Gegensatz ist einmal Gegensatz der normirten Lebensverhältnisse; das 

Völkerrecht regelt andere Beziehungen als das staatliche. Der Gegensatz ist ferner Gegensatz der Rechtsquellen. 

Wir verstehen unter Landesrecht alles Recht, das einem nur einem Staate angehörigen Rechtswillen entspringt. 

Landesrecht ist staatliches Recht, insofern es einem Staate sein Dasein verdankt. […] Das Völkerrecht, sagen 

wir also, stammt auch aus anderer Quelle als das Landesrecht.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 9-10). Numa tradução 

livre: ―Em que sentido o direito interno e o direito internacional podem ser considerados opostos? Resposta: em 
dois aspectos. A oposição é primeiramente uma oposição de relações existenciais normatizadas: o direito 

internacional regula relações diferentes das do direito interno. A oposição é, por outro lado, uma oposição de 

fontes jurídicas. Compreendemos por direito interno todo o direito que surge a partir da vontade jurídica 



332 

 

 

 

No tocante ao primeiro critério de diferenciação, sustentara que as normas de 

direito internacional dispõem sobre relações coordenadas entre Estados, relações interestatais 

(zwischenstaatliche Verhältnisse)
1086

, enquanto o direito interno rege relações intraestatais 

(innerstaatliche Verhältnisse). Estas se desdobram, por sua vez, em relações verticais, 

subordinadas, entre o Estado e particulares (Direito Público), ou relações horizontais, entre 

particulares (Direito Privado), distinguindo-se, portanto, pelo objeto que disciplinam
1087

.  

Por sua vez, no que concerne à fonte (Quelle), entendida esta, segundo Triepel, 

como a ―vontade superior‖ (überlegene Wille) da qual deriva o direito
1088

, as normas 

internacionais seriam fundadas na ―vontade comum‖ (Gemeinwille) de dois ou mais 

Estados
1089

. Resultariam, assim, de um acordo interestatal (zwischenstaatliche Vereinbarung), 

tácito ou expresso
1090

, de um ―entrelaçamento de soberanias‖
1091

. As de direito interno 

radicariam na vontade soberana de um só Estado, assentando-se, pois, no exercício isolado da 

soberania estatal
1092

. 

À época em que Triepel desenvolveu seu modelo binário, vigorava um paradigma 

demasiadamente estatalista de compreensão do direito. Partindo do pressuposto de que apenas 

os Estados figuravam como sujeitos de direito internacional público
1093

, concebeu o 

Völkerrecht em termos de ordem jurídica que disciplinaria apenas relações interestatais e que 

teria como fonte normativa a vontade comum de dois ou mais Estados soberanos.  

Nada obstante, ao longo do século XX, operou-se uma revisão dogmática radical 

no âmbito do Direito Internacional Público, em função da qual novos atores passaram a ser 

                                                                                                                                                   
pertencente a um só Estado. O direito interno é direito estatal, na medida em que deve a sua existência a um 

Estado. [...] O direito internacional, pode-se assim dizer, deriva de fonte diversa da do direito interno‖. 
1086 ―Sonach normirt aber das landesgesetz ein Verhältniss anderes Art als der Völkerrechssatz. Dieses regelt ja 

nur die Beziehungen des Staates als Totalität zu seinesgleichen. Das Verhältniss zwischen Staat und Individuum 

is ihm unzugänglich.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 254). Numa tradução livre: ―Portanto, a lei interna regula uma 

relação diversa da disciplinada pelo dispositivo de direito internacional. Este rege apenas relações entre Estados 

como totalidade de pares. A relação entre Estado e indivíduo lhe é inacessível‖.   
1087 MONTEIRO, op. cit., p. 27. 
1088 ―Den Willen nun, dessen Inhalt der Rechtssatz bildet, den Willen, aus dem er fliesst, nennen wir 

Rechtsquelle.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 30). Numa tradução livre: ―A vontade da qual resulta o conteúdo da 

disposição jurídica, a vontade da qual deriva, denominamos fonte do direito‖. 
1089 ―Der Wille eines einzelnen Staates kann nicht Quelle von Völkerrecht sein. […] Nur ein zu einer 

Willenseinheit durch Willenseinigung zusammengeflossener Gemeinwille mehrerer oder vieler Staaten kann die 

Quelle von Völkerrecht sein.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 32). Numa tradução livre: ―A vontade de um só Estado não 

pode figurar como fonte do direito internacional. Apenas a vontade unitária por meio do mútuo consentimento 

resultante da conjugada vontade comum de muitos ou vários Estados pode servir de fonte para o direito 

internacional‖. 
1090 ARIOSI, op. cit., p. 67. 
1091 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 
constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 149. 
1092 Id. ibidem. 
1093 ARIOSI, op. cit., p. 66. 
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qualificados como sujeitos de direito na esfera internacional, a exemplo das organizações 

internacionais (OIT, ONU, OTAM, OMC, OMS etc) e dos próprios indivíduos, que 

atualmente detêm personalidade internacional, mormente no domínio jurídico específico do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos
1094

. Conquanto os postulados básicos da tese 

dualista ainda permaneçam cientificamente válidos, sobretudo no que diz respeito à 

diferenciação do direito internacional e do direito interno como sistemas autônomos, as 

definições estatalistas de Triepel não mais refletem o paradigma dogmático que informa o 

direito internacional público na atualidade. Deveras, segundo Hildebrando Accioly, o direito 

das gentes passou a ser concebido como ―conjunto de princípios ou regras destinados a reger 

os direitos e deveres internacionais, tanto dos Estados ou organismos análogos, quanto dos 

indivíduos‖
1095

. Trilhando raciocínio similar, Celso de Mello o define como ―conjunto de 

normas que regula as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional‖. 

Na mesma passagem, assinala ainda que ―Tais pessoas internacionais são as seguintes: 

Estados, organizações internacionais, o homem etc‖
1096

. Em verdade, o próprio Triepel 

admitia a possibilidade de, no futuro, serem reconhecidos novos entes subjetivos na cena 

jurídica internacional, o que poderia render ensejo à produção de um novo direito 

internacional, tal como se deu de fato
1097

. 

Noutro giro, embora predicasse que o direito internacional e o direito interno 

constituem dois sistemas jurídicos autônomos, Triepel reconhecia a possibilidade de o 

conteúdo de normas de uma ordem jurídica ser assimilado por normas da outra. Operar-se-ia, 

nessas situações, o fenômeno da ―recepção‖ (Reception)
1098

, que também denominou de 

―aceitação‖ (Aufnahme), ―apropriação‖ (Aneignung) ou, como é mais frequente, de 

―incorporação‖ (Einverleibung)
1099

. Na recepção, não haveria propriamente migração ou 

translação de normas de uma esfera jurídica para a outra, mas a formação, no interior das 

fronteiras da ordem jurídica receptora, de uma réplica do exato ―conteúdo‖ (Inhalt) de uma 

norma produzida originalmente numa outra ordem jurídica. Essa operação processar-se-ia 

mediante a reprodução, sem modificações substanciais, do seu substrato prescritivo por meio 

                                                
1094 AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos direitos humanos e o 

supremo tribunal federal. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 30. 
1095 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 1. 
1096 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1992, p. 48. 
1097 ARIOSI, op. cit., p. 66. 
1098 ―Unter Reception verstanden wir Aufnahme eines von einer Rechtsquelle geschaffenen Rechtssatzes durch 
eine andere.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 169). Numa tradução livre: ―Por recepção, entendemos a aceitação de uma 

regra jurídica derivada de uma fonte do direito por outra fonte‖.   
1099 TRIEPEL, op. cit., p. 170. 
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de um instrumento normativo típico da fonte receptora
1100

. Sinteticamente, haveria, uma 

―reprodução sob uma forma modificada‖ (Reproduktion in veränderter Gestalt), com criação 

de direito novo, de outro direito, cujo conteúdo seria idêntico ao de norma de outra ordem 

jurídica, mas cuja eficácia funda-se, desta feita, numa vontade decorrente da fonte 

receptora
1101

. Com a recepção, operar-se-ia o que Ariosi designa de ―superposição mediata de 

eficácia‖ ou de ―mediatização total‖
1102

. 

Sob essa perspectiva, depois de aperfeiçoados, os tratados internacionais, 

reconhecidos como formas normativas instrumentais de direito internacional
1103

, só surtiriam 

ordinariamente efeitos vinculantes na seara externa, não gozando, portanto, de eficácia 

jurídica cogente no plano do direito interno. Sem embargo, seu conteúdo normativo poderia 

eventualmente ser incorporado ao direito interno dos Estados a partir de um ato mediador de 

recepção fundado numa manifestação de vontade estatal nesse sentido. Trata-se, pois, de uma 

recepção mediata ou indireta. Só a partir de então, ao se revestir de uma forma normativa de 

direito interno, passaria a ser decodificado juridicamente no âmbito da ordem doméstica, 

adquirindo eficácia vinculante nesse plano da juridicidade. Só então seria passível de ser 

evocado como parâmetro jurídico no exercício regular da jurisdição pelo Judiciário nacional. 

Sem a recepção, o tratado permaneceria simplesmente um tratado internacional, vale dizer, 

um nada jurídico para o direito interno, um elemento completamente alheio à ordem jurídica 

                                                
1100 ―Eine staatliche Reception von Völkerrecht kann ferner niemals vorliegen, wenn nicht der Inhalt des 

staatlichen Rechtssatzes genan dem Inhalte eines Völkerrechtssatzes entspricht. Jede Rechtsverwandlung, um 

das Wort einmal auf objektives Recht anzuwenden, sobliesst den Begriff der Rechtsreception aus.‖ (TRIEPEL, 

op. cit., pp. 169-170). Numa tradução livre: ―Não se tem jamais recepção do direito internacional pelo Estado 

quando o conteúdo da regra estatal não corresponde exatamente ao conteúdo da regra de direito internacional. 

Toda modificação do direito (para se aplicar a palavra ao direito objetivo) exclui a noção de recepção jurídica‖. 
1101 ―Wohl aber bedeutet unsere These, dass wir es auch in diesen Fällen echter Reception eben mit einer 

Reception, d. h. mit Setzung neuen Rechtes, anderes, nämlich aus anderer Quelle entstammenden nur inhaltlich 

gleichen Rechtes zu thun haben. Niemals vermag die Völkerrechtsbildung die Landesrechtsbildung zu ersetzen; 
die Landesrechtsquelle muss von sich aus thätig warden, um das durch die Völkerrechtsquelele geschaffene 

Recht irgendwie zu dem ihrigen zu machen. So wenig jene einen Satz zu Völkerrecht, so wenig vermag diese 

einen Satz zum Bestandtheile eines Landesrechts werden zu lassen.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 112). Numa tradução 

livre: ―Nossa tese significa que, mesmo no caso de simples recepção, estamos lidando precisamente com uma 

recepção, vale dizer, uma criação de direito novo, de outro direito, a saber, de um direito no qual somente o 

conteúdo é similar, mas que adveio de outra fonte. Nunca a formação do direito internacional público pode tomar 

o lugar do direito interno; a fonte do direito interno deve agir por ela mesma, para, de algum modo, tornar seu o 

direito criado pela fonte do direito internacional. Nem este pode fazer de uma norma um elemento de direito 

interno, nem aquele pode criar uma norma de direito internacional‖. 
1102 ARIOSI, op. cit., p. 69. 
1103 ―Der „Staatsvertrag‟ im eigentlicht Sinne des Worts, der Vertrag als Rechtsgeschäft, kann „Quelle‟ keines 
objektiven irgendwelcher Art, also auch keines Landesrechts sein.‖ (TRIEPEL, op. cit., p. 116). Numa tradução 

livre: ―O ‗tratado internacional‘, no sentido próprio do termo, o tratado como operação jurídica, não constitui 

‗fonte‘ de nenhum tipo de direito objetivo no direito interno‖. 



335 

 

 

 

intraestatal, destituído de qualquer força jurídica nesse domínio, ainda que disso pudesse 

virtualmente resultar alguma responsabilidade internacional
1104

.   

Com a recepção, o conteúdo veiculado originalmente pelo tratado e replicado na 

alçada da ordem jurídica estatal adquire valor normativo de direito interno. Poderá, aí sim, 

induzir antinomias, notadamente quando confrontar outras normas equipolentes do 

ordenamento doméstico, gerando, por conseguinte, conflitos colisionais intrassistemáticos. 

Em rigor, estes hão de ser solucionados por meio da operação ordinária de aplicação dos 

tradicionais critérios cronológico (lex posterior derogat priori), hierárquico (lex superior 

derogat inferiori) e da especialidade (lex specialis derogat generali). 

A teoria dualista de Triepel logo obteve notória repercussão em diversos países e 

foi acolhida e desenvolvida por diversos juristas, a exemplo de Anzilotti, Strup, Walz, 

Oppenheim, Diena, Perassi, Balladore Palieri e Liszt
1105

, cada um com suas nuances.  

Dentre esses, vale fazer alusão destacada ao nome de Dionisio Anzilotti, autor da 

obra ―Il Diritto Internazionale Nel Giudizi Interni‖ (―O Direito Internacional no Juízo 

Interno‖), de 1905, que disseminou o modelo dualista na Itália. Com efeito, apesar de seguir, 

em linhas gerais, a doutrina de Triepel, Anzilotti dele divergiu no que diz respeito ao 

fenômeno da recepção. Defendera, nesse particular, uma espécie de automatismo ou 

                                                
1104 ―Somit es es unmöglich, dass ein „Staatsvertrag‟, selbst wenn er die Verpflichtung zum Erlass 
landesrechtlicher Normen durch einen oder alle Vertragschliessenden statuirt oder doch solche Normirung 

voraussetzt und ohne sie nicht ohne vollkommen erfüllt werden kann, das er, sage ich, Landesrecht schaffe, ohne 

dass es einer besonderen, hierauf gerichteten Willensaktion des Staates bedürfte. Dass diese Willensaktion 

nothwendig sei, wird jetzt von der berrschenden Meinung anerkannt. […]. Es ist irreführend, wenn man sagt, 

dass die Veröffentlichung eines Staatsvertrags durch den Staat zur Nachachtung für Behörden und Unterbanen 

die innere Geltung des Vertrags bewirke, ihn zum Bestandbei des staatlichen Rechts mache, ihm staatsrechtliche 

Wirksamkeit, Geltung, gesetzliche Kraft oder dergl. Verleihe, dass der Vertrag „mittelbare Quelle des 

Staatsrechts‟ sei. Denn der Staatsvertrag bleibt Staatsvertrag, auch wenn er in einem Gesetzblatte oder sonstwie 

publicirt wird, er is schlechterdings nicht anders als völkerrechtlichen, niemals vor einer „staatsrechtlichen 

Gültigkeit‟ des Vertrags kann gesprochen werden. Auch der vom Staate publicirte Vertrag ist verbindlich nur für 

die Staaten, und es ist wiederum unrichtig,  zu sagen, er erlange durch die Veröffentlichung Verbindlichkeit für 

die Staatsunterhanen; nicht der Vertrag, sondern die Staatliche Norm wird für diese verbindlich.” (TRIEPEL, 
op. cit., pp. 116-118). Numa tradução livre: ―Portanto, é impossível que um tratado internacional, mesmo quando 

obrigue um ou todos os pactuantes a editarem normas de direito interno, ou quando supõe a existência de normas 

desse tipo sem as quais não pode ser integralmente executado, é impossível, digo eu, que um tratado desse 

gênero crie direito interno, sem a necessidade de um ato especial da vontade do Estado tendente a essa criação. A 

opinião geral reconhece atualmente que esse ato de vontade é necessário. [...] É enganoso afirmar que a 

publicação de um tratado internacional por parte do Estado, a fim de ser observado pelas autoridades e sujeitos, 

tem por efeito dar ao tratado sua validade interna, de lhe fazer um elemento do direito estatal, de lhe comunicar 

uma eficácia, um valor de direito interno, uma força legislativa etc [...] ou que o tratado seja uma fonte indireta 

de direito interno. Porque o tratado internacional continua um tratado internacional, mesmo quando é publicado 

no diário oficial ou não, ele tem eficácia somente no direito internacional público, só se podendo falar de uma 

validade internacional do tratado, e nunca de uma ‗validade de direito interno‘. Mesmo quando é publicado pelo 
Estado, o tratado não se torna obrigatório para o Estado, sendo ainda incorreto dizer que a publicação lhe rende 

obrigatoriedade para os sujeitos do Estado; não é o tratado, mas a norma estatal que obriga por si mesma‖. 
1105 FRAGA, op. cit., pp. 05-06.    
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imediatidade do ingresso de normas do direito internacional no direito interno. Nessa esteira, 

sustentou a possibilidade da recepção imediata, direta ou automática (ricezione immediata, 

diretta ou automatica) dos tratados internacionais pelo direito interno, como efeito decorrente 

de sua simples celebração no plano internacional, sem a necessidade de um ato estatal 

intermediador que empreendesse sua incorporação pela ordem jurídica doméstica. Sob esse 

prisma, com o aperfeiçoamento no plano internacional, o tratado já seria passível de ser 

aplicado pelos juízes e tribunais nacionais. Pode-se assinalar, assim, que, enquanto Triepel 

defendeu um ―dualismo radical‖, no qual a recepção de um tratado internacional pelo direito 

interno demandaria uma prévia e necessária intermediação estatal incorporadora, Anzilotti 

concebeu um ―dualismo moderado‖, no qual a recepção dar-se-ia mecanicamente
1106

.  

Ao revés, a concepção monista, que encontra seu principal referencial teórico na 

obra de Hans Kelsen
1107

, emergiu como contraponto dogmático em face do dualismo ao 

rejeitar a tese da cisão do direito em duas ordens jurídicas autônomas, independentes e sem 

derivação uma da outra
1108

. Segundo o monismo, as esferas normológicas do direito 

internacional e do direito interno comunicam-se, comisturam-se, interpenetram-se 

diretamente, compondo uma unidade cognoscitiva, sistemática, de todo o Direito, concebido 

como sistema normativo unitário
1109

.  

Numa construção idealista de profunda inspiração kantiana, Kelsen reconhece na 

eliminação da ―linha divisória‖ (Grenzlinie) entre o direito internacional (interestatal)
1110

 e o 

direito interno (estatal) o último termo de um movimento técnico-jurídico (rechtstechnische 

Bewegung), evolutivo, tendente a compor uma unidade de organização da sociedade global 

sob a regência do Direito mundial (Weltrecht), vale dizer, do Estado mundial ou planetário 

(Weltstaat)
1111

.  

                                                
1106 ARIOSI, op. cit., p. 70. 
1107 Quanto à matéria em epígrafe, vale fazer menção às obras ―Hauptprobleme der Staatsrechtslehre‖ 
(―Principais Problemas da Teoria do Direito Estatal‖), de 1911, ―Das Problem der Souveranität und die Theorie 

des Volkerrechts‖ (―O Problema da Soberania e a Teoria do Direito Internacional‖), de 1920, e ―Reine 

Rechtslehre‖ (―Teoria Pura do Direito‖), de 1934. 
1108 ARIOSI, op. cit., p. 76. 
1109 ―[…] 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‖ (KELSEN, op. 

cit., p. 364). 
1110 Na Teoria Pura do Direito, Kelsen adotara, em termos, uma concepção estatalista do direito internacional, 

nos seguintes moldes: ―O Direito internacional é – de acordo com a habitual determinação do seu conceito – um 

complexo de normas que regulam a conduta recíproca dos Estados – que são os sujeitos específicos do Direito 

internacional.‖ (KELSEN, op. cit., p. 355). 
1111 ―Toda a evolução técnico-jurídica apontada tem, em última análise, a tendência para fazer desaparecer a 

linha divisória entre Direito internacional e ordem jurídica do Estado singular, por forma que o último termo da 

real evolução jurídica, dirigida a uma centralização cada vez maior, parece ser a unidade de organização de uma 
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A propósito, na célebre Teoria Pura (Reine Rechtslehre), Kelsen concebera o 

postulado teórico da identidade entre o Estado e o Direito (―die Identität von Staat und 

Recht‖)
1112

. Definira, por sua vez, o Estado como uma ordem jurídica específica, marcada, 

entre outros caracteres, por ser relativamente centralizada numa unidade organizacional
1113

. 

Sob essa perspectiva, para que a sociedade internacional possa evoluir juridicamente para um 

Estado universal
1114

, necessário se faz que se opere um processo de ―centralização‖ 

(Zentralisierung), o que envolveria a unificação orgânica, sistemática, das ordens jurídicas 

parciais a partir do acoplamento estrutural da ordem jurídica interestatal com as ordens 

jurídicas estatais, daí a ênfase na tese monista. Em verdade, o modelo kelseniano encontra 

paralelo não só na categoria kantiana do ―Direito cosmopolita‖ (Weltbürgerrecht), veiculada 

na Paz Perpétua (Zum Ewigen Frieden, 1795), mas também na antiga ideia de Christian Wolff 

sobre a civitas maxima, na qual a sociedade de Estados tornar-se-ia a ordem jurídica 

predominante
1115

. 

Ao meditar sobre a relação entre o direito internacional e o direito interno, na 

perspectiva da unidade sistêmica do Direito, Kelsen descartou a possibilidade de serem 

ordenados como dois complexos de normas situados no mesmo nível, com domínios 

eficaciais delimitados e absolutamente excludentes um em face do outro. A seu ver, para que 

assim fosse, preciso seria que se concebesse um terceiro ordenamento, de grau superior, um 

autêntico ―sobredireito‖, que institucionalizasse os outros dois, delimitasse reciprocamente 

suas respectivas esferas regulatórias e, assim, coordenasse-os, o que não existe. Conclui, 

assim, que, para que possam compor um ―sistema unitário‖ (einheitliches System), um 

―ordenamento total‖ (Totalordnung), envolvente dos ―ordenamentos parciais‖ (Teilordnung), 

                                                                                                                                                   
comunidade universal de Direito mundial, quer dizer, a formação de um Estado mundial.‖ (KELSEN, op. cit., p. 

364). 
1112 KELSEN, op. cit., pp. 316-353.  
1113 ―Como organização política, o Estado é uma ordem jurídica. Mas nem toda ordem jurídica é um Estado. 
Nem a ordem jurídica pré-estatal da sociedade primitiva, nem a ordem jurídica internacional supra-estatal (ou 

interestatal) representam um Estado. Para ser um Estado, a ordem jurídica necessita de ter o caráter de uma 

organização no sentido estrito da palavra, quer dizer, tem de instituir órgãos funcionando segundo o princípio da 

divisão do trabalho para criação e aplicação das normas que a formam; tem de apresentar um certo grau de 

centralização. O Estado é uma ordem jurídica relativamente centralizada. Através desta centralização, a ordem 

jurídica estatal distingue-se da primitiva ordem pré-estatal e da ordem supra-estatal (ou interestatal) do Direito 

internacional geral. […] Desta forma, o Estado, cujos elementos essenciais são a população, o território e o 

poder, define-se como uma ordem jurídica relativamente centralizada, limitada no seu domínio espacial e 

temporal de vigência, soberana ou imediata relativamente ao Direito internacional e que é, globalmente ou de um 

modo geral, eficaz.‖ (KELSEN, op. cit., pp. 317 e 321). 
1114 ―A ordem jurídica da sociedade primitiva, bem como a ordem jurídica internacional geral, são ordens 
coercivas completamente descentralizadas e, precisamente por isso, não são Estados.‖ (KELSEN, op. cit., p. 

318). 
1115 ARIOSI, op. cit., p. 81. 
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um dos complexos normativos, o direito internacional ou o direito interno, há de figurar como 

―subordinado‖ (untergeordnet) frente ao outro. Um deles há de conter os parâmetros 

normativos que informarão a sistemática de produção das normas da ordem inferior, que, por 

conseguinte, encontrará naquele o seu ―fundamento de validade‖ (Geltungsgrund). A norma 

fundamental do ordenamento superior, topograficamente situada no escalão máximo do 

ordenamento global, representará, em última instância, o fundamento de validade de todas as 

normas, inclusive do ordenamento inferior (Die Grundnorm der höheren Ordnung – als der 

höchsten Stufe der Gesamtordnung – stellt den obersten Geltungsgrund aller Normen – auch 

der niederen  Ordnungen – dar). Demais disso, como o ordenamento superior delega ao 

inferior competências normativas, a relação que se estabelece entre os direito internacional e o 

direito interno operar-se-á por via de uma conexão delegatória.  

Na equação kelseniana, a relação entre o direito internacional e o direito interno 

não seria, portanto, uma relação de paralelismo, mas, sim, uma autêntica e rigorosa relação de 

hierarquia, de subordinação. De ordinário, eventuais colisões antinômicas entre normas 

externas e nacionais haveriam de ser solvidas, portanto, pelo recurso ao critério hierárquico 

(lex superior derogat inferiori), em favor da norma de maior grau, de acordo com a primazia 

estabelecida, por razões ético-políticas, entre as ordens conflitantes.
1116

 

Fixada a relação de subordinação fundante e delegatória entre as ordens jurídicas, 

na perspectiva da unidade sistemática de todo o Direito, o Mestre de Viena reconheceu 

hipoteticamente que o escalonamento normativo poderia, independentemente de questões 

associadas ao conteúdo das respectivas normas, ser estruturado sob duas arquiteturas 

hierarquizadas, ambas sob o esquadro monista: (1) com primazia do direito interno (monismo 

nacionalista): no qual, afirmando-se o primado da soberania estatal
1117

 e adotando-se o Estado 

como prius lógico do direito internacional, este seria concebido como ordem jurídica delegada 

por convergência de direitos estatais, num exercício comum de autolimitação discricionária de 

soberanias; e (2) com primazia do direito internacional (monismo internacionalista): na qual, 

afastando-se radicalmente tanto a noção de soberania, substituída pela de ―competência‖
1118

, 

                                                
1116 KELSEN, op. cit., pp. 368-370. 
1117 Visto numa perspectiva extremada, o monismo nacionalista pode, inclusive, levar à própria negação do 

direito internacional público. A esse respeito, cf. RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos 

no direito constitucional brasileiro pós-emenda constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., 
p. 150. 
1118 CALIENDO, Paulo. Kelsen e o direito internacional. In: Revista de direito constitucional e internacional. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 12, n. 47, abr./jun. 2004, p. 318. 
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bem como a cronologia histórica dos eventos
1119

, o direito das gentes figuraria com instância 

normativa supraordenadora que responderia pela imputação de competências regulamentares 

reservadas aos Estados singulares
1120

, como ordens jurídicas parciais dotadas de vigência 

restrita a espaços geográficos delimitados (territórios)
1121

.  

É, aliás, justamente com base em sua peculiar definição do Estado como ordem 

jurídica e na concepção hipotética dessas duas possibilidades monistas que Kelsen 

preconizara que o Estado poderá ser qualificado como ordem jurídica soberana (monismo 

com primazia do direito interno) ou como ordem jurídica imediata relativamente ao direito 

internacional (monismo com primazia do direito internacional)
1122

.  

Por razões ético-políticas, e não propriamente jurídicas
1123

, Kelsen optou pela 

segunda via normológica
1124

, reconhecendo a unicidade da ordem jurídica sob o primado do 

direito internacional. Esta perspectiva mostrou-se lhe mais condizente com o ideal de ver 

consumado o processo evolutivo de institucionalização de um Direito mundial, de um Estado 

                                                
1119 ―Aqui é de esperar a objeção de que o Estado singular não pode ser concebido como uma ordem delegada 

pelo Direito internacional, pois os Estados históricos, quer dizer, as ordens de coerção estatais, têm de preceder o 

aparecimento do Direito internacional geral, que é criado pelo costume dos Estados. Simplesmente, esta objeção 

baseia-se na falta de distinção entre a relação histórica dos fatos e a relação lógica das normas. Também a 

família é uma comunidade jurídica mais antiga do que o Estado – o Estado centralizado, abrangendo muitas 

famílias –; e, no entanto, é sobre a ordem jurídica estatal que hoje se funda a validade da ordem jurídica familiar. 

[…] Não devemos confundir a conexão histórica com a conexão normológica.‖ (KELSEN, op. cit., p. 377). 
1120 Conforme Caliendo, no monismo internacionalista, os Estados mantêm, em rigor, sua competência funcional 

para normalizarem qualquer assunto, desde que o direito internacional não se ―aposse‖ de certa matéria 
(CALIENDO, op. cit., p. 318).  
1121 KELSEN, op. cit., pp. 369-370.  
1122 KELSEN, op. cit., p. 321. 
1123 Ressaltando a impossibilidade de a escolha por uma das duas opções monistas ser extraída da própria ciência 

jurídica, de ser feita em termos meramente jurídicos, radicando, em verdade, em considerações ético-políticas, 

Kelsen assinala que a oposição entre o monismo nacionalista e o monismo internacionalista ―baseia-se na 

diferença de dois sistemas de referência diversos. Um está solidamente vinculado com a ordem jurídica do nosso 

próprio Estado, o outro com a ordem jurídica internacional. Os dois sistemas são igualmente corretos e 

igualmente justificados. É impossível, com base numa consideração de ciência jurídica, decidir jurídico-

cientificamente por um deles. A ciência jurídica apenas pode apresentar as duas e verificar que um ou outro dos 

sistemas de referência tem de ser aceito quando se pretenda definir a relação entre Direito internacional e Direito 

estatal. A própria decisão por um deles, essa situa-se fora da ciência jurídica. Ela apenas pode ser determinada 
por outras considerações que não as científicas – por considerações políticas. Aquele para quem a ideia da 

soberania do seu Estado é valiosa, porque se identifica com este na sua autoconsciência exaltada, preferirá o 

primado da ordem jurídica estatal ao primado da ordem jurídica internacional. Aquele, para quem a ideia de uma 

organização mundial é mais valiosa, preferirá o primado do Direito internacional ao primado do Direito estatal. 

Isso não significa, como já foi acentuado, que a teoria do primado da ordem jurídica estatal seja menos favorável 

ao ideal da organização mundial do que o primado da ordem jurídica internacional.‖ (KELSEN, op. cit., pp. 385-

386). 
1124 Para o caso de acolhida do monismo com primazia do direito internacional, Kelsen fez as seguintes 

predicações doutrinárias: ―Se partirmos do Direito internacional como uma ordem jurídica válida, o conceito de 

Estado não pode ser definido sem referência ao Direito internacional. Visto desta posição, ele é uma ordem 

jurídica parcial, imediata em face do Direito internacional, relativamente centralizada, com um domínio de 
validade territorial e temporal jurídico-internacionalmente limitado e, relativamente à esfera de validade 

material, com uma pretensão à totalidade (Totalitätsanspruch) apenas limitada pela reserva do Direito 

internacional.‖ (KELSEN, op. cit., p. 377). 
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global, instância representativa e derivativa da união dos povos. Nesse sentido, conforme a 

célebre doutrina da estrutura escalonada (Stufenbaulehre), adotada de Merkl, no cume da 

pirâmide hierárquica proposta por Kelsen radicaria, portanto, uma norma fundamental 

(Grundnorm) colhida na seara do direito internacional público, e não no direito estatal.  

Em verdade, em suas primeiras exposições da estrutura piramidal do ordenamento 

jurídico
1125

, o esquema kelseniano não definia nenhum conteúdo apriorístico para a referida 

norma fundamental postada no vértice superior do direito, no que restou conhecido de ―teoria 

da livre escolha‖ (Theorie der freien Wahl). Posteriormente, por influência de Verdross, 

Kelsen deixou seu indiferentismo e reconheceu na máxima consuetudinária do pacta sunt 

servanda o fundamento de validade de toda a ordem jurídica unitária, informando não só o 

direito das gentes, mas, juntamente com este, o direito interno
1126

.   

Partindo dessas referências gerais, o monismo jurídico também foi acolhido por 

diversos juristas, a exemplo de Alfred von Verdross, Kunz, Duguit, Politis e Mirkine-

Guetzévitch. Oscilando quanto à definição da primazia, se em prol do direito interno ou do 

direito internacional, estes também imprimiram certas matizações pontuais ao modelo 

básico
1127

, em relação às quais nos absteremos de tecer maiores comentários.  

Em termos gerais, desenvolvido principalmente na Escola de Viena (Kelsen, 

Verdross, Kunz etc) e adotado pela Escola Realista Francesa (Duguit, Politis, Guetzévitch 

etc), o monismo internacionalista defende a corrosão do dogma da soberania estatal e confere 

status supraconstitucional ao direito internacional. Inspira-se, nesse viés, no elã ideal da 

unificação jurídica das relações humanas numa escala planetária, englobando toda a 

humanidade. Encimando a legislação doméstica, o direito das gentes serviria, assim, de 

fundamento de validade de todo o direito interno, inclusive da própria Constituição. Sob essa 

perspectiva, um tratado ratificado teria o condão de prevalecer automaticamente sobre todas 

as normas da legislação nacional que lhe fossem contrárias, inclusive as de hierarquia 

constitucional, fossem estas anteriores ou posteriores ao ato de ratificação
1128

. Por sinal, 

                                                
1125 Para Joseph Raz, melhor do que a imagem de bancadas escalonadas de normas envolvidas numa pirâmide 

normativa hierarquizada, associada à Stufenbau, idealizada por Adolf Julius Merkl e bastante disseminada por 

Kelsen, mostra-se a figura de uma estrutura em árvore (Baumstruktur), já que o esquema piramidal denota, na 

perspectiva vertical, a existência de um mesmo número de camadas em todo o sistema normativo, o que não 

ocorre de fato. Nesse sentido, Raz propõe o que denomina de ―diagrama em árvore‖ (tree diagram), em 

substituição à Stufenbau (RAZ, Joseph. The concept of a legal system: an introduction to the theory of legal 

system. Oxford: Clarendon, 1970, pp. 99-100). 
1126 FRAGA, op. cit., p. 8; ARIOSI, op. cit., p. 77. 
1127 CALIENDO, op. cit., p. 313; e FRAGA, op. cit., p. 6  
1128 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. São Paulo: LTr, 1983, p. 59. 
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depois da Segunda Guerra Mundial, em meio à tendência de globalização das relações 

internacionais, o pensamento monista com primazia do direito internacional adquiriu notória 

projeção no discurso jus-internacionalista de construção de uma ordem jurídica global 

comum, mormente em matéria de proteção dos direitos humanos
1129

.  

Em contraponto, os monistas de propensão nacionalista (Wenzel, Zorn, 

Kaufmann, Erich etc)
1130

 conferem especial relevo à soberania estatal e ao direito doméstico, 

dotando a Constituição de supremacia formal absoluta não só no plano da ordem jurídica 

interna, mas também perante o próprio direito internacional
1131

. Governos menos afeitos a 

interferências externas na vida estatal, tais como foram os que vigoraram durante os regimes 

totalitários nazifascistas e stalinista, tendem a se inclinar segundo essa linha de orientação, 

conferindo-lhe, inclusive, contornos exacerbados
1132

. É, aliás, em alusão a essa perspectiva 

monista que Mirkine-Guetzévitch, de orientação internacionalista, usa a expressão 

―nationalisme constitutionnel‖, no qual o Estado só admitiria o direito internacional na 

medida de sua compatibilidade com o direito interno, em especial com o direito constitucional 

positivo
1133

. 

Nenhuma dessas linhas de pensamento, dualistas ou monistas, são infensas a 

críticas, e muito já se escreveu a esse respeito pelos partidários de cada uma no sentido de 

desautorizar as demais
1134

, ponto de suma relevância científica, mas cuja análise com mais 

alento desbordaria das fronteiras restritas deste estudo
1135

. De todo modo, o fato é que, no 

tratamento do problema jurídico específico atinente aos conflitos internormativos entre o 

direito internacional e o direito interno, que tem profundos desdobramentos práticos, as 

soluções propostas colhem seus principais elementos teóricos numa delas, ou mesmo na 

                                                
1129 ARIOSI, op. cit., pp. 77-78. 
1130 FRAGA, op. cit., 1998, p. 7. 
1131 RESEK, op. cit., 2005, p. 5. 
1132 CALIENDO, op. cit., p. 313. 
1133 Mirkine-Guetzévitch diferencia o dualismo, o monismo internacionalista e o monismo nacionalista pelas 

expressões ―parallélisme‖, ―internationalisme‖ e ―nationalisme constitutionnel‖. No tocante a esta última, tece 

os seguintes comentários: ―Le nationalisme constitutionnel ou reconnaissance de la primauté du droit interne, 

systeme en vertu duquel l'obligation même des normes du droit international est determinée par le droit 

constitutionnel, ce qui revient a dire que l´Etat n'admet le droit internacional que dans la mesure oú la règle 

envisagée est conforme au droit interne‖ (MIRKINE-GUETZÉVITCH, Boris. Les nouvelles tendances du droit 

constitutionnel. Paris: M. Giard, 1931, p. 49). Numa tradução livre: ―O nacionalismo constitucional ou 

reconhecimento da primazia do direito interno, sistema em virtude do qual a obrigatoriedade mesmo das normas 

de direito internacional é determinada pelo direito constitucional, equivale a dizer que o Estado só admite o 
direito internacional na medida em que a regra proposta está em conformidade com o direito interno‖. 
1134 RESEK, op. cit., 2005, p. 5. 
1135 Para um estudo critico a esse respeito, cf. ARIOSI, op. cit., pp. 71-76 e 93-96.  
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articulação de elementos de ambas, em soluções conciliatórias que nem sempre se mostram 

cientificamente coerentes.
1136

 

É, de fato, notável o apuro lógico-formal da construção científica de Kelsen e o 

nobre intuito pacifista de sua deliberação pessoal pelo internacionalismo
1137

. A par disso, 

realmente, um dos traços marcantes do pós-Segunda Guerra reside na avassaladora tendência 

de alavancagem e de globalização das relações internacionais. Não se pode descurar, contudo, 

da evidência concreta de que, nesse tocante, o paradigma dogmático hoje dominante ainda 

está umbilicalmente associado ao clássico modelo westfaliano/hobbesiano e, portanto, ao 

enraizado axioma político da soberania dos Estados Nacionais. O arquétipo dogmático 

prevalente no imaginário atual acerca do fenômeno do poder no plano das relações 

internacionais
1138

 ainda é, de fato, insofismavelmente, incompatível com a proposta 

kelseniana do monismo com primazia do direito internacional, que pressupõe a completa 

abolição da noção de soberania estatal
1139

.  

Nesse contexto, também se tem rejeitado o monismo nacionalista como 

alternativa axiomática para o ajuste da delicada conexão funcional entre o direito interno e o 

direito externo em ascensão. Deveras, referido modelo impinge um comprometimento 

excessivo do vigor jurídico do direito das gentes, na medida em que o subordina à austera 

filtragem normativa vertical decorrente das reservas porventura disseminadas por todo o 

corpus juris do direito interno. Estatui quase que um monopólio da produção jurídica 

intraestatal, sendo, portanto, flagrantemente refratário às relações internacionais. 

Nesse cenário, o equilíbrio dialético possível entre o direito nacional e o direito 

internacional vem sendo equacionado, sobretudo, sob o paradigma normológico dualista, 

reconhecendo-se que irradiam de fontes de produção normativa diferentes e que induzem 

efeitos no âmbito de esferas jurídicas estanques, conforme os postulados básicos de Triepel e 

Anzilotti
1140

. A propósito, ambos, tanto o direito interno quanto o direito externo, são direitos 

                                                
1136 ARIOSI, op. cit., pp. 96-98. 
1137 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 150. 
1138 RAMOS, op. cit., p. 151. 
1139 Há, não obstante, estudos interessantes que, partindo de indicativos associados às profundas transmutações 

relativas ao fenômeno do poder no plano das relações internacionais, especulam acerca da possibilidade futura 

de se estabelecerem três cenários globais distintos, quais sejam: o mundo de um só Estado, no caso, o Estado 

mundial ou planetário; o mundo com poucos Estados, marcados por Estados regionais; e o mundo sem Estados, 

com absoluta eliminação do Estado Nacional. A esse respeito, cf.  PEÑA DE MORAES, op. cit., pp. 81-88. 
1140 Ainda que mitigado, o dualismo vigora mesmo na União Europeia, conforme explicitado por Canotilho na 

seguinte passagem: ―A tese, hoje dominante, sobre as relações entre os ordenamentos jurídicos dos Estados-

membros e o ordenamento comunitário, é a tese dos ordenamentos separados. O ordenamento comunitário e os 
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igualmente chancelados pelo próprio Estado, no pleno exercício de sua soberania, ainda que 

em referência a domínios distintos da juridicidade.  

Particularmente no que diz respeito à experiência brasileira, pertinentes são as 

seguintes considerações de Hildebrando Accioly e Geraldo Eulálio: 

Os tribunais brasileiros trataram da questão diversas vezes, e, como nesse tema a 

legislação brasileira nada esclarece, a jurisprudência tem tido papel fundamental no 

posicionamento adotado no país, especialmente no que tange ao entendimento das 

teorias monistas e dualistas. No Brasil, as duas teorias acima descritas não foram 

aplicadas na sua forma pura, ganhando interpretações que lhes descaracterizaram o 

sentido original, cunhando-se, ainda, novas expressões para designar suas 

modalidades, a saber: dualismo radical e moderado e monismo radical e moderado. 

Nas suas modalidades moderadas, tanto do monismo quanto do dualismo, em 

verdade, subverteram-se ambas as teorias, porque foram suprimidas etapas que as 

integravam de forma essencial. O dualismo dividiu-se em radical –  no qual há 
necessidade de edição de uma lei distinta para a incorporação do tratado à ordem 

jurídica nacional, forma original proposta por Triepel – e em moderado – no qual a 

incorporação prescindiria de lei, embora possuísse iter procedimental complexo, 

com aprovação congressional e promulgação executiva. Já o monismo encontra no 

sistema brasileiro duas vertentes: o radical e o moderado. O radical pregaria a 

primazia do tratado sobre a ordem jurídica interna, e o moderado procederia à 

equiparação hierárquica do tratado à lei ordinária, subordinando-o à Constituição e à 

aplicação do critério cronológico, em caso de conflito. 1141 

Mais à frente, acrescentam que, em verdade, quando se afirma que se aplica o 

monismo no Brasil, nos termos acima aduzidos, faz-se alusão, em verdade, a um segundo 

momento do dualismo, quando a norma já foi incorporada ao ordenamento doméstico e, aí 

sim, poderá ou não colidir com as normas do direito interno.
1142

  

Não se pode afirmar, contudo, como pretendiam os dualistas clássicos, que as 

esferas interna e externa sejam absolutamente apartadas ao ponto de inexistirem interferências 

entre elas. A violação de normas internacionais pode decorrer justamente da edição de normas 

internas em sentido contrário, o que pode render ensejo, inclusive, à responsabilização 

internacional do Estado, com a nota de que o contencioso internacional qualifica-se por ser de 

reparação, e não de anulação. Por outro lado, o direito internacional cada vez mais interfere 

no plano interno
1143

; as condições e os limites em que se opera essa interferência ainda 

                                                                                                                                                   
ordenamentos nacionais concebem-se como ordenamentos (ou sistemas jurídicos) autónomos e distintos. No 

plano das fontes do direito, isto significa que as normas comunitárias emanam de uma fonte de produção 

autónoma, diversa das fontes de produção do direito dos Estados-membros […].‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, 

p. 824). 
1141 ACCIOLY, op. cit., p. 66. 
1142 ACCIOLY, op. cit., p. 67. 
1143 Conforme assinala Canotilho, ―A vinculação do Estado pelo direito internacional é, em alguns Estados, de tal 

forma intensa que leva as próprias constituições internas a proclamarem o direito internacional como fonte de 
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continuam, entretanto, na grande generalidade dos países, sob o controle do Estado e da 

normatividade constitucional.
1144

 

 

2.3. O procedimento de conclusão de tratados internacionais de direitos humanos pelo 

Estado brasileiro 

 

No que diz respeito à temática abordada no tópico anterior, filia-se a tradição 

jurídica brasileira ao paradigma dualista
1145

, à ―tese dos ordenamentos separados‖
1146

, de 

forma que o direito internacional e o direito interno são tidos como ordens ou sistemas 

jurídicos autônomos entre si. Nessa esteira, não se reconhece a existência de qualquer 

hierarquia entre as respectivas esferas normativas excêntricas, que surtem efeitos jurídicos 

imediatos em âmbitos distintos da juridicidade. Isso elide, por conseguinte, a possibilidade da 

ocorrência de conflitos internormativos diretos entre as normas convencionais e as normas de 

direito doméstico.  

A autonomia dos sistemas interno e externo não obsta, contudo, a assimilação 

pelo direito nacional do conteúdo de normas aperfeiçoadas externamente por meio de tratados 

internacionais, o que se opera por via do fenômeno da ―recepção‖ (Reception), tal como 

concebido por Triepel. Aliás, assentada num enraizado costume constitucional brasileiro, a 

exigência da observância do procedimento receptivo para a internalização do preceituado em 

tratados internacionais reflete justamente a crença dogmática nacional no sentido do arquétipo 

dualista
1147

.  

À luz da concepção dualista, do ponto de vista conceitual, a celebração de um 

tratado, vale dizer, o seu aperfeiçoamento ou conclusão na esfera normativa internacional, não 

se confunde, de maneira alguma, com a incorporação do seu conteúdo pela ordem jurídica 

doméstica, que não se entrelaça com aquela. De fato, só com o fenômeno da recepção, ainda 

que processada de forma automática (Anzilotti), é que o preceituado no sobredito ato 

                                                                                                                                                   
direito de valor superior à própria constituição (exemplo: Holanda e Áustria).‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 

233). 
1144 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 151-152. 
1145 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 155-156. 
1146 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 824. 
1147 AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos direitos humanos e o 

supremo tribunal federal. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 39.  
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internacional passará a integrar o direito nacional, tornando-se, portanto, virtualmente passível 

de vincular juridicamente na ordem jurídica interna e de ser evocado como parâmetro 

normativo perante as instâncias estatais, a exemplo do Poder Judiciário
1148

. Enquanto não for 

recepcionado, o tratado aperfeiçoado carecerá de valor normativo no domínio do direito 

interno, só surtindo efeitos jurídicos imediatos na ordem jurídica internacional.  

Por sua vez, enquanto o tratado não for aperfeiçoado no plano externo, não poderá 

ser internalizado ou nacionalizado, já que a celebração do tratado constitui um prius lógico 

para a incorporação do seu conteúdo pelo direito interno. Aliás, ao ser porventura denunciado, 

ato de direito internacional público que põe termo ao pacto no tocante ao denunciante, o 

tratado recepcionado será, em rigor, automaticamente expurgado não só do ordenamento 

externo, mas também do interno. Por sinal, depois da incorporação, tanto o início quanto o 

término da vigência temporal de um tratado no plano interno estão, via de regra, 

sincronicamente vinculados à vigência temporal no domínio externo. Como consequência, 

mesmo com a recepção, o tratado só passará a vigorar internamente depois da satisfação das 

condições ou termos fixados no instrumento convencional para tanto
1149

. 

Como precedentemente assinalado, no plano do direito internacional público, 

vigora o paradigma westfaliano/hobbesiano, de sorte que a aderência externa dos Estados às 

convenções internacionais repousa no livre consentimento e no pleno exercício de sua 

autodeterminação soberana
1150

. Por seu turno, à luz do modelo dualista, a recepção do 

conteúdo de normas internacionais por fontes normativas domésticas resulta igualmente de 

um ato de vontade radicado na soberania estatal, desta feita com projeções na ordem jurídica 

interna. Como a conclusão de tratados internacionais e a incorporação do conteúdo de normas 

convencionais ao ordenamento doméstico residem, em última instância, na soberania, a 

                                                
1148 Dentro do universo dogmático do paradigma hermenêutico-concretizador hodierno, é até defensável a tese de 

que eventual norma internacional veiculada em tratado ratificado, mas não-recepcionado, pode figurar 
internamente como topoi argumentativo em prol de certas pretensões materiais. Nada obstante, segundo 

pensamos, enquanto não se operar a regular internalização do preceituado no tratado, referido ―ponto de vista‖ 

não será legitimamente evocável como motivo, fundamento ou razão determinante de qualquer vindicação de 

direito no âmbito da ordem jurídica doméstica, mas simplesmente como argumento lateral, obter dictum, things 

said by the way. De fato, nessa situação, a despeito da possível carga persuasiva do argumento, sua eficácia 

jurídica será similar à de um preceito da Déclaration de Droits de L´Homme e du Citoyen, de 1789, da Bonner 

Grundgesetz, de 1949, ou do Codex Juris Canonici, de 1983, que, por mais valioso que seja, não integra o 

ordenamento jurídico nacional. 
1149 Um didático exemplo é o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, promulgado, no Brasil, pelo 

Decreto nº 4.388, de 25/09/2002 (DOU 26/09/2002). Com efeito, ao disciplinar a matéria relativa à ―Entrada em 

Vigor‖ em seu art. 126 (1), o Estatuto predicara que só entraria em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao 
termo de um período de 60 dias após a data do depósito do sexagésimo instrumento de ratificação, de aceitação, 

de aprovação ou de adesão junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 
1150 RESEK, op. cit., 2005, p. 3. 
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disciplina jurídica dos expedientes de formação interna da vontade estatal a esse respeito 

incumbe ao próprio direito positivo de cada Estado, notadamente à sua respectiva 

Constituição, sob critérios próprios
1151

, ainda que repercutam diretamente sobre o 

aperfeiçoamento da principal fonte normativa do direito das gentes
1152

. Por dizer respeito ao 

exercício da soberania estatal, tendo, ademais, reflexos diretos sobre a sistemática interna dos 

checks and balances, o poder de celebrar tratados constitui, sem dúvida, temática tipicamente 

constitucional. Cabe, assim, ao direito interno a normatização de pontos fundamentais 

atinentes aos tratados internacionais, cuja regulação não se exaure, portanto, na ordem jurídica 

externa
1153

. Isso não impede, de todo modo, que, no plano do direito internacional público, 

sejam regulamentados aspectos procedimentais relativos à formalização externa da vontade 

estatal, para fins de celebração de instrumentos convencionais, tal como se deu com a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969.  

Neste estádio da pesquisa, com esteio na Constituição de 1988, promover-se-á a 

análise do procedimento litúrgico de aperfeiçoamento, celebração ou conclusão de tratados 

pelo Estado brasileiro na esfera normativa internacional, bem como dos expedientes 

necessários à recepção ou incorporação do seu conteúdo por fontes normativas da ordem 

jurídica doméstica. Nesse mister, serão analisadas algumas particularidades associadas aos 

tratados internacionais de direitos humanos. 

No caso brasileiro, em matéria de Law of Treaties, o procedimento ordinário de 

elaboração de um tratado internacional encontra-se atualmente delineado, em seus aspectos 

básicos, na aplicação combinada dos arts. 21, I, 49, I, e 84, VII e VIII, todos da Constituição 

de 1988. Em linhas gerais, esses dispositivos replicaram a tradicional redação constante em 

                                                
1151 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 102. 
1152 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 152. 
1153 Conforme Pedro Dallari: ―Assim é que a disciplina das relações e atos jurídicos dotados do atributo da 

internacionalidade não se esgota no Direito Internacional Público e, em muitas situações, sequer é por ele 

enfocada. E, nesse campo, o primado da soberania do Estado reserva ao Direito Constitucional papel 

fundamental, tanto para pautar os procedimentos a serem observados na adesão do Estado a sistemas normativos 

supranacionais (de modo a estabelecer o vínculo obrigacional com regra de Direito Internacional Público) e 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) como para 

tratar sobre a repercussão interna de normas e atos internacionais ou estrangeiros em relação aos quais o vínculo 

obrigacional não esteja estabelecido (quanto, portanto, não existe ou não é aplicável ao Estado regra de Direito 
Internacional Público).‖ (DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. Tratados internacionais na emenda 

constitucional 45. In: TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, P. J. L. (coord.). Reforma do 

judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 85). 
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preceitos constitucionais análogos a contar da Constituição Republicana de 1891
1154

. 

Efetivamente, desde a República Velha, a sistemática de formação de tratados internacionais 

permaneceu praticamente inalterada
1155

. Em verdade, não só o regime de celebração de 

                                                
1154 Das Constituições brasileiras, a que menos dispôs acerca dos tratados internacionais foi, decerto, a 

Constituição de 1824, que adotou peculiar sistemática de aprovação, nos termos do art. 102, VIII, na qual 

incumbia, em rigor, ao próprio Imperador concluir, sozinho, os acordos internacionais, que demandavam, só 

excepcionalmente, aprovação legislativa, tais como nos casos envolvendo questões territoriais. Com efeito, a 

redação do referido dispositivo da Constituição predicava o seguinte, in verbis: ―Art. 102. O Imperador é o 
Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principaes attribuições (…) 

VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e Commercio, levando-os depois de 

concluidos ao conhecimento da Assembléa Geral, quando o interesse, e segurança do Estado permittirem. Se os 

Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de Territorio do Imperio, ou de Possessões, a 

que o Imperio tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral‖. 
1155 A Constituição de 1891 predicava que competia privativamente ao Presidente da República ―entabular 

negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso, e 

aprovar os que os Estados celebrarem na conformidade do art. 65, submetendo-os, quando cumprir, à autoridade 

do Congresso‖ (art. 48, 16º); e, nos termos do art. 34, 12º, que competia privativamente ao Congresso Nacional 

―resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações estrangeiras‖ (com a Reforma de 1926, 

foi, inusitadamente, incluída norma idêntica no art. 31, 12). Vale destacar que, sob a égide da primeira 
Constituição da era republicana, como cabia aos Estados-membros, nos termos do art. 65, 2º, ―em geral, todo e 

qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas 

expressas da Constituição‖, podiam eles também firmar tratados internacionais. Estes ficavam, não obstante, 

sujeitos à chancela da União, na forma do art. 48, 16º. A partir da Constituição de 1934, a competência para a 

conclusão de tratados passou a ser privativa da União, o que perdura até os dias atuais. A Constituição de 1934 

dispunha, por seu turno, que competia privativamente à União ―manter relações com os Estados estrangeiros, 

nomear os membros do corpo diplomático e consular, e celebrar tratados e convenções internacionais‖ (art. 5º, 

I); que incumbia, com exclusividade, ao Poder Legislativo ―resolver definitivamente sobre tratados e convenções 

com as nações estrangeiras, celebrados pelo Presidente da República, inclusive os relativos à paz‖ (art. 40, ―a‖); 

que cabia ao Senado Federal o papel de ―colaborar com a Câmara dos Deputados na elaboração de leis sobre 

[…] tratados e convenções com as nações estrangeiras‖ (art. 91, 1, ―f‖); e que competia privativamente ao 
Presidente da República ―manter relações com os Estados estrangeiros‖ e ―celebrar convenções e tratados 

internacionais, ad referendum do Poder Legislativo‖ (art. 56, §§ 5º e 6º). A Constituição de 1937 preceituava que 

competia privativamente à União ―manter relações com os Estados estrangeiros, nomear os membros do Corpo 

Diplomático e Consular, celebrar tratados e convenções internacionais‖ (art. 15, I); que teria ―início no Conselho 

Federal a discussão e votação dos projetos de lei sobre […] tratados e convenções internacionais‖ (art. 54, ―a‖); e 

que cabia privativamente ao Presidente da República ―manter relações com os Estados estrangeiros‖ e ―celebrar 

convenções e tratados internacionais, ad referendum do Poder Legislativo‖ (art. 74, ―e‖ e ―f‖ – as alíneas 

anteriores eram ―c‖ e ―d‖, que foram deslocadas por força da Lei Constitucional nº 09, de 1945). A propósito, na 

Polaca, o art. 10 prescrevia que os Estados-membros teriam a obrigação de providenciar, na esfera de suas 

respectivas competências, as medidas necessárias à execução dos tratados comerciais concluídos pela União; se 

não o fizessem em tempo útil, a competência legislativa para as referidas medidas seria devolvida à União. A 

Constituição de 1946 estatuía igualmente que competia à União ―manter relações com os Estados estrangeiros e 
com eles celebrar tratados e convenções‖ (art. 5º, I); que era da competência exclusiva do Congresso Nacional 

―resolver definitivamente sobre os tratados e convenções celebradas com os Estados estrangeiros pelo Presidente 

da República‖ (art. 66, I); e que incumbia privativamente ao Presidente da República, ―manter relações com 

Estados estrangeiros‖ e ―celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum do Congresso Nacional‖ 

(art. 87, VI e VII). Na Constituição de 1967, constava que competia à União ―manter relações com Estados 

estrangeiros e com eles celebrar tratados e convenções; participar de organizações internacionais‖; que era da 

competência exclusiva do Congresso Nacional ―resolver definitivamente sobre os tratados celebrados pelo 

Presidente da República‖ e que o Poder Executivo deveria enviar ―ao Congresso Nacional até quinze dias após 

sua assinatura os tratados celebrados pelo Presidente da República‖ (art. 47, I e § único); e que competia 

privativamente ao Presidente ―manter relações com Estados estrangeiros‖ e ―celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, ad referendum do Congresso Nacional‖ (art. 83, VII e VIII). Com a Emenda Constitucional nº 01, 
de 1969, foram, nesse tocante, empreendidas meras alterações redacionais e deslocamentos de disposições, de 

sorte que restou assinalado que competia à União ―manter relações com Estados estrangeiros e com eles celebrar 

tratados e convenções; participar de organizações internacionais‖ (art. 8º, I); que era da competência exclusiva 
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convenções, mas também o de incorporação pela ordem jurídica doméstica, de sorte que, 

nesse particular, inexistiram, em rigor, alterações substanciais no que tange à matéria relativa 

às relações entre o direito internacional e o direito interno. A maior ressalva que se faz a esse 

respeito refere-se justamente às radicais modificações entronizadas pela Constituição de 1988 

no que tange especificamente aos tratados internacionais de direitos humanos, nos termos do 

§ 3º do art. 5º da CF/1988, acrescido pela EC nº 45/2004, consoante será abordado adiante.  

De acordo com o estatuído no art. 21, I, ―compete à União manter relações com 

Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais‖. Dispõe, por sua vez, o art. 

84, VI e VIII, que compete ―privativamente‖ ao Presidente da República ―manter relações 

com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos‖ e ―celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional‖. Já o art. 49, I, 

preceitua que incumbe ao Congresso Nacional, ―com exclusividade‖, ―resolver 

definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional‖
1156

. Dessas predicações constitucionais, 

pode-se inferir que o procedimento de formação de tratados envolve fases nos âmbitos 

internacional (negociação, assinatura ou adoção, ratificação, adesão e depósito instrumental) e 

interno (mensagem presidencial e aprovação congressual)
1157

, além de uma convergência e 

comunhão de vontades parciais entre o Presidente da República e o Congresso Nacional. 

Num primeiro momento do processo de celebração de tratados, opera-se a fase 

negocial, na qual são debatidos os interesses em jogo pelos atores internacionais envolvidos, 

são apresentadas propostas e é redigida a minuta básica do acordo. Ocorre, ademais, se for o 

caso, a subscrição inicial do instrumento do tratado, com ou sem reservas. A assinatura, ou 

                                                                                                                                                   
do Congresso Nacional ―resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos internacionais celebrados 

pelo Presidente da República‖ (art. 44, I); e que competia privativamente ao Presidente da República ―manter 

relações com os Estados estrangeiros‖ e ―celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do 

Congresso Nacional‖ (art. 81, IX e X). Por esse breve histórico, pode-se inferir que, durante a era republicana, a 
conjugação de vontades entre o Executivo e o Legislativo sempre se fez necessária para a celebração de tratados 

internacionais. 
1156 Conquanto reconheça que a Constituição nem sempre foi rigorosamente técnica a esse respeito, José Afonso 

da Silva leciona que o critério diferencial entre a competência privativa e a competência exclusiva radica na 

(in)delegabilidade da respectiva incumbência constitucional: se a competência é delegável, qualifica-se como 

privativa; se é indelegável, é exclusiva, vale dizer, imputada a determinado ente subjetivo com exclusão dos 

demais. No que concerne à matéria em epígrafe, o art. 84, VII e VIII, da Constituição dispôs que as 

competências pertinentes eram privativas, de modo que, sob o referido critério, são passíveis de delegação, tal 

como feito pelo Presidente da República ao credenciar agentes plenipotenciários, a despeito de o parágrafo único 

do aludido art. 84 só fazer alusão textual às atribuições discriminadas nos incisos VI, XII e XXV. Por sua vez, a 

competência congressual estatuída no art. 49, I, foi atribuída em regime de exclusividade, razão pela qual não é, 
ainda sob o critério em comento, suscetível de delegação. Nesse particular, cf. SILVA, op. cit., 2007a, p. 480, 

nota de rodapé 5. 
1157 FIGUEIREDO, op. cit., p. 68.  
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adoção
1158

, é, por sinal, o ato formal que demarca o encerramento, o termo final, das 

negociações bi ou multilaterais. Como etapa culminante do processo de negociação, a 

aposição da subscrição tem como principais efeitos: a consolidação da imutabilidade 

(definitividade) e da autenticidade do texto pactício
1159

; e a assunção do compromisso 

meramente político ou moral de submissão da proposta de tratado à apreciação dos órgãos 

estatais competentes para a sua aprovação, na forma do respectivo direito constitucional 

positivo, e, se aprovado, de ulterior ratificação
1160

.  

No direito brasileiro, ex vi dos arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Constituição, a 

entabulação de negociações e a subsequente assinatura do texto-base do instrumento 

convencional incumbem, discricionariamente, ao Presidente da República. É, realmente, o 

Presidente a autoridade responsável pela condução da política externa do País e a única que, 

nos termos constitucionais, detém voz exterior na cena diplomática para, na qualidade de 

Chefe de Estado, atuar em nome da República Federativa do Brasil nas relações 

internacionais. No desempenho dessa competência privativa, poderá agir pessoalmente ou por 

meio de delegatários ou representantes denominados de agentes plenipotenciários (Ministro 

das Relações Exteriores, embaixadores acreditados ou outras autoridades credenciadas por 

cartas de plenos poderes). De todo modo, nessas situações, o Chefe de Estado não opera por 

delegação do Congresso Nacional, mas, sim, no exercício de competência política que lhe é 

própria, a teor da Constituição
1161

.  

A assinatura inaugural não gera obrigação ou vinculação jurídica alguma para o 

Estado brasileiro, já que simplesmente averba a aquiescência oficial quanto à forma e ao 

conteúdo final do instrumento do tratado, consolidando-se e autenticando-se a versão textual 

definitiva do pretenso acordo. Trata-se de um aceite precário e provisório, com valor 

meramente político, não irradiando efeitos vinculantes
1162

. Enquanto não se der a ratificação, 

poderá o Estado praticar livremente atos contrários ao tratado assinado, sem que seja passível 

de ser responsabilizado internacionalmente. O consentimento efetivo, capaz de gerar o real 

engajamento jurídico aos termos do tratado, demanda, em rigor, a prévia e obrigatória 

aprovação da proposta de pacto pelo Congresso Nacional, na forma do art. 49, I, da 

                                                
1158 RODAS; João Grandino. Tratados internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 14. 
1159 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002, p. 69; e 

MONTEIRO, op. cit., pp. 112-113. 
1160 MONTEIRO, op. cit., p. 112. 
1161 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n.º 

01 de 1969. São Paulo: RT, 1970, t. 3, p. 327. 
1162 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 103.  
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Constituição
1163

. Conforme, doravante, será mais bem explicitado, só com a ratificação, para o 

que a aprovação congressual figura como conditio sine qua non, é que o Estado brasileiro 

vincula-se juridicamente ao tratado. Esse é o momento em que passa a fazer sentido a 

recepção, já que, até então, a avença internacional ainda não se havia consumado
1164

.  

Na sequência, cabe ao Chefe do Executivo enviar mensagem presidencial ao 

Congresso, acompanhada da correspondente exposição de motivos do Ministro das Relações 

Exteriores e do inteiro teor do texto convencional, firmado ad referendum, submetendo-o, 

sem estipulação de prazo
1165

, à apreciação do Legislativo
1166

, como ―exigência do processo 

democrático‖
1167

. De fato, a intervenção legislativa nos assuntos externos do Estado, pela 

participação no processo decisório necessário à celebração de tratados, assinala o que Celso 

de Albuquerque Melo designa de ―democratização das relações internacionais‖
1168

, que 

permite a desconcentração do treaty-making power.  

Na história constitucional brasileira, referida sistemática, de conjugação das 

vontades do Executivo e do Legislativo, só foi efetivamente implantada, de maneira mais 

significativa, com a Constituição de 1891, pois, sob a Constituição de 1824, praticamente 

inexistia qualquer participação do Legislativo na conclusão de tratados, atribuição que ficava 

a cargo quase exclusivo do Imperador. Essa é, aliás, uma tradição política inaugurada com a 

Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e consolidada com a Revolução Francesa, quando 

então, com a derrocada do Ancien Régime
1169

, no qual o Monarca personalizava o Estado, o 

                                                
1163 Conquanto se trate de prática polêmica e controvertida na doutrina, tem-se reconhecido, no âmbito do 

Ministério das Relações Exteriores, com inspiração no sistema norteamericano dos executive agreements, a 

possibilidade de serem aperfeiçoados certos tratados internacionais sem a aprovação congressual. Isso se dá nos 

denominados ―acordos executivos‖ ou ―acordos em forma simplificada‖, tais como nos casos em que a matéria 

versada na avença insere-se na alçada de competência privativa do Executivo (cf. MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. O poder legislativo e os tratados internacionais: o treaty-making power na Constituição brasileira de 

1988. Revista de informação legislativa, v. 38, n. 150, p. 27-53, abr./jun. 2001). Notadamente, procedimentos 

abreviados desse jaez alcançam apenas matérias eminentemente técnicas, administrativas e similares, não 

abrangendo os tratados internacionais de direitos humanos, cuja conclusão demanda formalidades bem mais 

solenes, nos termos delineados na Constituição de 1988 (MONTEIRO, op. cit., p. 112).  
1164 MONTEIRO, op. cit., p. 110. 
1165 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 69-70.  
1166 Cf. MAZZUOLI, op. cit., 2001.  
1167 MONTEIRO, op. cit., p. 116. 
1168 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Ratificação de tratados. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 

117. 
1169 MELLO, op. cit., 2004, p. 234. Particularmente no que se refere ao Brasil, João Grandino Rodas predica que 

―A tradição constitucional brasileira desde 1891, excetuando-se, obviamente, a Carta de 1937, consagra a 

colaboração entre Executivo e Legislativo na conclusão dos tratados internacionais.‖ (RODAS, op. cit., p. 28). 
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Parlamento, instância representativa do povo, passou a tomar parte do processo de formação 

da volonté générale, inclusive em matéria de política externa
1170

.  

Nessa fase, por suas duas Casas Representativas, iniciando-se pela Câmara dos 

Deputados (art. 64, caput
1171

), o Parlamento intervirá soberanamente no processo de 

composição da vontade unitária do Estado brasileiro em matéria de comprometimento 

externo, a teor do art. 49, I. Desempenhará, outrossim, o controle externo e a fiscalização dos 

atos executivos levados a efeito no exercício do poder de celebrar tratados, com o fito de 

coibir abusos atentatórios de interesses nacionais, inserindo-se, assim, no contexto do sistema 

constitucional de freios e contrapesos políticos
 1172

. 

Após a manifestação das comissões congressuais pertinentes, o pronunciamento 

legislativo, por meio dos representantes do povo e dos Estados-membros, restringir-se-á, nada 

obstante, à simples emissão de um juízo de aprovação ou de rejeição da integralidade do 

texto-base do instrumento convencional, sem emendas ou modificações. Na realidade, a 

adjunção de emendas representaria uma interferência indevida na competência negocial 

confiada ao Presidente da República, materializando uma verdadeira proposta de reserva ou 

mesmo uma rejeição indireta do ato internacional, de maneira que a apreciação do Congresso 

deve ser feita nos exatos termos da mensagem presidencial
1173

. Conforme interpretação 

iterativa nesse tocante, esse é o sentido próprio da expressão ―resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais‖, constante no art. 49, I, da CF/1988
1174

.  

Nesse estádio referendário, o Congresso poderá rejeitar o tratado, caso em que 

trancará, em definitivo, o sequenciamento do processo de formação do ato internacional. 

Nessa situação, deve, mediante simples mensagem, dar ciência da deliberação colegiada ao 

Chefe do Poder Executivo, que restará impossibilitado de ratificar o tratado validamente
1175

, à 

luz do direito constitucional brasileiro
1176

. Ao revés, o Congresso poderá emitir decisão 

majoritária que endosse expressamente a subscrição inicial do tratado. Em nome do interesse 

                                                
1170 MONTEIRO, op. cit., p. 117. 
1171 Art. 64. 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. 
1172 Relata Mazzuoli que esse sistema de aprovação congressual de tratados internacionais foi adotado em 

inúmeros países do continente americano, tal como preveem as Constituições da Argentina (art. 75, inc. 22), 

Venezuela (art. 154), El Salvador (art. 131, nº 7), Guatemala (art. 171), República Oriental do Uruguai (art. 168, 

nº 20), Chile (art. 50, nº 1), Colômbia (art. 164) e Paraguai (art. 141) (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 
1173 LOUREIRO, op. cit., p. 99. 
1174 MAZZUOLI, op. cit., 2001.  
1175 RESEK, op. cit., 2005, p. 65. 
1176 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 155.  
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nacional, o Parlamento poderá, contudo, retratar-se soberanamente do consentimento 

concedido, mediante revogação do diploma aprobatório, que surtirá efeito derrogatório da 

autorização somente se já não tiver sido ratificado o tratado pelo Presidente da República.  

Há, nesse particular, ponderável questionamento a respeito do significado que se 

deve atribuir à parte final do inciso I do art. 49 da CF/1988. Ao discorrer sobre a participação 

específica do Congresso Nacional no processo de formação de tratados, referido dispositivo 

faz, de modo inovador na tradição constitucional brasileira, alusão à expressão ―tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional‖.  

A leitura isolada e literalista desse dispositivo pode levar à impressão, à primeira 

vista, de que nem todos os tratados internacionais celebrados pelo Executivo estariam sujeitos 

ao crivo da aprovação  parlamentar, mas somente os que acarretassem ―encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional‖. Sem embargo, há, na doutrina 

especializada, robusto consenso de que, apesar da especial ênfase a esse respeito, a 

interpretação desse dispositivo há de ser feita de modo extensivo e em consonância lógico-

sistemática com a exigência constitucional do art. 84, VIII, que integra o mesmo título da 

Constituição (Da Organização dos Poderes). Nesse sentido, todos os tratados firmados pelo 

Chefe de Estado hão de ser submetidos ao referendo do Poder Legislativo
1177

. 

A anuência parlamentar ao conteúdo do tratado, com a consequente concessão de 

autorização para o Presidente ratificá-lo, há, além disso, de ser formalizada mediante a edição 

de um decreto legislativo, a teor do art. 59, VI, da CF/1988. A propósito, entre as espécies 

normativas de direito interno discriminadas no art. 59 da Constituição, o decreto legislativo 

constitui a figura tipológica que justamente instrumentaliza o exercício das competências 

exclusivas do Congresso Nacional alinhadas nos incisos I a XVII do art. 49 da 

Constituição
1178

.  

Nos termos do art. 47
1179

, o aval congressual por via de decreto legislativo 

demanda, em rigor, a aprovação dos termos convencionados pela maioria simples dos votos 

dos deputados e senadores (quórum comum de aprovação), presente a maioria absoluta de 

                                                
1177 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 42; e MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O poder de celebrar 

tratados: competência dos poderes constituídos para a celebração de tratados, à luz do direito internacional, do 

direito comparado e do direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 397. 
1178 O decreto legislativo é também utilizado para regulamentar os efeitos decorrentes de medida provisória não 
convertida em lei, ex vi do art. 62, § 3º, da CF/1988, introduzido pela EC nº 32/2001. 
1179 Art. 47. 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. 
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seus respectivos membros (quórum de instalação ou de votação). Por sua vez, as sessões 

legislativas hão de ser realizadas, isoladamente e em turno único, no Plenário de cada uma das 

Casas
1180

.  

Como dispõe sobre matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, 

para se constituir validamente, referido decreto legislativo não carece, na forma do art. 48, 

caput, da CF/1988, da remessa para o Presidente para sanção ou veto. Após a deliberação pela 

aprovação parlamentar do tratado, o que se dá num exercício estrito de pura soberania 

legislativa, será simplesmente promulgado pelo Presidente do Congresso Nacional, que, no 

caso, é o Presidente do Senado Federal (art. 57, § 5º, da CF/1988), e publicado 

oficialmente.
1181

 

É digno de referência que, conquanto figure no rol das espécies normativas 

internas elencadas no art. 59 da CF/1988, ao referendar tratado previamente subscrito pelo 

Presidente, o decreto legislativo não tem o condão de transformar o acordo prospectivo em 

norma jurídica a ser cogentemente observada, quer na órbita internacional, quer na interna
1182

. 

Em virtude de a Constituição brasileira reconhecer que incumbe privativamente ao Chefe do 

Executivo a atribuição política de manter relações com Estados estrangeiros e também exigir 

o abono parlamentar ao tratado subscrito precariamente em nome da República Federativa, a 

simples edição superveniente do decreto legislativo chancelando a convenção não conclui, de 

per si, seu ciclo de formação normativa. Necessária se faz, para tanto, a regular ratificação a 

posteriori do País junto ao órgão ou entidade alienígena competente, mediante a troca ou 

depósito de instrumentos de confirmação formal por parte, em rigor, dos respectivos Chefes 

de Estado, ou mesmo por embaixadores acreditados e agentes plenipotenciários, munidos com 

um instrument of full powers
1183

. É da ratificação, ato unilateral de confirmação pelo País do 

                                                
1180 A respeito do procedimento parlamentar interno de aprovação de instrumentos internacionais, inclusive no 

que diz respeito aos trabalhos das comissões do Congresso Nacional, cf. HUSEK, Carlos Roberto. Curso de 

direito internacional público. 5. ed. São Paulo: LTr, 2004, pp. 79-80. 
1181 Mazzuoli aponta a existência de divergência doutrinária acerca da natureza jurídica do tratado apenas 

subscrito pelo Presidente da República. Segundo relata, alguns autores (v.g., Paul Fauchille e Dionisio Anzilotti, 

na doutrina alienígena, e Pedro Calmon e Hildebrando Accioly, no Brasil) entendem que o tratado apenas 

assinado figura, tão-somente, como um ―projeto de tratado‖, se, em países em que se adota essa sistemática, não 

for devidamente aprovado por uma ulterior deliberação legislativa e posteriormente ratificado pelo Chefe de 

Estado. Narra, ainda, que, em contraponto, há jurisconsultos, à semelhança de Pontes de Miranda, para quem o 

tratado assinado já existe como tratado, muito embora ainda dependa de aprovação congressual e ratificação, se 

essa for exigida pelo direito interno do país, para que possa afirmar-se validamente como negócio jurídico 

perfeito (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 
1182 MAZZUOLI, op. cit., 2001. 
1183 A propósito, a ratificação presidencial, que promove, ao final, a efetiva adesão do Estado ao tratado, é 

definida, nas lúcidas palavras de Resek, como o ―ato unilateral com que a pessoa jurídica de direito 

internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, sua vontade de obrigar-
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que fora assinado, que decorre o aceite definitivo
1184

 e a efetiva obrigatoriedade do acordo 

internacional, daí porque figura, decerto, como a mais importante fase do procedimento de 

celebração de um tratado
1185

. Encerrando o ciclo de formação, de celebração, de 

aperfeiçoamento, de conclusão, a ratificação converte, assim, um ―projeto de tratado‖ em 

tratado formado, celebrado, perfeito, concluído e, por conseguinte, obrigatório
1186

. 

Para a completa vinculação do Estado aos termos de um acordo internacional, 

ainda que o admita com aposição de reservas ou de declarações interpretativas, pressupõe-se, 

portanto, em rigor, a observância litúrgica de um iter procedimental subjetivamente complexo 

de produção unitária da vontade nacional afirmativa da assunção de compromissos externos. 

Com efeito, demanda-se, imprescindivelmente, a conjugação de vontades homogêneas 

autônomas irradiadas de dois Poderes constituídos, quais sejam: (1) a do Executivo Nacional, 

externada pelo Presidente da República enquanto Chefe de Estado, inicialmente mediante a 

subscrição precária do tratado ad referendum do Congresso Nacional, ato unilateral que tem 

caráter meramente prenunciativo ou condicional, e, posteriormente, após a aprovação do 

Legislativo, pela ratificação formal, que já tem feição definitiva; e (2) a do Parlamento 

Nacional, manifestada tópica e democraticamente por meio de decreto legislativo, que 

entremeia a subscrição inicial e a ratificação final, ambas, como já dito, a cargo do Chefe de 

Estado
1187

 
1188

. Conquanto necessárias, cada uma dessas manifestações singulares de 

assentimento não são, individualmente, suficientes para o aperfeiçoamento do tratado em 

relação ao Brasil, já que, conforme parametrizado pela Constituição, não encarnam, de per si, 

a vontade unitária do Estado brasileiro. Consubstanciam apenas frações parciais do 

consentimento nacional, não plasmando, dessarte, a ―ratificação latu sensu‖
1189

 que, 

                                                                                                                                                   
se‖ (RESEK, op. cit., 2005, p. 50). Celso D. de Albuquerque Mello a define, por sua vez, como ―ato pelo qual a 

autoridade nacional competente informa às autoridades correspondentes dos Estados cujos plenipotenciários 

concluíram, com os seus, um projeto de tratado, a aprovação que dá a este projeto e que o faz doravante um 

tratado obrigatório para o Estado que esta autoridade encarna nas relações internacionais.‖ (MELLO, Celso 

Duvivier de Albuquerque. Responsabilidade internacional do estado. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 228). 
1184 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 103.  
1185 MELLO, op. cit., 1966, p. 57. 
1186 FIGUEIREDO, op. cit., p. 71.  
1187 Conforme Resek, ―Tudo quanto não pode o presidente da República é manifestar o consentimento definitivo, 

em relação ao tratado, sem o abono do Congresso Nacional. Este abono, porém, não o obriga à ratificação. Isto 

significa, noutras palavras, que a vontade nacional, afirmativa quanto à assunção de um compromisso externo, 

repousa sobre a vontade conjugada dos dois poderes políticos. A vontade individualizada de cada um deles é 

necessária, porém não suficiente‖ (RESEK, op. cit., p. 64). 
1188 Conferir, entre outras, ADIn nº 1.480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/09/1997, 

maioria, DJ 18/05/2001. 
1189 Pontes de Miranda leciona que, para a perfectibilização do tratado de acordo com a sistemática brasileira, 
necessário se faz o que denomina de ratificação lato sensu, consubstanciada pela aglutinação da aprovação do 

Poder Legislativo com a ratificação strictu sensu, esta a cargo do Chefe do Executivo (PONTES DE 

MIRANDA, op. cit., p. 334). 
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resultando da conjugação ou soma de ambas, é a única capaz de chancelar, validamente, a 

avença internacional em nome do País.  

Não há, noutra aresta, vinculatividade alguma entre a vontade presidencial e a 

vontade parlamentar, visto que são pronunciadas no exercício discricionário de competências 

políticas independentes e, por consectário, não obrigam reciprocamente uma à outra. Nesse 

sentido, não está o Presidente da República compelido, de modo algum, a ratificar 

compulsoriamente o tratado mesmo após o abono congressual, a despeito de o aludido art. 49, 

I, imputar ao Congresso a atribuição de ―resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais‖. A recusa da ratificação é, portanto, constitucionalmente lícita
1190

.  

Cabe, em verdade, ao Chefe de Estado a última palavra em matéria de ratificação 

de convenções internacionais, tarefa privativa que se insere na alçada própria de sua 

competência política
1191

. É, portanto, o Presidente da República a autoridade 

constitucionalmente habilitada para definir, privativamente, à luz de um juízo de conveniência 

e oportunidade sobre as diretrizes da política externa, se as circunstâncias aconselham ou não 

o exercício da faculdade discricionária da ratificação. Por sinal, passado algum tempo da 

assinatura vestibular do acordo internacional, podem ter mudado as circunstâncias existenciais 

e a nova conjuntura não mais recomendar o engajamento jurídico do Estado
1192

.  

Sem embargo, adquirirá peremptória definitividade a deliberação parlamentar que 

porventura rejeitar o tratado anteriormente assinado pelo Líder do Executivo, visto que restará 

impossibilitada, nesse caso, a composição bilateral da vontade unitária do Estado brasileiro. 

Nessa hipótese, tornar-se-á absolutamente inválida, frente ao direito interno
1193

, eventual 

                                                
1190 MELLO, op. cit., 1966, p. 67. 
1191 RESEK, op. cit., p. 64. 
1192 MEDEIROS, op. cit., p. 468-470. 
1193 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, em consonância com o direito internacional 

consuetudinário, admite a validade da manifestação do consentimento estatal mesmo com a violação de 

disposições do respectivo direito interno, nas hipóteses preconizadas no art. 46, que predica: ―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.‖; e que ―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.‖. Trata-se, não obstante, de validade na esfera internacional, 

visto que, internamente, a vinculação do Estado brasileiro ao tratado jamais poderá ser válida se descumpridas as 

prescrições constitucionais pertinentes, o que consubstancia fator impeditivo de subsequente incorporação válida 
do prescrito na convenção internacional. A esse respeito, cf. RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos 

humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; 

JUBILUT, op. cit., p. 155. 
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ratificação formal que porventura venha a ser unilateralmente levada a efeito pelo Presidente 

da República em desconformidade com as predicações constitucionais regentes da matéria
1194

.  

Na trilha da tradição constitucional brasileira, a Constituição de 1988 adotou, 

portanto, dentro da lógica de checks and balances, a teoria dos atos complexos. Limitando e 

descentralizando o treaty-making power, esta coíbe o uso abusivo e concentrado desse poder, 

mostrando-se, assim, nesse tocante, mais afinada aos princípios de direito público e ao regime 

democrático.  

Ao ser formalmente ratificado pelo Chefe de Estado, na condução da política 

exterior, o tratado perfectibiliza-se finalmente como fonte normativa no cenário internacional, 

por concluir, em relação ao País, seu ciclo de produção normativa na esfera jurídica que lhe é 

correlata. Entra, por sua vez, em vigor, na seara externa, na forma e na data nele prevista ou 

acordada pelos pactuantes
1195

. Nesse plano, adquire positividade e passa, só então, a vincular 

juridicamente o Estado-Parte no contexto das relações jurídicas externas submetidas ao 

âmbito de incidência imperativa da convenção aperfeiçoada. Passa, por conseguinte, a ser 

passível tanto de ser evocado como parâmetro normativo em cortes internacionais a cuja 

jurisdição tenha se submetido soberanamente o Brasil, quanto de render ensejo, à luz do 

princípio do pacta sunt servanda, à eventual responsabilização internacional, caso as 

prescrições pactuadas venham a ser porventura violadas.  

Em suma, para o aperfeiçoamento formalmente válido de um tratado na ordem 

internacional, à luz dos balizamentos da Constituição brasileira, pressupõe-se, em rigor, a 

observância de um procedimento trifásico sequenciado pelas seguintes fases de elaboração: 

(1) entabulação de negociações internacionais e, chegando-se a um livre consenso sobre as 

matérias negociadas, assinatura ou subscrição inicial da avença pelo Presidente da República, 

pessoalmente ou mediante agentes plenipotenciários, com ou sem reservas; (2) aprovação 

pelo Congresso Nacional por via de decreto legislativo; e (3) ratificação presidencial, que 

marca então a vinculação formal do Estado subscritor aos termos soberanamente 

convencionados
1196

.  

                                                
1194 MAZZUOLI, op. cit., 2001. 
1195 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 155. 
1196 Sistemática análoga à delineada na Constituição brasileira tem sido também prevista, com suas 

especificidades, na Constituição de vários países, a exemplo das seguintes: (I) a Constituição da República 
Francesa, de 1958, dispõe, no art. 5º, que o Presidente da República ―é o garante da independência nacional, da 

integridade do território e do respeito aos tratados‖ (Il est le garant de l‟indépendance nationale, de l‟intégrité 

du territoire et du respect des traités), bem como predica, no art. 52, que ―o Presidente da República negocia e 
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ratifica os tratados‖ (Le Président de la République négocie et ratifie les traités). Exige, por sua vez, a anuência 

do Parlamento para os casos discriminados no art. 53, que prescreve: ―Les traités de paix, les traités de 

commerce, les traités ou accords relatifs à l‟organisation internationale, ceux qui engagent les finances de 

l‟État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l‟état des personnes, 

ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu‟en 

vertu d‟une loi‖ (numa tradução livre: ―Os tratados de paz, os tratados de comércio, os tratados ou acordos 

relativos à organização internacional, aqueles que envolvam as finanças do Estado, aqueles que modificam 

disposições de natureza legislativa, aqueles que são relativos ao estado das pessoas, aqueles que implicam 

cessão, troca ou adição de território, só podem ser ratificados ou aprovados em virtude de uma lei‖). Nesse 

tocante, o art. 53 enuncia ainda que ―eles só têm efeito depois de serem ratificados ou aprovados‖ (Ils ne 

prennent effet qu‟après avoir été ratifiés ou approuvés). Ressalvados os referidos casos, a Constituição 
reconhece a possibilidade de serem aperfeiçoados acordos executivos, dos quais o Presidente há de ter plena 

ciência das negociações, tal como assinala o art. 52 (Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion 

d‟un accord international non soumis à ratification – Ele [o Presidente da República] será informado de toda 

negociação tendente à conclusão de um acordo internacional não submetido à ratificação); (II) a Constituição 

portuguesa, de 1976, dispõe, em seu art. 135, ―b‖, que ―Compete ao Presidente da República, nas relações 

internacionais […] b) Ratificar os tratados internacionais, depois de devidamente aprovados‖. Sem embargo, ao 

disciplinar as atribuições do Parlamento nesse tocante, o art. 161, ―i‖, discriminou as matérias em relação às 

quais seria exigível ou cabível a aprovação legislativa, nos seguintes termos: ―Compete à Assembleia da 

República: […] i) Aprovar os tratados, designadamente os tratados de participação de Portugal em organizações 

internacionais, os tratados de amizade, de paz, de defesa, de rectificação de fronteiras e os respeitantes a assuntos 

militares, bem como os acordos internacionais que versem matérias da sua competência reservada ou que o 
Governo entenda submeter à sua apreciação;‖. Dentre as matérias submetidas à ―competência reservada‖, que 

demandam aprovação legislativa para o regular aperfeiçoamento do tratado, inserem-se os direitos humanos, 

conforme se pode inferir do art. 165, 1, ―b‖, segundo o qual ―1. É da exclusiva competência da Assembleia da 

República legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: […] b) Direitos, liberdades e 

garantias;‖. Uma peculiaridade do sistema lusitano diz respeito à formalidade de assinatura presidencial da 

resolução legislativa aprobatória do tratado, ex vi do art. 134, ―b‖, que dispõe ―Compete ao Presidente da 

República, na prática de actos próprios: […] b) Promulgar e mandar publicar as leis, os decretos-leis e os 

decretos regulamentares, assinar as resoluções da Assembleia da República que aprovem acordos internacionais 

e os restantes decretos do Governo‖. A contrario sensu do que preceitua o art. 161, ―i‖, permite-se a conclusão 

de acordos executivos, sem a intermediação legislativa, desde que não envolvam matérias discriminadas no 

referido dispositivo constitucional; (III) a Constituição espanhola, de 1978, reconhece ao Rei, no art. 56, o 
mister de figurar como Chefe de Estado e como mais alta representação do Estado espanhol nas relações 

internacionais, dispondo que ―El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y 

modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en 

las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones 

que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes‖. O art. 63, 2, assinala, por seu turno, que ―Al Rey 

corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, 

de conformidad con la Constitución y las leyes‖, do que deriva a competência para entabular negociações, firmar 

tratados e promover ratificações ou adesões. Essa competência não é, contudo, exercida isoladamente pelo 

Monarca, visto que demanda a anuência interna do Presidente do Governo e, se for o caso, dos Ministros 

competentes, nos termos da primeira parte do art. 64, 1, cuja redação consigna ―Los actos del Rey serán 

refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes‖. Em relação a algumas 

matérias, exige-se, para além da anuência do Rei e do Presidente do Governo, a aprovação das Cortes Gerais, na 
forma do art. 94, que enuncia: ―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 Título 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.‖. Apesar da possibilidade de serem celebrados acordos executivos sem a necessária aprovação 

legislativa, desde que com a anuência conjunta do Rei e do Presidente do Governo, e, se for o caso, dos 

Ministros competentes, o art. 94 exige que o Parlamento deles tome ciência imediata, ao dispor que ―El 

Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios‖; 

(IV) a Constituição do Paraguai, de 1992, tal como na Constituição brasileira, atribui ao Presidente da República 
a incumbência de celebrar tratados internacionais, desde que aprovados pelo Congresso, consoantes as seguintes 

disposições: ―Son deberes y atribuciones del Congreso: […] 9. aprobar o rechazar los tratados y demás 

acuerdos internacionales suscritos por el Poder ejecutivo‖ (art. 202, 9); ―Son atribuciones exclusivas de la 
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Impede ressaltar que a ―adesão‖ ou ―acessão‖ constitui outra modalidade de 

expressão definitiva de vontade pela qual o Estado brasileiro também pode aperfeiçoar 

tratados internacionais, mormente de cunho multilateral. Difere da ratificação, fase final do 

procedimento trifásico ora descrito, simplesmente pelo fato de que se opera sem a etapa 

inaugural de negociação e assinatura. Notadamente, como não houve, nesses casos, nenhuma 

subscrição inicial por parte do Presidente, não há o que ―ratificar‖. Dá-se, pois, com base num 

procedimento essencialmente bifásico, que comporta apenas a deliberação congressual sobre 

uma mensagem presidencial a esse respeito e, depois da aprovação legislativa, a subsequente 

adesão, que assinala o ingresso efetivo no domínio jurídico da convenção internacional
1197

, tal 

como o faz a ratificação; que, em verdade, detém a mesma natureza jurídica daquela
1198

.  

Em linhas gerais, o procedimento trifásico em epígrafe (ressalva feita para os 

casos bifásicos de adesão), calcado nas disposições dos arts. 21, I, 49, I, e 84, VII e VIII, da 

Lei Magna, era e continua sendo perfeitamente aplicável aos processos de celebração de 

quaisquer tratados internacionais, sejam comuns ou de direitos humanos
1199

.  

                                                                                                                                                   
Cámara de Senadores: […] 1. iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de 

tratados y de acuerdos internacionales‖ (art. 224, 1); ―Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia 

de la República: […] 7. el manejo de las relaciones exteriores de la República. En caso de agresión externa, y 

previa autorización del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional o concertar la paz; negociar y firmar 

tratados internacionales; recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus 

cónsules y designar embajadores, con acuerdo del Senado‖ (art. 238, 7); (V) a Constituição da Argentina, de 
1853, com a reforma realizada em 1994, passou a prever, em seu art. 99, 11, que ―El presidente de la Nación 

tiene las siguientes atribuciones: […] 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones 

requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones 

extranjeras, recibe sus ministros y admite sus consules‖. Em seu art. 27, predica que ―El Gobierno federal está 

obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que 

estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución‖. Imputa, ademais, 

ao Legislativo a atribuição de aprovar ou rejeitar os tratados, ao estatuir, no art. 75, 22, que ―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‖. Adotou-se, assim, procedimento muito semelhante ao que vige no Brasil; e (VI) a Constituição do 

Uruguai, de 1967, prescreve, no art. 168, 20, que ―Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o 

Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: […] 20. Concluir y suscribir tratados, 
necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo‖. Dispõe, outrossim, no art. 85, 7º, que ―A la 

Asamblea General compete: […] Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del 

total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de 

cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras‖. Da análise dessas predicações 

constitucionais, dessume que, em termos gerais, o procedimento de celebração de tratados internacionais, 

incluindo de direitos humanos, também pressupõe, nesses Estados estrangeiros, a confluência de vontades do 

Executivo e do Legislativo, obecedendo, além disso, em rigor, a sistemática trifásica (negociação e assinatura – 

aprovação legislativa – ratificação). Em algumas delas, contempla-se, outrossim, a possibilidade excepcional de 

acordos executivos, sem a intervenção legislativa, o que não alcança, contudo, a matéria atinente aos direitos 

humanos. Para um estudo mais detalhado a respeito do direito comparado nesse tocante, cf. MONTEIRO, op. 

cit., pp. 66-89.   
1197 MONTEIRO, op. cit., pp. 125-126. 
1198 RESEK, José Francisco. Direito dos tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 417. 
1199 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 41. 
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Nada obstante, por força do advento da EC nº 45, de 08 de dezembro de 2004, 

oriunda do PEC nº 29/2000, restou acrescido o § 3º ao art. 5º da Constituição, que, de forma 

inédita, estatuiu uma norma procedimental específica em relação aos tratados internacionais 

de direitos humanos. O dispositivo predica o seguinte: ―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‖.  

Essa regra peculiar não se refere, pois, aos denominados tratados comuns ou 

tradicionais, que versam sobre matérias diferentes dos direitos humanos, a exemplo dos 

tratados comerciais e tributários
1200

. Nesse sentido, sob pena de inconstitucionalidade, não 

poderá o Parlamento atribuir, por essa via constitucional, conformação normativa equivalente 

à das emendas constitucionais a tratados que não disponham sobre direitos humanos
1201

. A 

qualificação como tratado de direitos humanos constitui, portanto, pressuposto material 

inarredável para a válida aplicação desse procedimento especial
1202

. Cabe, assim, a cada Casa 

Legislativa sindicar, no exercício de suas respectivas atribuições, o objeto dos tratados 

submetidos à sua apreciação, inclusive se valendo, para tanto, do teor da mensagem 

presidencial e da exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores
1203

.  

Sem que se adentre, neste momento, na delicada problemática acerca da 

incorporação e da hierarquia normativa dessas convenções especiais, coloca-se em pauta a 

questão particular acerca do modo como o aludido dispositivo aplica-se ao procedimento de 

celebração de tratados internacionais de direitos humanos.  

Referido preceito derivado instituiu realmente um processo legislativo 

diferenciado que assegura às convenções humanistas, depois de futuramente aperfeiçoadas e 

                                                
1200 RAMOS, Elival da. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 
constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 172. 
1201 Elival da Silva Ramos ventila a possibilidade de o status hierárquico constitucional atribuído a certo tratado 

por força da aprovação nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição ser questionado, a posteriori, em demandas 

propostas perante o Poder Judiciário. Para o Constitucionalista, poderá o Judiciário reconhecer que o tratado tem, 

em verdade, força normativa infraconstitucional, embora aprovado sob o regime especial, caso constate que não 

versa efetivamente sobre direitos humanos, mas, sim, sobre matérias diversas. Cf. RAMOS, Elival da Silva. Os 

tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda constitucional 45/04. In: 

AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 175. 
1202 TAVARES, André Ramos. Reforma do judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a justiça. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 43. 
1203 No caso de tratados de objeto misto, envolvendo simultaneamente normas associadas à proteção de direitos 
humanos e sobre outras matérias, afigura-se, segundo pensamos, constitucionalmente possível atribuir-lhe 

parcial hierarquia constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição; alcançando-se somente a parte 

convencional que mantém, de fato, pertinência temática e funcional com a causa dos direitos humanos. 
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internalizadas, a possibilidade de gozarem, na ordem jurídica doméstica, de um perfil 

normativo ―equivalente‖ ao das emendas constitucionais. Não se deve, de todo modo, 

confundir ―equivalência‖ (―de igual valor‖) com ―identidade‖ (―perfeitamente igual‖). A 

relação normativa delineada pelo art. 5º, § 3º, é de ―equivalência‖ (ou ―equiparação‖), e não 

de ―igualdade‖, sendo certo que duas coisas só se ―equivalem‖ se forem ―diferentes‖
1204

.  

A inovação normativa não criou uma nova modalidade de emenda 

constitucional
1205

. Não se está, de fato, editando uma emenda constitucional propriamente dita 

ou sui generis com base na liturgia preconizada no art. 60 da Lei Magna. Está-se, em verdade, 

aprovando, por via de um decreto legislativo, sem forma normativa de emenda e com arrimo 

em dispositivos constitucionais distintos (arts. 5º, § 3º, 49, I, e 59, VI), uma mensagem 

presidencial tendente ao ulterior aperfeiçoamento de um tratado internacional, ainda que 

mediante mecânica aprobatória similar a uma, somente uma, das etapas do procedimento de 

reforma constitucional, pautada mais especificamente pelo § 2º do referido art. 60. Por sinal, a 

semelhança entre procedimentos previstos no art. 5º, § 3º, e no art. 60 resume-se à maioria 

qualificada (3/5) e ao número de turnos de votação na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal (2), não se aplicando as regras referentes às emendas constitucionais que dizem 

respeito à iniciativa (art. 60, I, II e III) e à promulgação (art. 60, § 3º)
1206

. O processo de 

celebração de tratados não se confunde com o processo de reforma constitucional
1207

. Em 

outros termos, da aprovação legislativa, mesmo que sob o referido regime especial estatuído 

no art. 5º, § 3º, resulta diretamente um decreto legislativo, e não uma autêntica emenda 

constitucional.  

Demais disso, o decreto legislativo aprovado nesses termos não conclui o 

processo de celebração do tratado e, muito menos, não o incorpora automaticamente ao direito 

brasileiro numa condição jurídica equivalente à das emendas constitucionais. Com efeito, só 

se faz possível uma eventual operação de recepção normativa, com inovação da ordem 

                                                
1204 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 42.  
1205 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 48.  
1206 Divergindo a esse respeito, André Ramos Tavares sustenta que, nesses casos, deve ser aplicado o mesmo 

procedimento para a aprovação de emendas constitucionais, nos seguintes termos: ―Cumpre saber, agora, se o 

processo próprio das propostas de emenda incidirá sobre o § 3º do art. 5º da CB [Constituição do Brasil]. A 

necessidade de coerência faz com que a resposta seja positiva. Isto porque, se suas vestes são as de uma emenda 

constitucional, as formalidades impingidas a esta deverão ser, também, impostas na novel previsão processual.‖ 

(TAVARES, op. cit., p. 46). Mazzuoli critica esse posicionamento ao assinalar que a Constituição não 

prescreveu que as vestes do § 3º do art. 5º serão de uma emenda constitucional, predicando apenas que os 

tratados aprovados pela maioria qualificada que estabelece serão ―equivalentes‖ às emendas constitucionais 
(MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 43-44, nota de rodapé 19). 
1207 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 173. 
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jurídica interna, após a discricionária ratificação ou adesão presidencial, quanto então restará 

efetivamente constituído o ato convencional
1208

. O simples fato de o Presidente da República 

não participar do processo de edição de emendas constitucionais, não havendo intervenção 

para sanção ou veto, não significa que a ratificação ou a adesão é dispensável nesses casos
1209

. 

Mesmo que se refira a tratados internacionais de direitos humanos, o enunciado normativo do 

art. 5º, § 3º, não excepcionou, em passagem alguma, as tradicionais competências soberanas 

reconhecidas, de modo privativo, pelo art. 84, VII e VIII, à figura política, eleita 

democraticamente, do Chefe de Estado. Não bastasse essa conclusão, soa, em princípio, 

incongruente que um tratado adquira vigência interna antes mesmo de ser aperfeiçoado na 

seara externa e passar a vigorar internacionalmente
1210

. Conceber essa hipótese seria subverter 

completamente, sem disposições constitucionais mais minudentes e claras nesse sentido, a 

tradicional compreensão dogmática que se consolidou, desde os clássicos ensinamentos de 

Triepel e Anzilotti, acerca da vigência internacional e da vigência interna dos tratados. Aliás, 

mesmo aprovado pelo Legislativo e ratificado, é possível que um tratado nunca entre em vigor 

na ordem internacional, tal como nos casos de tratados condicionais ou a termo, em que se 

estabelece um número mínimo de ratificações ou adesões para tanto
1211

. Em suma, o decreto 

legislativo, quer seja aprovado com base nos arts. 47 e 49, I, quer seja com espeque no art. 5º, 

§ 3º, não tem o condão de atribuir ao tratado imediata equivalência normativa com as 

emendas constitucionais, o que só poderá ocorrer depois da ratificação e da recepção e desde 

que a convenção já vigore na seara internacional
1212

. 

Cuida-se, ademais, de uma sistemática legislativa facultativa
1213

. Sua deflagração 

não carece, aliás, de requerimento presidencial algum nesse sentido, já que se trata, com 

referência à Lei Magna, de competência exercitável exclusiva, discricionária e oficiosamente 

pelo Legislativo. Em verdade, a Constituição simplesmente autorizou, e não obrigou, o 

Congresso Nacional a aprovar tratados internacionais de direitos humanos sob um 

procedimento peculiar com algumas similaridades (quórum de 3/5 e 2 turnos de votação) com 

                                                
1208 Divergindo igualmente a respeito dessa linha de pensamento, André Ramos Tavares assinala que a 

―ratificação pelo Presidente, constante do modelo anteriormente enunciado, simplesmente não existirá neste 

novo formato, pelas próprias características de aprovação e promulgação de proposta de emenda constitucional, 

que sempre descartou a atuação presidencial.‖ (TAVARES, op. cit., 2005, p. 45). 
1209 MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 44 e 47-48.  
1210 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 45. 
1211 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 48.  
1212 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 49. 
1213 RENAULT, S. R. T.; BOTTINI, P. Primeiro passo. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz. (orgs.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 10. 
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o rito que é dispensado pelo art. 60, § 2º, da Lei Magna
1214

 para a edição de emendas 

constitucionais. Sob essa perspectiva, o tratado de direitos humanos poderá ser aprovado pelo 

Congresso sem a satisfação das austeras exigências do art. 5º, § 3º
1215

. Para tanto, hão de ser, 

contudo, necessariamente observados os balizamentos do art. 47 da Constituição, com 

aprovação por maioria relativa de votos dos membros de cada Casa, estando presente na 

sessão de votação a maioria absoluta de seus respectivos parlamentares. Notadamente, nessa 

situação, a convenção não contará, depois de ratificada e nacionalizada, com o perfil 

normativo equivalente ao das emendas constitucionais.  

Segundo Mazzuoli, o § 3º do art. 5º da Constituição é aplicável, de ordinário, na 

fase legislativa intercalada na ritualística do procedimento de formação de tratados, entre a 

subscrição inicial e a ratificação final (no rito trifásico). Isso se deu, v. g., com a aprovação 

conjunta, pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu Protocolo Facultativo, os dois primeiros e, até 

o momento, únicos tratados submetidos à novel sistemática
1216

.  

Nada obstante, à semelhança de Gilmar Mendes
1217

, Mazzuoli vislumbra também 

a possibilidade de o referido preceito constitucional ser aplicado, a juízo do Parlamento 

Nacional, mesmo depois do aperfeiçoamento e da recepção do tratado, com o fito de lhe ser 

atribuída a multicitada equivalência normativa com as emendas constitucionais
1218

. Esse 

expediente poderia, aliás, contemplar, e.g., tratados pretéritos do quilate do PIDCP, do 

PIDESC e do Pacto de San José da Costa Rica; que foram aprovados, ratificados e 

                                                
1214 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (…) § 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. 
1215 Mesmo depois do advento da EC nº 45/2004, o Congresso vem aprovando certos tratados de direitos 

humanos sem a observância do rito especial delineado no § 3º do art. 5º da CF/1988, tal como se deu, e. g., com 

a aprovação do Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, por meio do Decreto Legislativo nº 483, de 20 de dezembro de 2006, e dos dois 
Protocolos Facultativos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, por via do Decreto Legislativo nº 

311, de 16 de junho de 2009.  
1216 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo foram 

inicialmente assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Por força da Mensagem Presidencial nº 

711/2007, foram submetidos à apreciação do Congresso Nacional, para o que restaram formalizados os Projetos 

de Decreto Legislativo nº 563/2008, na Câmara dos Deputados, e, depois, nº 90/2008, no Senado Federal. 

Aprovados sob o regime especial do art. 5º, § 3º, da Constituição, resultou o Decreto Legislativo nº 186/2008, 

publicado no DOU de 10.07.2008 e republicado em 20.08.2008. A Convenção e seu Protocolo Facultativo 

tiveram então seu instrumento brasileiro de ratificação depositado no Secretariado da ONU em 01/08/2008, 

tendo seus textos sido promulgados pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 6.949, de 25/08/2009. 

Somente a partir dessa data, 25/08/2009, os referidos tratados foram internalizados e entraram em vigor, na 
ordem jurídica doméstica, com perfil normativo equivalente ao das emendas constitucionais. 
1217 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 708.  
1218 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 46.   



363 

 

 

 

recepcionados pelo Brasil antes mesmo do advento da EC nº 45/2004 e, portanto, sob o 

regime legislativo ordinário
1219

. 

Conforme sustenta Elival da Silva Ramos, mesmo com a novação constitucional, 

as etapas externas do procedimento de celebração de tratados de direitos humanos 

(negociação, assinatura, ratificação, adesão etc) permaneceram incólumes, intactas, sendo 

regidas tal como anteriormente. Abriu-se simplesmente a virtual possibilidade de a fase 

interna de aprovação legislativa processar-se de modo diverso do que se dá em relação à 

generalidade dos tratados internacionais, com dois turnos de votação em cada Casa do 

Congresso Nacional e aprovação com quórum de três quintos dos respectivos membros. Para 

tanto, se, numa primeira votação pelo Plenário de cada Casa, for aprovado com a maioria 

qualificada, o projeto de decreto legislativo deverá ser submetido a novo turno de votação na 

mesma instância legislativa, o que há de ocorrer tanto na Câmara dos Deputados quanto no 

Senado Federal. Se, nesse ínterim, não se obter os três quintos em qualquer das votações, 

restará logicamente prejudicado o procedimento especial. Os trabalhos legislativos 

prosseguiram sob o rito-padrão, sem necessidade de dois turnos, aproveitando-se, no que 

forem pertinentes, os atos já praticados para efeito de possível aprovação do decreto 

legislativo na forma do art. 47 da Constituição. Nessa hipótese, após a ratificação e a recepção 

do tratado, não restará reconhecida, contudo, nenhuma equivalência normativa com as 

emendas constitucionais.
1220

   

De qualquer maneira, indistintamente, o produto direto da aprovação parlamentar, 

sob a mecânica comum ou sob o novel regime especial em comento, ainda continua sendo um 

decreto legislativo, e não propriamente uma emenda constitucional. O § 3º do art. 5º da 

CF/1988 não prescreveu que se aplicasse à celebração de tratados internacionais de direitos 

humanos obrigatoriamente o mesmo procedimento para a aprovação de emendas 

                                                
1219 Contra essa linha de orientação, posiciona-se Elival da Silva Ramos, nos seguintes termos: ―Não é 
juridicamente viável, assinale-se, emprestar status constitucional a esses tratados, mediante nova aprovação pelo 

Congresso Nacional, dessa feita com a observância do procedimento especial do § 3º, do art. 5º, da CF/88. Como 

restou patenteado, esse dispositivo cuida de estabelecer um regime especial para a celebração de tratados 

versando sobre direitos humanos e para os efeitos de sua incorporação subsequente ao nosso direito interno. Ora, 

o que já foi celebrado, celebrado está. Não há como se aplicar o disposto no § 3°, do art. 5°, a convenções que já 

haviam sido incorporadas à ordem jurídica brasileira e, por essa via, atribuir-lhes a condição equivalente à das 

emendas constitucionais.‖. O eminente Constitucionalista salienta, no entanto, que, como medida de 

aperfeiçoamento do sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais, o Poder Constituinte Derivado 

poderia eventualmente contemplar os tratados pretéritos, desde que empreendesse uma reforma textual da 

Constituição para tanto. Cf. RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito 

constitucional brasileiro pós-emenda constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 180-
181.  
1220 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 173-174.  
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constitucionais. Simplesmente preconizou a possibilidade de se confeccionar um decreto 

legislativo sob formalidades mais solenes, similares a algumas aplicáveis no rito aprobatório 

de emendas.
1221

   

 

2.4. A recepção dos tratados de proteção de direitos humanos pela ordem jurídica 

brasileira 

 

Como assinalado, a cultura jurídica brasileira filia-se atualmente ao paradigma 

dualista, na esteira de antiga tradição lusitana que restara mantida mesmo depois da 

independência nacional
1222

 e que findou por ser encampada por reiterada jurisprudência do 

Pretório Excelso
1223

. Alinhando-se à doutrina de Triepel, consolidou-se então certo consenso e 

práxis no sentido de que os tratados negociados e concluídos, após serem referendados e 

ratificados, não são, por autoridade ou dignidade própria, recepcionados imediatamente pela 

ordem jurídica brasileira, não detendo, portanto, exequibilidade, operatividade ou 

aplicabilidade direta no plano interno (not self-executing)
1224

. Afastou-se, assim, a tese da 

recepção automática de Anzilotti, bem como o antagônico modelo monista
1225

.  

                                                
1221 RAMOS, Elival da Silva. op. cit., p. 173. 
1222 Para Grandino Rodas: ―O Brasil, após a Independência, continuou a seguir a tradição lusitana de promulgar 

os tratados já ratificados por meio de um decreto do Executivo. Embora as Constituições Brasileiras da 

República, incluindo a vigente, não façam qualquer referência, esse costume vem sendo mantido‖ (RODAS, op. 

cit., p. 4). Segundo Resek, o decreto de promulgação é produto da praxe, tão antiga quanto a independência e os 

primeiros exercícios convencionais do Império (RESEK, op. cit., p. 79). Mariângela Ariosi destaca que a prática 

da promulgação por decreto foi utilizada por ocasião do primeiro tratado aperfeiçoado pelo Brasil, no caso, o 

Tratado de Reconhecimento da Independência e do Império, de 29 de agosto de 1825, firmado com Portugal 

(ARIOSI, op. cit., p. 173).  
1223 Cf. RE nº 71.154/PR, Pleno do STF, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, j. 04.08.1971, unânime, DJ 27.08.1971; e 

ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001. 
1224 Ainda que discorrendo especificamente acerca de tratados internacionais que veiculem normas de direito 

internacional privado, pertinentes são as seguintes preleções de Amílcar de Castro, extensíveis a qualquer norma 
internacional: ―O direito internacional privado, para que o considere setor da ordem jurídica nacional, não pode, 

como direito positivo, emanar diretamente de tratado. Este só opera na ordem internacional, que é independente 

da nacional, e entre ordens independentes não podem as normas de um provir de outra. É aceitável por isso a 

opinião de Anzilotti no sentido de que ‗as normas internacionais não podem influir sobre o valor obrigatório das 

normas internas e vice-versa‘. É certo que em torno dos efeitos do tratado, duas teorias se formaram: uma a 

afirmar que o tratado por si mesmo, desde o instante em que entre regularmente em vigor, e tenha sido 

publicado, é fonte formal de direito nacional, obrigando diretamente particulares e tribunais a obedecer-lhe, sem 

a necessidade do permeio de ato legislativo (lei ou decreto); outra a dizer que, ratificado e publicado, obriga o 

governo na ordem internacional, mas ainda não converte o que foi convencionado em direito positivo nacional, 

que se imponha ao povo e aos tribunais, havendo necessidade de procedimento especial de adaptação do direito 

nacional ao internacional, denominado ordem de execução. E esta última doutrina é a verdadeira: tratado não é 
lei; é ato internacional, que obriga o povo considerado em bloco; que obriga o governo na ordem externa, e não o 

povo na ordem interna. Não é admissível que um só ato, ao mesmo tempo, possa ser tratado e ato legislativo 

ordinário; nem se concebe que um tratado normativo se converta em ato legislativo (lei ou decreto), formas 
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Versando acerca dessa temática, Flávia Piovesan diferencia didaticamente duas 

técnicas constitucionais de incorporação do direito internacional pelo direito interno: 1) a 

―incorporação automática‖, em que, após a ratificação ou a adesão, os tratados incorporam-se 

de imediato, de plano, ipso facto, ao direito nacional, tornando-se lei interna sem a 

necessidade de ulterior expedição de qualquer outro ato formal do Estado para tanto; e 2) a 

―incorporação legislativa‖, em que, mesmo de depois da ratificação ou da adesão, necessária 

se faz a edição de um ―ato de legislação‖, em rigor, solene, específico, inequívoco e de direito 

doméstico, que o recepcione, ou seja, que o transporte para a ordem jurídica nacional
1226

. 

Cabe esclarecer, por oportuno, que o ato integrativo, exigido no caso da recepção 

legislativa, não precisa necessariamente advir do Poder Legislativo, podendo ser, v. g., um 

decreto emanado do Executivo, tal como se aplica no direito brasileiro
1227

. Em verdade, o ato 

formal que materializa a vontade estatal de incorporar o preceituado no tratado ao acervo de 

fontes normativas da ordem jurídica doméstica varia de acordo com o direito de cada Estado. 

A esse respeito, a doutrina tem diferenciado o dualismo radical ou extremado, ligado às fontes 

clássicas de Triepel, que reclama a edição de uma lei formal, depois da ratificação ou da 

adesão, para que o tratado seja efetivamente incorporado ao direito interno. Nessa acepção, o 

dualismo moderado dispensa a referida lei, contentando-se com a expedição de um ato estatal 

mais simplificado, menos formal, que, no âmbito do respectivo sistema normológico, tenha 

                                                                                                                                                   
jurídicas inconfundíveis e inconversíveis, cada qual com sua esfera própria de ação. Tratado explana relações 

entre governantes (horizontais, sendo as pessoas coordenadas), enquanto que a lei e o decreto explicam relações 

do governo com seus súditos (verticais, entre subordinante e subordinados). Por conseguinte, as regras de direito 

internacional privado contidas em tratado normativo, para se converterem em direito nacional e serem, então, 

obedecidas pelo povo e pelos tribunais, devem ser postas em vigor por uma ordem de execução. E, assim sendo 

fonte formal de direito internacional privado, é sempre essa ordem de execução, ato praticado com base no 

direito nacional, nunca tratado normativo baseado no direito das gentes. O tratado normativo é fonte de direito 

internacional, só obriga o governo no meio internacional (para fora), mas não é fonte de direito nacional, não 

obriga os particulares individualmente considerados (para dentro).‖ (CASTRO, Amílcar de. Direito 

internacional privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 123). 
1225 Segundo entendemos, s.m.j, no esquema kelseniano, não se aplica propriamente o conceito de recepção de 

Triepel, que pressupõe um intercâmbio normativo entre esferas jurídicas distintas, estanques, já que o monismo 
parte de uma compreensão da fenomenologia normológica que funde o direito das gentes e o direito doméstico 

numa só ordem compacta de juridicidade. No monismo, após a ratificação ou a adesão, há apenas um mecânico 

acoplamento ou justaposição das normas internacionais ao direito positivo interno, à semelhança do que se daria 

com a edição de qualquer lei nacional. O emprego do termo ―recepção‖ no âmbito da axiomática monista dá-se, 

em verdade, mais por força de expressão e no sentido de que, depois da ratificação ou da adesão, não se mostra 

exigível ou necessário editar qualquer ato estatal complementar para que a norma convencional seja passível de 

surtir plenos efeitos no âmbito do direito nacional. 
1226 PIOVESAN, op. cit., 2012b, pp. 147-148.  
1227 Notadamente, a expressão ―ato de legislação‖ está sendo empregada em sentido amplo, tratando-se, pois, da 

concepção de lei latu sensu, de sorte que não se restringe a atos normativos exclusivos do Poder Legislativo (lei 

strictu sensu). Exemplo análogo de aplicação extensiva do termo ―legislação‖ pode ser colhido no art. 96 do 
Código Tributário Nacional (CTN). Este predica, notadamente para fins tributários internos, que ―A expressão 

‗legislação tributária‘ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes‖. 
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legitimidade jurídica de veicular uma ordem de execução, a exemplo do decreto presidencial 

promulgatório. 

Na cultura jurídica brasileira, demanda-se, para a recepção do conteúdo do tratado 

pelo direito nacional, a regular observância de um procedimento formal específico de 

integração normativa. Sob influência da corrente dualista (Triepel), que diferencia as ordens 

jurídicas interna e internacional como esferas deontológico-normativas independentes e 

excêntricas, entende-se, pois, que a ratificação e a adesão (que encerram o procedimento de 

celebração) têm, em rigor, o condão de vincular juridicamente o Estado brasileiro somente no 

plano externo, perante outras partes que também ratificaram ou aderiram ao tratado. Apesar 

da sua internacionalidade normativa, a internalização ou nacionalização do preceituado em 

normas convencionais ratificadas, sua positivação no direito interno
1228

, pressupõe, por via de 

regra, a edição, segundo as normas do direito pátrio, de um ato formal, solene e específico de 

recepção, de incorporação, superveniente à vinculação externa decorrente da ratificação ou da 

adesão
1229 1230

. Só a partir de então o conteúdo do tratado passará a deter a qualidade de jus 

receptum
1231

. 

A matéria relativa à recepção, inerente à arquitetônica dogmática do dualismo, 

reveste-se da natureza de tema essencialmente constitucional, já que toca de perto o exercício 

da soberania estatal no que concerne à definição das linhas estruturantes dos fenômenos 

normogenéticos envolvidos na feitura do direito nacional. É nesse sentido que Jorge Miranda 

assinala que a abertura a novos direitos opera-se sempre dentro dos esquemas do sistema 

constitucional, por mais aberto que este seja perante as transformações sociais, culturais, 

científicas e técnicas do nosso tempo
1232

. 

Nada obstante, não há e nunca houve, nos textos magnos brasileiros, disciplina 

normativa específica e expressa a respeito da incorporação do conteúdo de tratados pelo 

direito doméstico. Sem referência textual na letra constitucional, firmou-se, contudo, uma 

                                                
1228 Mazzuoli leciona que, ―Após ratificado e promulgado pelo Presidente da República, o tratado internacional 

continua sendo norma de direito internacional aplicável internamente. Não passa, com a promulgação, a ser 

norma de direito interno‖ (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 
1229 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, v. 3, p. 558. 
1230 Ressalvando-se o modelo dualista de Anzilotti, nas precisas lições de João Grandino Rodas: ―É corolário da 

teoria dualista a necessidade de, através de alguma formalidade, transportar o conteúdo normativo dos tratados 

para o Direito interno, para que estes, embora já existentes no plano internacional, possam ter validade e 

executoriedade no território nacional. Consoante o monismo, não será necessária a realização de qualquer ato 

pertinente ao Direito interno após a ratificação. Grande parte dos Estados, seguindo a concepção dualista nesse 

pormenor, prescreve sejam os tratados já ratificados incorporados à legislação interna através da promulgação ou 
simples publicação.‖ (RODAS, op. cit., p. 17). 
1231 SÜSSEKIND, op. cit., p. 59. 
1232 MIRANDA, op. cit., 2008a, p. 181. 



367 

 

 

 

compreensão práxica, consuetudinária
1233

, há muito consagrada, de que seria absolutamente 

desnecessária e contraproducente a edição de uma autêntica ―lei de intermediação‖
1234

 a partir 

de uma nova manifestação colegiada do Parlamento Nacional nesse sentido. A despeito de se 

rejeitar o regime de dupla intervenção legislativa, não se acolheu a sistemática da recepção 

automática. Deveras, no Brasil, diante do silêncio constitucional
1235

, tem prevalecido o 

entendimento de que, afora a ratificação ou a adesão, atos de cunho internacional a cargo do 

Chefe de Estado
1236

, o transplante efetivo do conteúdo normativo de um tratado para o 

ordenamento nacional reclama ainda um procedimento interno de promulgação expressa
1237

, 

tal como se dá com as leis em geral. Esta promulgação há de ser operacionalizada, por seu 

turno, mediante ulterior expedição de um decreto executivo pelo Presidente da República
1238

. 

Como responsável último pelas relações externas, o Presidente é realmente o ator estatal mais 

autorizado a atestar a conclusão do tratado e determinar a sua aplicabilidade na órbita 

nacional
1239

.  

A necessidade do decreto presidencial, também chamado de decreto de execução, 

foi, inclusive, reconhecida pela jurisprudência do STF como ―momento culminante‖ e 

―manifestação essencial e insuprimível‖ do processo de incorporação dos tratados pelo direito 

interno
1240

. De fato, a Corte Suprema fixou tomada concreta de posição nesse sentido numa 

linha de orientação jurisprudencial inaugurada no acórdão unânime proferido no RE nº 

                                                
1233 Cobianchi ressalta que ―Não há confundir o complexo processo de formação dos tratados internacionais com 

o processo legislativo da lei nacional. Para este, há exigência constitucional da promulgação, para aquele, há o 

costume de promulgação, não determinação constitucional‖ (FIGUEIREDO, op. cit., p. 74). 
1234 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 157. 
1235 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 152.  
1236 RESEK, op. cit., pp. 49-50. 
1237 Há países que adotam a figura da chamada ―promulgação tácita‖, conforme leciona Celso D. de Albuquerque 

Mello: ―No Brasil a promulgação é feita por decreto do Presidente da República, onde é ordenada a execução do 
tratado, cujo texto aí figura e é publicado no Diário Oficial. Alguns países, como a França e os EUA, utilizam-se 

do que foi denominado de ‗promulgação tácita‘, isto é, faz-se simplesmente a publicação sem se ‗ordenar coisa 

alguma‘. Na verdade, a publicação certificando a existência do tratado é mais do que suficiente, uma vez que as 

normas internacionais são obrigatórias para o Estado, sem qualquer transformação. O importante é a 

executoriedade do tratado e esta só é possível, no plano interno, com a publicação que leva ao conhecimento de 

todos a existência daquela norma internacional. Entretanto, no âmbito internacional ela já é obrigatória antes da 

publicação.‖ (MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004, v.1, p. 241). 
1238 Conforme Resek, ―Cuida-se de um decreto, unicamente porque os atos do chefe de Estado costumam ter esse 

nome. Por nada mais.‖ (RESEK, op. cit., 2005, p. 79). 
1239 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 
constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 158. 
1240 Cf. ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 

18.05.2001. 
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71.154/PR, relatado pelo Min. Oswaldo Trigueiro, entendimento que perdura até o tempo 

presente
1241

.  

Para Mirtô Fraga, a exigência de promulgação presidencial dos tratados para fins 

de internalização radicaria, em verdade, nas próprias disposições do art. 84, IV, da CF/1988, 

que imputa ao Presidente da República a competência privativa para ―promulgar e fazer 

publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução‖
1242

. 

De qualquer modo, rejeitando-se o regime da recepção automática
1243

, reputa-se 

que é justamente a promulgação que certifica formal e solenemente a existência do ato 

normativo, atesta a introdução de direito novo e integra o conteúdo da convenção ao acervo 

normativo nacional
1244

. Com o decreto presidencial, outorga-se, ademais, ao preceituado no 

tratado, após a publicação do decreto executivo, a possibilidade de vigência na ordem interna 

enquanto vincular internacionalmente o Estado brasileiro. É a promulgação que complementa 

a força imperativa e subordinante do tratado para que possa operar validamente efeitos 

cogentes não só no plano internacional, mas também no domínio do sistema jurídico intestino. 

Vincula, assim, tanto o Estado, quanto os particulares, bem como paralisa a eficácia das 

disposições domésticas em contrário em face das quais porventura prevaleça à luz dos 

critérios de resolução de antinomias. Com a promulgação, que materializa o conteúdo da 

convenção internamente, o tratado ratificado, que até então figurava como ―tratado 

internacional‖ na ordem externa e como mero ―projeto de tratado‖ na seara doméstica, torna-

se efetivamente um ―tratado-lei‖, vale dizer, é ―transformado em lei interna‖, emergindo 

como fonte de direitos e obrigações no ordenamento jurídico brasileiro. Gozará, então, de 

                                                
1241 A ementa do referido acórdão foi a seguinte: ―LEI UNIFORME SOBRE O CHEQUE, ADOTADA PELA 

CONVENÇÃO DE GENEBRA. APROVADA ESSA CONVENÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL, E 
REGULARMENTE PROMULGADA, SUAS NORMAS TEM APLICAÇÃO IMEDIATA, INCLUSIVE 

NAQUILO EM QUE MODIFICAREM A LEGISLAÇÃO INTERNA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E PROVIDO.‖ (RE nº 71.154/PR, Pleno do STF, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, j. 04.08.1971, 

unânime, DJ 27.08.1971). 
1242 FRAGA, op. cit., p. 63.  
1243 Para Elival da Silva Ramos, pela gravidade de suas consequências diretas sobre o ordenamento jurídico 

nacional, a adoção do regime de recepção automática demandaria previsão constitucional expressa ou implícita, 

mas, de qualquer maneira, inequívoca, tal como se dá na experiência do direito comparado. Cf. SILVA RAMOS, 

Elival da. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda constitucional 

45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 157-158. 
1244 Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho: ―Perfeito o ato normativo, qualquer que seja ele, antes que se torne 
eficaz há de ser promulgado e publicado. Promulgação e publicação constituem no Direito brasileiro uma fase 

integratória da eficácia do ato normativo.‖ (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 249). 
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amplitude eficacial nacional e plena vigência no âmbito do direito doméstico, de acordo com 

o que dispuser o respectivo instrumento pactício.
1245

 

Depois de internalizado pelo referido decreto de promulgação, para que passe a 

vigorar e induzir eficácia no âmbito interno, podendo, a partir de então, ser efetivamente 

evocado como parâmetro normativo perante juízes e tribunais brasileiros, pressupõe-se, 

ademais, a publicação vestibular do decreto presidencial, feita no Diário Oficial da União. Na 

edição, deve constar a íntegra do texto do tratado em língua portuguesa (art. 13, caput, da 

CF/1988), assegurando-se, assim, a devida publicidade e o conhecimento geral acerca das 

novas predicações comportamentais e dos compromissos normativos assumidos 

internacionalmente
1246

. Com efeito, no Brasil, o ordenamento jurídico qualifica-se por ser 

integralmente ostensivo. Informado pelo princípio da publicidade, sempre carece de 

publicação pelos meios oficiais para que surta validamente efeitos no domínio jurídico 

interno, tanto no que diz respeito ao que resulta da produção normativa doméstica, quanto da 

normatização internacional.
1247

 
1248

 

Ao ser internalizada ou nacionalizada por via do decreto presidencial 

promulgatório, dotado de força de lei, a materialidade do tratado passa a integrar o acervo 

normativo do direito doméstico, embora com origem e conexões externas. Conforme 

entendimento manifestado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADIn nº 1.480-3-

MC/DF, haveria, de certo modo, uma assimilação ou apropriação do conteúdo do tratado (ato 

normativo promulgado) pelo decreto presidencial (ato normativo promulgatório), com 

respaldo democrático no prévio decreto legislativo que o aprovou. Nesse sentido, eventuais 

questionamentos, no plano interno, a respeito da legitimidade jurídica de seus predicados têm, 

por extensão normativa, como referência ou objeto direto de controle, na via concreta-

incidental ou abstrata-principal, o próprio decreto de execução (e/ou mesmo o decreto 

                                                
1245 Na apreciação de agravo regimental na Carta Rogatória nº 8.279/AT, proveniente da Argentina, o Plenário 

do STF, ao apreciar aspectos atinentes a determinado tratado em matéria tributária, fixou a premissa de que a 

recepção de tratados celebrados pelo Brasil, ainda que em processos de integração regional, tal como se dá no 

âmbito do Mercosul, está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o processo de incorporação, à ordem 

positiva interna brasileira, dos tratados internacionais em geral. Nessa esteira, predicou que a Constituição 

brasileira não consagrou, em tema de convenções internacionais, inclusive em se de tratados de integração, nem 

o princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Cf. AgR na CR nº 8.279/AT, Pleno do 

STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17.06.1998, unânime, DJ 10.08.2000. 
1246 O procedimento encontra-se regulado, no Brasil, pelo Decreto nº 96.671/1988, sobretudo pelo que dispõem 

seus arts. 1º, 2º e 3º. 
1247 RESEK, op. cit., 2005, p. 78. 
1248 Nas palavras de Mazzuoli, ―A promulgação e a publicação, no sistema brasileiro, compõem a fase 

integratória da eficácia da lei, vez que atesta a sua adoção pelo Poder Legislativo, certifica a existência de seu 

texto, e afirma, finalmente, seu valor imperativo e executório‖ (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 
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legislativo), naquilo que absorveu do tratado, que somente de forma indireta, por efeito 

consequencial, será atingido
1249

. 

Trilhando esse esquadro, poder-se-ia, em princípio, deduzir que, à semelhança dos 

tratados comuns, os tratados internacionais de direitos humanos necessitam igualmente de 

promulgação para serem incorporados ao direito interno, na linha da tese agasalhada pela 

jurisprudência do STF, que ainda não foi revista nesse tocante.  

Não obstante, para alguns
1250

, a conjugação dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 

Fundamental aponta no sentido de se dispensar tratamento diferenciado e privilegiado ao 

processo de internalização dos tratados de direitos humanos. Sob essa perspectiva, a exigência 

da edição de um decreto promulgatório, formalidade decorrente da tradição procedimental 

brasileira em matéria de incorporação de convenções internacionais, seria incompatível com o 

regime constitucional especial dispensado aos tratados de direitos humanos
1251

. Não se 

poderia, assim, negar aplicabilidade interna a tratado de direitos humanos ratificado ou 

aderido no plano jurídico externo sob o anacrônico argumento de que, ante a ausência do 

decreto presidencial, não havia sido ainda incorporado ao direito brasileiro
1252

. É mister 

                                                
1249 Essa foi, aliás, a linha de entendimento encampada pelo Min. Celso de Mello quando atuou como Relator na 

ADIn nº 1.480-3-MC/DF (Pleno do STF, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001), o que manifestou por ocasião 

do exame de uma preliminar arguida no sentido da inadequação processual da ação direta de 

inconstitucionalidade para a fiscalização abstrata da constitucionalidade da Convenção nº 158/OIT, subscrita em 

1982, quando ainda vigorava a Constituição Federal de 1967/1969. Entendeu o Ministro que, embora fosse 
norma convencional pré-constitucional, sua internalização só se dera em razão da aprovação pelo Decreto 

Legislativo nº 68/1992 e do Decreto Presidencial nº 1.855/1996, editados já sob a égide da Constituição de 1988. 

Ressaltou, ademais, que o objeto direto de sindicância de constitucionalidade eram os referidos atos normativos 

de direito interno, e não propriamente o tratado, que seria atingido apenas indiretamente, por efeito 

consequencial. 
1250 Nessa linha, filiam-se Cançado Trindade (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A interação entre o 

direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. Arquivos do Ministério da Justiça, 

Brasília, v. 46, n. 182, jul./dez. 1993, pp. 30-31); Flávia Piovesan (PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e 

Direitos Humanos. In: TAVARES; LENZA; ALARCÓN, op. cit., p. 75; e PIOVESAN, Flávia. Globalização 

econômica, integração regional e direitos humanos. In: PIOVESAN, Flávia (coord.). Direitos humanos, 

globalização econômica e integração regional: desafios do direito constitucional internacional. São Paulo: 

Max Limonad, 2002, pp. 39-75); Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins (BASTOS, Celso Ribeiro; 
MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil [promulgada em 5  de outubro de 1988]. 

São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 396); Ingo W. Sarlet (SARLET, op. cit., 2010c); Celso Duvivier Albuquerque 

Mello (MELLO, Celso D. de Albuquerque. O § 2° do art. 5° da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo 

Logo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 25-26); George 

Rodrigo Bandeira Galindo (GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados internacionais de direitos 

humanos e Constituição brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. pp. 249-321); Valério Mazzuoli 

(MAZZUOLI, op. cit., 2002, pp. 233-325) etc. 
1251 LOUREIRO, op. cit., p. 105.  
1252 Segundo Cançado Trindade: ―Já é tempo de superar certos ranço do passado, de afastar de vez o hermetismo 

de certas construções artificiais e fictícias. O formalismo do conhecimento da norma jurídica, por exemplo, tem 

sido, por vezes, levado a extremos inaceitáveis, em detrimento dos direitos individuais, como ilustrado pela 
negativa, pelo Judiciário nacional, de dar vigência no plano do direito interno a um tratado de direitos humanos 

que obriga o país no plano internacional, pelo simples fato de, apesar de ratificado, não haver sido o referido 

tratado publicado no Diário Oficial e não poder assim ser aplicado como ‗lei interna‘. Atitudes como esta, 
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enfatizar que, enquanto, no tocante ao processo legislativo ordinário, a promulgação decorre 

de uma exigência constitucional expressa, quanto aos tratados internacionais, a formalidade 

resulta de um costume de promulgação, e não de uma determinação textual da 

Constituição
1253

. 

Há quem defenda que o excerto final do § 2º do art. 5º, norma de abertura 

constitucional do catalogo de direitos fundamentais, teria, em verdade, consagrado que a 

incorporação dos direitos e garantias internacionalmente reconhecidos dá-se no exato 

momento em que o Estado brasileiro torna-se parte num tratado dessa natureza. Isso ocorreria 

com a simples ratificação ou adesão, e não com a promulgação presidencial por decreto. Com 

efeito, referido dispositivo magno estatui que os direitos e garantias expressos na Constituição 

não excluem outros decorrentes dos ―tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte‖. Essa é a linha de interpretação adotada por Flávia Piovesan
1254

, Cançado 

Trindade
1255

, Valério de Oliveira Mazzuoli
1256

, Celso Ribeiro Bastos e Ives Grandra 

Martins
1257

, entre vários. 

                                                                                                                                                   
reveladoras de um dualismo fictício e descabido, atentam contra a unidade da solução jurídica e esvaziam o 

Direito de todo sentido. Não há como reconhecer ou admitir as obrigações convencionais contraídas por um 

Estado no plano internacional e ao mesmo tempo negar-lhes vigência no plano do direito interno.‖ (TRINDADE, 

op. cit., 1997, p. 437). 
1253 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 73-74.  
1254 Evocando, sobretudo, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição, bem como fazendo alusão ao 
direito comparado, Piovesan assinala que ―o que a Constituição brasileira de 1988 assegura é a incorporação 

automática dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que detêm aplicação imediata 

no âmbito nacional. Desde que ratificados, os tratados internacionais irradiam efeitos de plano e asseguram 

direitos direta e imediatamente exigíveis no ordenamento interno‖. A par disso, sustenta 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, op. cit., 

2012b, pp. 152 e 156). 
1255 Conforme Cançado Trindade: ―O disposto no artigo 5 (2) da Constituição Brasileira de 1988 se insere na 

nova tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um tratamento especial ou diferenciado 

também no plano do direito interno aos direitos e garantias individuais internacionalmente consagrados. A 
especificidade e o caráter especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se, 

com efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição brasileira de 1988: se, para os tratados internacionais 

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 

nele 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 imediatamente exigíveis no plano do ordenamento 

jurídico interno.‖ (TRINDADE, op. cit., 1993, pp. 30-31). 
1256 ―Aspecto que não pode ser esquecido é o de que os tratados internacionais por nós ratificados, passam a 

incorporar-se automaticamente em nosso ordenamento, pelo que estatui o § 1° do art. 5° da nossa Carta. [...] Ora, 

se as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata, os tratados internacionais 
de proteção dos direitos humanos, uma vez ratificados, por também conterem normas que dispõem sobre direitos 

e garantias fundamentais, terão, dentro do contexto constitucional brasileiro, idêntica aplicação imediata. [...] 

Assim, atribuindo-lhes a Constituição a natureza de ‗normas constitucionais‘, passam os tratados, pelo 
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Argumenta-se, outrossim, que, na forma do § 1º do art. 5º, a Constituição 

assegurou aplicabilidade imediata às normas definidoras de direitos e garantias destinados à 

tutela dos valores básicos da pessoa humana. Em razão disso, seria despicienda a edição de 

um decreto de execução para que se operasse a produção de efeitos jurídicos no plano do 

direito interno brasileiro
1258

.  

Embora também sustente que a internalização dos tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário decorre da simples ratificação ou adesão, 

sendo desnecessária, portanto, a prática de atos formais complementares, Sarlet diverge, em 

parte, da tese predominante no que diz respeito à fundamentação da posição assumida. A seu 

ver, o procedimento diferenciado de incorporação não encontra embasamento na dicção do 

art. 5º, § 1º, da CF (de acordo com o qual as normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais possuem aplicação imediata). Para o Constitucionalista, esse enunciado 

normativo não se refere à incorporação de tratados ou mesmo de outras fontes normativas, 

mas, sim, dispõe apenas sobre o regime geral da eficácia, aplicabilidade e efetividade de todas 

as normas definidoras de direitos da pessoa humana que se integrem ao sistema 

constitucional. Sob esse prisma, seria mesmo no sentido do próprio art. 5º, § 2º, consagrando 

a abertura material do catálogo de direitos e garantias, que se deveria extrair a solução para o 

problema, entendimento que se nos afigura mais acertado.
1259

 

A par desses argumentos, defende-se que os tratados internacionais de direitos 

humanos não se confundem com os tratados em geral, concluídos pelo intercâmbio de 

interesses mútuos de Estados-partes
1260

, detendo, ademais, primazia em face destes
1261

. 

                                                                                                                                                   
mandamento do citado § 1º do seu art. 5º, a ter aplicabilidade imediata, dispensando-se, desta forma, a edição de 

decreto de execução para que irradiem seus efeitos tanto no plano interno como no plano internacional. Já, nos 

casos de tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, este decreto, materializando-os 

internamente, faz-se necessário. [...].‖ (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos & relações 

internacionais. Campinas: Agá Juris, 2000, pp. 109-110). 
1257 No mesmo sentido, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins: ―A novidade do dispositivo (art. 5º, 
parágrafo 2º) repousa na referência feita aos ‗tratados internacionais‘ em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. [...] De qualquer sorte, esta referência é de grande importância porque o texto constitucional está a 

permitir a inovação pelos interessados, a partir dos tratados internacionais, o que não se admitia, então, no Brasil. 

A doutrina dominante exigia a intermediação de um ato de força legislativa para tornar obrigatório à ordem 

interna um tratado internacional. A menção do parágrafo em questão ao direito internacional como fonte possível 

de direitos e garantias deverá trazer mudanças sensíveis em alguns aspectos do nosso direito. Não será mais 

possível a sustentação da tese dualista, vale dizer, a de que os tratados obrigam diretamente aos Estados, mas não 

geram direitos subjetivos para os particulares, que ficariam na dependência da referida intermediação 

legislativa.‖ (BASTOS; GANDRA MARTINS, op. cit., 1989, v. 2, p. 396).  
1258 LOUREIRO, op. cit., pp. 104 e 107.  
1259 SARLET, op. cit., 2010c. 
1260 Sob a natureza peculiar dos tratados internacionais de direitos humanos, manifestou-se a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por ocasião da Opinião Consultiva – OC nº 02/82, nos seguintes termos: 

―La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en 
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Deveras, a par de sua especificidade ratione materiae, os tratados de direitos humanos 

diferenciam-se dos demais tratados internacionais, ditos comuns ou tradicionais, também 

quanto ao telos. Não se destinam à satisfação de interesses recíprocos dos Estados e 

organizações internacionais pactuantes, mas, sim, à otimização da tutela jurídica de interesses 

públicos internacionais, de profunda dimensão ético-moral, relacionados à proteção da pessoa 

humana em seus valores essenciais. Afirmam-se, assim, como instrumentos de garantia 

coletiva contra violações de direitos humanos, razão pela qual necessário se faz o máximo de 

integração entre os sistemas internacional e interno, o que justifica o tratamento mais brando, 

flexível e desburocratizado no tocante à recepção normativa. 

Em suma, conforme essa linha de compreensão, conquanto, em matéria de 

internalização de tratados, o direito pátrio tenha se filiado tradicionalmente ao regime da 

recepção legislativa, ainda que de forma moderada (decreto presidencial, e não lei formal), 

optara o Constituinte por adotar, em verdade, um sistema misto de recepção
1262

. Numa 

ressalva ao modelo geral, teria acolhido a sistemática da recepção automática particularmente 

quanto aos direitos humanos previstos em atos normativos internacionais ratificados ou 

aderidos pelo Brasil (Anzilotti). Teria, nessa esteira, reconhecido a possibilidade de operar-se 

a incorporação mecânica pelo ordenamento nacional a contar da simples ratificação ou adesão 

                                                                                                                                                   
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función 

de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mútuo 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 común, 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)‖. Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
Opinião Consultiva OC nº 02/82. Disponível em www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_02_esp.pdf+opini 

on+consultiva+2&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 16 jun.2013. 
1261 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 162.  
1262 Segundo André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros: ―No sistema misto o Estado não reconhece a 

vigência automática de todo o Direito Internacional, mas reconhece-o só sobre certas matérias. As normas 

internacionais respeitantes a essas matérias vigoram, portanto, na ordem interna independentemente de 

transformação; ao contrário, todas as outras vigoram apenas mediante transformação. Este sistema é conhecido 

por sistema da cláusula geral da recepção semiplena.‖ (PEREIRA, André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. 

Manual de direito internacional público. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 95). Considerando ainda as 

lições desses autores, diferencia-se a ―cláusula geral da recepção semiplena‖ da ―cláusula geral da recepção 
plena‖. Nesta, com a ratificação ou a adesão, o direito internacional é recepcionado automaticamente pelo direito 

interno, independentemente da matéria sobre a qual verse o tratado, tal como ocorre em Portugal, na forma do 

art. 8º, nº 1, da Constituição lusitana (PEREIRA, op. cit., p. 108). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_02_esp.pdf+opini%20on+consultiva+2&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_02_esp.pdf+opini%20on+consultiva+2&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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ao respectivo tratado, do que já emergiriam direitos subjetivos para os particulares
1263

. Seria 

despicienda, para tanto, a prática de eventual ato formal complementar para fins de lhes 

assegurar exigibilidade no plano doméstico
1264

.  

A técnica constitucional encampada asseguraria, assim, a domesticidade das 

normas internacionais definidoras de direitos humanos de modo mais expedido, já a partir da 

ratificação ou adesão, tout court, independentemente de ulterior promulgação presidencial por 

meio da edição de um decreto de execução. Essa compreensão baseia-se, no fundo, no 

reconhecimento de uma relação de interdependência mais apurada entre as ordens nacional e 

internacional em prol da proteção jurídica desses direitos primordiais da pessoa humana, 

compatibilizando-se com o princípio da interpretação mais favorável aos direitos humanos. A 

simples ratificação ou adesão externa já teria, portanto, o condão de deflagrar, de per si, o 

―efeito constitucional integrador‖, acoplando, automática e mecanicamente, os direitos 

humanos ratificados ao catálogo de direitos da ordem jurídica nacional. De plano, logo ao ser 

concluído o ciclo de formação do tratado, tornar-se-iam plenamente passíveis de aplicação 

direta e imediata na ordem interna (self-executing). Como corolário, já teriam o condão de 

induz pretensões subjetivas virtualmente judicializáveis perante os juízes e tribunais nacionais 

e exigíveis em face dos demais órgãos estatais, de acordo com o que dispusesse o respectivo 

instrumento convencional
1265

. 

                                                
1263 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 146.  
1264 Algumas Constituições contemporâneas fizeram opção expressa pela sistemática da recepção ou 

incorporação automática, tais como: (I) a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 1949, 

conforme o art. 25, que dispõe: ―Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. 

Sie gehen den Gesetzen vor underzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 

Bundesgebietes.‖ (numa tradução livre: ―As normas gerais do direito internacional público constituem parte 

integrante do direito federal, sobrepõem-se às leis e constituem fonte direta de direitos e obrigações para os 

habitantes do território federal‖); (II) a Constituição da República Francesa, de 1958, nos termos do art. 55: ―Les 

traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l‟autre partie‖ (numa tradução livre: 

―Os tratados ou acordos regularmente ratificados ou aprovados possuem, desde a sua publicação, autoridade 
superior à das leis, sob reserva, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação pela outra parte‖); (III) a 

Constituição portuguesa de 1976, na forma do art. 8º (1)(2)(3): ―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.‖; e ―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‖. Exige-se, contudo, 

que, depois da ratificação ou da adesão, os tratados sejam publicados oficialmente, nos seguintes termos: ―São 

publicados no jornal oficial, Diário da República: […] b) As convenções internacionais e os respectivos avisos 

de ratificação, bem como os restantes avisos a elas respeitantes;‖ (art. 119, 1, ―b‖); e (IV) a Constituição 

espanhola, de 1978, cuja primeira parte do art. 96 predica: ―1. Los tratados internacionales válidamente 
celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno‖. 
1265 Após sustentar que, ―diante do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais, os tratados de direitos humanos, assim que ratificados, devem irradiar efeitos na ordem 
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Divergindo, Elival da Silva Ramos sustenta que os §§ 1º e 2º do art. 5º da 

CF/1988 não fizeram referência alguma à sistemática de recepção dos tratados internacionais 

de direitos humanos e não excepcionaram as regras tradicionalmente vigentes no direito 

brasileiro a esse respeito. Para que uma interpretação no sentido da recepção automática fosse 

cabível, necessária seria a existência de disposição constitucional inequívoca nessa direção, o 

que não há. Conforme o Constitucionalista, a inclusão do conteúdo de tratados no sistema 

brasileiro de proteção da pessoa humana demanda o prévio ingresso na ordem jurídica por via 

da promulgação presidencial, exigência que não teria sido elidida pela norma do § 2º. Demais 

disso, predica que a regra da aplicação imediata (§ 1º) não diz respeito ao regime de recepção 

de tratados, visto que simplesmente se relaciona à eficácia de normas formalmente 

constitucionais, o que só envolveria os tratados aprovados nos termos do art. 5º, § 3º, e 

devidamente incorporados ao direito nacional por via do decreto de execução.
1266

 

Tecidas essas considerações acerca das condições gerais de aplicabilidade 

(celebração e incorporação) dos tratados de proteção dos direitos humanos no ordenamento 

jurídico nacional, passar-se-á a analisar, no capítulo subsequente, a polêmica problemática 

acerca da hierarquia jurídica e da parametricidade dessas convenções humanistas no contexto 

do sistema de produção jurídica brasileiro.  

 

2.5. Notas conclusivas 

 

Do exposto no capítulo, podem ser catalogadas, sinteticamente, as seguintes 

conclusões parciais, distribuídas, por razões didáticas, de acordo com a seção pertinente: 

Considerações preliminares 

1. O termo ―tratado‖ constitui gênero que engloba todo acordo formal 

aperfeiçoado entre pessoas jurídicas de direito internacional público destinado a produzir 

                                                                                                                                                   
jurídica internacional e interna, dispensando a edição de decreto de execução‖, Flávia Piovesan defende 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 observância do quorum exigido pelo art. 60, § 2º), fique a sua 

incorporação no âmbito interno condicionada a um decreto do Presidente da República‖ (PIOVESAN, op. cit., 
2012b, p. 92). 
1266 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 166-167. 
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efeitos jurídicos, independentemente da designação específica que se lhe atribui (convenções, 

pactos etc);  

2. Em matéria de proteção dos direitos humanos, a concepção monista de 

produção jurídica, circunscrita à fechada normatização constitucional dos Estados soberanos, 

vem, nos tempos atuais, cedendo paulatino espaço para um regime de concorrência normativa 

da Constituição com fontes jurídicas convencionais. Amplia-se o arsenal normativo do Estado 

em prol dos direitos primordiais da pessoa humana, que contam atualmente com uma ―dupla 

proteção‖, interna e externa; 

3. A despeito de figurarem como fontes normativas internacionais por excelência, 

depois de regularmente celebrados, os tratados podem perfeitamente ser incorporados ao 

ordenamento nacional dos Estados, passando então a inovar o direito interno e surtir efeitos na 

ordem jurídica doméstica. Não raro, demandam, para tanto, procedimentos litúrgicos 

específicos, delineados no próprio direito estatal, comumente no respectivo texto magno; 

Relações normológicas entre o direito internacional e o direito interno: o debate 

“dualismo vs. monismo” 

4. As ideias básicas acerca de como se articulam os sistemas jurídicos 

intraestatais e o direito internacional público, um em referência ao outro, giram em torno de 

dois arquétipos especulativos ou sistemas dogmáticos de referência mais destacados: o 

dualismo e o monismo jurídico (este se bifurcando de acordo com a atribuição de primazia ao 

direito interno ou ao direito internacional). As referências teóricas mais destacadas nesse 

tocante são Triepel (dualismo radical), Anzilotti (dualismo moderado) e Kelsen (monismo); 

5. Formulada por Triepel, a concepção dualista concebe que a ordem jurídica 

internacional e as ordens jurídicas internas de cada Estado seriam distintas e autônomas entre 

si. Nesse modelo, a bipartição da juridicidade tornaria impossível a existência de conflitos 

internormativos entre o direito internacional e o direito interno, dentro seus respectivos 

domínios reservados, bem como inexistiria qualquer primazia subordinativa de uma ordem 

sobre a outra, e, sim, uma relação de simples paralelismo, sem hierarquização. Triepel 

reconhecia, não obstante, a possibilidade de o conteúdo de normas de uma ordem jurídica ser 

assimilado por normas da outra, por meio do fenômeno da ―recepção‖ ou ―incorporação‖, 

operacionalizada através de um ato mediador formal de manifestação de vontade estatal nesse 

sentido (recepção mediata ou indireta – dualismo radical); 

6. Apesar de seguir, em linhas gerais, a doutrina de Triepel, Anzilotti dele 

divergiu no que diz respeito ao fenômeno da recepção, ao defender uma espécie de 
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automatismo ou imediatidade do ingresso de normas do direito internacional no direito 

interno. Nessa esteira, sustentou a possibilidade da recepção imediata, direta ou automática  

dos tratados internacionais pelo direito interno, como efeito decorrente de sua simples 

celebração no plano internacional, sem a necessidade de um ato estatal intermediador que 

empreendesse sua incorporação pela ordem jurídica doméstica (dualismo moderado); 

7. Tendo como seu principal referencial teórico a obra de Hans Kelsen, o 

monismo emergiu como contraponto dogmático em face do dualismo ao rejeitar a tese da 

cisão do direito em duas ordens jurídicas autônomas. Segundo o monismo, as esferas 

normológicas do direito internacional e do direito interno interpenetram-se diretamente, 

compondo uma unidade sistemática de todo o Direito, concebido como sistema normativo 

unitário. A relação entre o direito internacional e o direito interno não seria uma relação de 

paralelismo, mas uma relação de hierarquia, de subordinação, podendo ser estruturada sob 

duas arquiteturas hierarquizadas: (1) com primazia do direito interno (monismo nacionalista): 

no qual, afirmando-se o primado da soberania estatal, o direito internacional seria concebido 

como ordem jurídica delegada por convergência de direitos estatais, num exercício comum de 

autolimitação discricionária de soberanias; e (2) com primazia do direito internacional 

(monismo internacionalista): na qual, afastando-se radicalmente a noção de soberania, 

substituída pela de competência, o direito das gentes figuraria com instância normativa 

supraordenadora que responderia pela imputação de competências regulamentares reservadas 

aos Estados singulares, como ordens jurídicas parciais dotadas de vigência restrita a espaços 

geográficos delimitados (territórios);  

8. No contexto hodierno, o equilíbrio dialético possível entre o direito nacional e 

o direito internacional vem sendo equacionado, sobretudo, sob o paradigma normológico 

dualista. Não se pode afirmar, contudo, como pretendiam os dualistas clássicos, que as esferas 

interna e externa sejam absolutamente apartadas ao ponto de inexistirem interferências entre 

elas;  

O procedimento de conclusão de tratados internacionais de direitos humanos pelo 

Estado brasileiro 

9. Filia-se a tradição jurídica brasileira ao paradigma dualista, de forma que o 

direito internacional e o direito interno são tidos como ordens ou sistemas jurídicos 

autônomos entre si;  

10. Como a conclusão de tratados internacionais e a incorporação do conteúdo de 

normas convencionais pelo ordenamento doméstico residem, em última instância, na 
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soberania, a disciplina jurídica dos expedientes de formação interna da vontade estatal a esse 

respeito incumbe ao próprio direito positivo de cada Estado, notadamente à sua respectiva 

Constituição;  

11. No caso brasileiro, o procedimento de elaboração de um tratado internacional 

encontra-se atualmente delineado, em seus aspectos básicos, na aplicação combinada dos arts. 

21, I, 49, I, e 84, VII e VIII, todos da Constituição de 1988. Nesses termos, para o 

aperfeiçoamento formalmente válido de um tratado na ordem internacional, pressupõe-se, em 

rigor, a observância de um procedimento trifásico sequenciado pelas seguintes fases de 

elaboração: (1) entabulação de negociações internacionais e, chegando-se a um livre consenso 

sobre as matérias negociadas, assinatura ou subscrição inicial da avença pelo Presidente da 

República, pessoalmente ou mediante agentes plenipotenciários, com ou sem reservas; (2) 

aprovação pelo Congresso Nacional por via de decreto legislativo; e (3) ratificação 

presidencial, que marca então a vinculação formal do Estado subscritor aos termos 

soberanamente convencionados;  

12. A adoção da sistemática aprobatória prevista no § 3º ao art. 5º da 

Constituição, introduzido pela EC nº 45/2004, é facultativa e não criou nenhuma nova 

modalidade de emenda constitucional. O processo de celebração de tratados não se confunde 

com o processo de reforma constitucional. Mesmo que sob o referido regime especial, a 

aprovação legislativa resulta diretamente um decreto legislativo, e não uma autêntica emenda 

constitucional. O decreto legislativo aprovado nesses termos não conclui o processo de 

celebração do tratado e, muito menos, não o incorpora automaticamente ao direito brasileiro 

numa condição jurídica equivalente à das emendas constitucionais. O simples fato de o 

Presidente da República não participar do processo de edição de emendas constitucionais, não 

significa que a ratificação ou a adesão é dispensável nesses casos;  

13. Em rigor, o § 3º do art. 5º da Constituição é aplicável na fase legislativa 

intercalada na ritualística do procedimento de formação de tratados, entre a subscrição inicial 

e a ratificação final. Há quem defenda, contudo, que a possibilidade de o referido preceito 

constitucional ser aplicado, a juízo do Parlamento Nacional, mesmo depois do 

aperfeiçoamento e da recepção do tratado, com o fito de lhe ser atribuída a equivalência 

normativa com as emendas constitucionais;  

A recepção dos tratados de proteção de direitos humanos pela ordem jurídica brasileira 

14. No Brasil, adotou-se o costume constitucional de que os tratados negociados 

e concluídos não são, por dignidade própria, recepcionados imediatamente pela ordem 
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jurídica brasileira, não detendo, portanto, aplicabilidade direta no plano interno (not self-

executing). Afastou-se, assim, a tese da recepção automática de Anzilotti, bem como o 

antagônico modelo monista;  

15. Diferenciam-se duas técnicas constitucionais de incorporação do direito 

internacional pelo direito interno: 1) a ―incorporação automática‖, em que, após a ratificação 

ou a adesão, os tratados incorporam-se de imediato ao direito nacional; e 2) a ―incorporação 

legislativa‖, em que, mesmo de depois da ratificação ou da adesão, necessária se faz a edição  

de um ato de mediação estatal, que não precisa necessariamente advir do Poder Legislativo, 

podendo ser, v. g., um decreto emanado do Executivo, tal como se aplica no direito brasileiro, 

por força de um costume constitucional de longa data; e 

16. Para alguns, por força dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição, a exigência da 

edição de um decreto promulgatório seria incompatível com o regime constitucional especial 

dispensado aos tratados de direitos humanos. Não se poderia negar aplicabilidade interna a 

tratado de direitos humanos aperfeiçoados no plano jurídico externo por simples ausência do 

decreto presidencial (self-executing). 

* * * 
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3. A HIERARQUIA NORMATIVA DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NO 

DIREITO BRASILEIRO PÓS-1988 E A PROBLEMÁTICA NORMOLÓGICA DA 

PARAMETRICIDADE CONVENCIONAL 

SUMÁRIO: 3.1. Considerações preliminares. 3.2. A hierarquia normativa dos 

tratados de direitos humanos no direito brasileiro pós-1988: 3.2.1 A construção 

jurisprudencial do paradigma normológico da paridade hierárquica 

infraconstitucional e os seus efeitos normativos. 3.2.2. A institucionalização da 

prisão civil do devedor fiduciante no direito brasileiro. 3.2.3. A continuidade da 

orientação pretoriana do STF acerca da prisão civil do devedor fiduciante sob a 

égide da Constituição de 1988 e a lenta e gradativa consolidação de uma nova 
racionalidade institucional da Suprema Corte acerca dos tratados de direitos 

humanos. 3.2.4. A cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição de 1988 e 

as correntes doutrinárias acerca do problema da hierarquia normativa dos tratados de 

proteção de direitos humanos. 3.2.5. A radical mutação constitucional quanto à 

hierarquia normativa dos tratados humanistas na jurisprudência do STF. 3.3. Os 

tratados de direitos humanos como parâmetros de controle da produção normativa 

doméstica. 3.3.1. A normatividade forte e a parametricidade material dos tratados de 

direitos humanos na ordem jurídica brasileira em vigor. 3.3.2. Os fenômenos da 

(in)constitucionalidade e da (in)convencionalidade e o bloco de constitucionalidade. 

3.3.3. Convenções humanistas supralegais: leis de valor reforçado ou normas 

constitucionais interpostas? 3.3.4. Possíveis sentidos para os §§ 2º e 3º do art. 5º da 

CF/1988 diante da qualificação das convenções humanistas sobrelegais como 
normas constitucionais interpostas e da sua inserção no bloco de 

constitucionalidade. 3.3.5. O controle de convencionalidade: o princípio pro homine 

e o diálogo de fontes. 3.4. Notas conclusivas.   

3.1. Considerações preliminares 

 

Notadamente, com a ―internalização‖ ou ―nacionalização‖, os tratados hão de ser 

alocados, necessariamente, num determinado espaço do cosmo normativo, acomodando-se na 

topografia escalonada do ordenamento jurídico nacional. Isso definirá a sua particular posição 

hierárquica em relação aos demais atos normativos do direito brasileiro
1267

.  

Por outro lado, aos serem entronizadas na esfera jurídica interna, as convenções 

passam também a coexistir com as demais fontes normativas domésticas, vale dizer, com a 

Constituição e a legislação infraconstitucional, o que pode eventualmente gerar ―conflitos 

internormativos‖, induzindo situações de perplexidade. O tratamento e a resolução desses 

choques colisionais perpassa impreterivelmente pela análise não só do seu pertinente 

enquadramento hierárquico, mas da função normativa que lhes é reservada no conjunto do 

ordenamento jurídico. Os problemas normológicos acerca dessas questões são, por sinal, 

especialmente aflitivos para os operadores do direito interno, já que, no plano jurídico 

                                                
1267 MONTEIRO, op. cit., p. 142. 
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externo, apenas as normas internacionais são, em rigor, decodificadas juridicamente e 

aplicadas, com destaque para as veiculadas em tratados
1268

. 

Impende, pois, que soluções razoáveis de superação construtiva, além de 

renovados princípios e métodos de tratamento de antinomias e de concretização jurídica 

baseados em sólidas referências dogmáticas possam ser criteriosamente formulados, em prol 

da otimização possível, de lege ferenda, da proteção nacional e internacional da pessoa 

humana.  

Depois de examinados os procedimentos de formação e de incorporação dos 

tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira em vigor, impende agora analisar a 

polêmica problemática sobre a posição hierárquica que, depois de recepcionados, passam a 

ocupar no plano das fontes normativas do direito doméstico. A identificação das coordenadas 

de sua posição hierárquica servirá então de referência fundamental para a definição dos 

parâmetros de relacionamento com as demais fontes normativas do direito nacional, sejam 

elas constitucionais ou infraconstitucionais
1269

. Esse é, no fundo, o propósito específico deste 

capítulo final.  

 

3.2. A hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos no direito brasileiro pós-

1988 

3.2.1. A construção jurisprudencial do paradigma normológico da paridade hierárquica 

infraconstitucional e os seus efeitos normativos 

 

Apesar da natureza essencialmente constitucional e da relevância para a resolução 

de problemas práticos no que concerne aos conflitos antinômicos, a matéria relativa à posição 

hierárquica na qual os tratados, depois de recepcionados, são alocados no ordenamento 

interno, inusitadamente, nunca contou com uma disciplina jurídica específica nas 

Constituições pátrias
1270

. Ressalva-se a esse respeito o que a Constituição de 1988 dispõe 

                                                
1268 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 147. 
1269 MONTEIRO, op. cit., p. 142. 
1270 Como exemplo de regulamentação constitucional da matéria, pode-se citar o art. 55 da Constituição da 

República Francesa de 1958, que dispõe a respeito nos seguintes termos: ―Les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 
chaque accord ou traité, de son application par l‟autre partie‖ (numa tradução livre: ―Os tratados ou acordos 

regularmente ratificados ou aprovados possuem, desde a sua publicação, autoridade superior à das leis, sob 

reserva, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação pela outra parte‖). Nessa esteira, reconhece expressamente 
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sobre a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, na forma do § 3º e, para 

alguns, do § 2º, ambos do seu art. 5º
1271

. 

A lacuna histórica na regulação da matéria abriu espaço para divergências de 

entendimento quanto à composição de antinomias, o que culminou com dissensões 

doutrinárias e oscilações jurisprudenciais no tratamento da vexata quaestio
1272

, de modo que 

ora se deliberara em prol do direito convencional, ora em favor das disposições da produção 

doméstica
1273

. No epicentro das discussões, reside justamente o problema transversal acerca 

de qual norma, no regime de aplicação do direito internamente, há de prevalecer no caso de 

colisão entre um preceito convencional internalizado e uma prescrição normativa de origem 

nacional. Vale nota que os desacordos não se referem apenas à posição hierárquica dos 

tratados comuns ou tradicionais, visto que também alcançam os tratados de direitos humanos, 

notadamente aqueles não aprovados sob o procedimento especial estatuído no § 3º do art. 5º 

da CF/1988, introduzido pela EC nº 45/2004. 

Até o paradigmático julgamento, encerrado em 1º de junho de 1977, do Recurso 

Extraordinário nº 80.004/SE
1274

, a jurisprudência majoritária do STF orientava-se no sentido 

de dar mais ênfase aos compromissos internacionais firmados pelo Estado brasileiro, à palavra 

empenhada, bem como aos consectários externos decorrentes de suas violações; em 

detrimento da legislação doméstica de origem nacional. Em razão disso, deliberara, reiteradas 

vezes, em prol do reconhecimento da primazia dos tratados frente ao direito interno, à 

exceção da Constituição
1275

. Proclamava, assim, que os tratados revogavam a legislação 

infraconstitucional preexistente que lhe fosse incompatível, bem como prevaleciam em face 

das normas internas que lhes sobreviessem, já que seriam infensos à revogação comum, só 

                                                                                                                                                   
hierarquia supralegal, conquanto infraconstitucional, em favor dos tratados, que prevalecem, por conseguinte, em 

face da legislação interna, ressalvada a Constituição.  
1271 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A opção do judiciário brasileiro em face dos conflitos entre tratados 

internacionais e leis internas. Revista CEJ, Brasília, n. 14, pp. 112-120, mai./ago. 2001b.  
1272 ARIOSI, op. cit., p. 158; e COUTO, Estêvão Ferreira. A relação entre o interno e o internacional: 

concepções cambiantes de soberania, doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pp. 60-61. 
1273 FRAGA, op. cit., p. 99. 
1274 RE nº 80.004/SE, Pleno do STF, Min. Rel. Xavier de Albuquerque, j. 01.06.1977, maioria, DJ 29.12.1977. 
1275 Em voto proferido na Apelação Cível nº 9.587/DF, julgada em 21.08.1951, o Ministro Orozimbo Nonato 

argumentara no seguinte sentido: ―Sem dúvida que o tratado revoga as leis que lhe são anteriores, mas não pode 

ser revogado pelas leis posteriores, se estas não se referirem expressamente a essa revogação ou se não 

denunciarem o tratado. A meu ver, por isso, uma simples lei […] não tem força para alterar os termos de um 
tratado internacional.‖ (Apelação Cível nº 9.587/DF, 2ª Turma do STF, Min. Rel. Lafayette de Andrada, j. 

21.08.1951, unânime, 18.10.1951). Referido excerto ilustra bem a orientação jurisprudencial encampada pelo 

STF até o RE nº 80.004/SE, de 1977. 
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podendo ser afastados pela via própria da denúncia
1276

, ou mesmo pela declaração de 

inconstitucionalidade. Consagrava, dessarte, uma autêntica superioridade hierárquica dos 

tratados em face da legislação, antecedente ou superveniente. Exemplos de julgamentos nessa 

linha podem ser colhidos nos acórdãos proferidos pela Excelsa Corte no Pedido de Extradição 

nº 07, de 1913, no Habeas Corpus nº 24.637, de 1934, nas Apelações Cíveis nº 7.872, de 

1943, 8.332, de 1944, 9.587, de 1951, 9.593, de 1953, e 9.594, de 1954, e no RE nº 

71.154/PR, de 1951
1277

. 

Em verdade, à época, a maioria dos Ministros do STF inclinava-se, em termos 

gerais, no sentido de acolher certos postulados do monismo com primazia do direito 

internacional. A despeito da influência do pensamento kelseniano, tratava-se de uma 

formulação distinta e abrandada do modelo de Kelsen, de forma que não se podia falar, em 

sentido próprio, num monismo puro. Numa zona nebulosa entre um monismo 

internacionalista atenuado e um dualismo escamoteado, reconhecia-se que, conquanto se 

subordinassem, no plano interno, à Constituição, único instrumento normativo então dotado 

de supremacia hierárquica na esfera jurídica doméstica, os tratados haveriam de prevalecer 

perante o direito infraconstitucional em caso de conflito antinômico. Não podiam, ademais, 

ser por este revogados.
1278

 

Nada obstante, conforme assinalado, com o paradigmático julgamento, iniciado 

em 1975 e finalizado em 1977, do RE nº 80.004/SE, de relatoria do Min. Xavier de 

Albuquerque
1279

, a Excelsa Corte reformulou radicalmente, por maioria, seu entendimento 

tradicional, na esteira da divergência vencedora instaurada pelo voto-vista do Min. Cunha 

Peixoto. 

                                                
1276 No julgamento da Apelação Cível nº 8.332, em 1944, o Ministro Orozimbo Nonato pronunciara-se nos 
seguintes termos: ―[…] parece-me que o Estado, vinculado, por Tratado, não pode citar lei alguma que 

contrariasse esse tratado. […] Enquanto não fizer a denúncia não pode ser descumprido o tratado e a 

obrigatoriedade de sua observância, a não ser que se use desse meio específico, acarreta a consequência de que o 

Estado continua preso ao tratado.‖ (Apelação Cível nº 8.332, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 

07.07.1944, DJ 07.12.1944). Por sua vez, em aresto prolatado na Apelação Cível nº 7.872, de 1943, o Ministro 

Philadelpho Azevedo assinalara que ―[…] em prol do prestígio empenhado na palavra do país, escrita em 

Tratados, assim excluídos da revogação comum, ao menos da que decorre apenas implicitamente de novas 

normas internas‖ (Apelação Cível nº 7.872-RS, Min. Rel. Philadelpho Azevedo, j. 11.10.1943). 
1277 Referências de julgados extraídos do acórdão proferido no RE nº 80.004/SE. 
1278 ARIOSI, op. cit., pp. 164-165; e COUTO, op. cit., pp. 60, 62, 70 e 79.    
1279 Figurando inicialmente como relator do RE nº 80.004/SE, o Ministro Xavier de Albuquerque foi voto 
vencido no julgamento. Defendera a manutenção da tradicional orientação jurisprudencial do STF, no sentido do 

reconhecimento da primazia normativa dos tratados em face da legislação interna de origem nacional que lhe 

fosse antecedente ou subsequente. 
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Na espécie, o Plenário do STF debruçara-se sobre um problema jurídico 

específico envolvendo certa colisão normativa entre determinada regra da Convenção de 

Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, de 1930, promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 57.663/1966, e um dispositivo do Decreto-Lei nº 427/1969, que lhe era 

posterior
1280

. Evocando, dentre outros fundamentos, o argumento de que a Constituição não 

encerrara nenhuma norma explícita ou implícita que, na hierarquia das leis, tivesse outorgado 

aos tratados posição de preeminência jurídica frente ao direito interno, rejeitou o 

estabelecimento de qualquer primazia ou sobreposição apriorística em favor das normas 

convencionais. Perfilhando essa linha de compreensão, acolheu a tese da estrita paridade 

hierárquica entre os tratados e as leis federais infraconstitucionais de primeiro grau, tais como, 

v. g., as leis ordinárias, complementares, delegadas etc (à exceção dos tratados sobre matéria 

tributária, dotados de supralegalidade, nos termos do art. 98 do CTN, e de outras convenções 

em favor das quais a legislação infraconstitucional porventura reconheça primazia 

normativa)
1281

. Em razão disso, deliberou, no caso concreto, por maioria, que, na parte 

                                                
1280 O cerne do problema jurídico apreciado pelo STF no RE nº 80.004/SE versava acerca da validade ou não da 

exigência de registro obrigatório de notas promissórias em repartições fazendárias, estatuída pelo Decreto-Lei nº 

427, de 22 de janeiro de 1969, sob pena de nulidade dos títulos cambiários. Essa formalidade não encontrava 

guarida na Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, de 1930, promulgada no 

Brasil pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966. Na esteira da divergência inaugurada pelo Min. Cunha 

Peixoto, a tese que prevaleceu no STF, por maioria de votos, foi a de que, como a Convenção não se sobrepunha 

ao direito doméstico, prevaleceria, conforme o princípio lex posterior derogat priori, a norma posterior do 
Decreto-Lei nº 427/1969, sendo, pois, válida a obrigatoriedade do registro fazendário, mesmo em face da Lei 

Genebrina. Como, no caso concreto, a nota promissória não havia sido registrada dentro do prazo decadencial 

pertinente, reputou-se nulo o título creditício. Por conseguinte, declarou-se a invalidade do aval nele aposto, de 

sorte que se conheceu e se deu provimento, por maioria, ao recurso extraordinário interposto pelo próprio 

avalista, demandado em ação ordinária de cobrança pelo credor insatisfeito. Da ementa do julgado, pode-se 

colher o seguinte excerto: ―[…] Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de 

câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do País, 

disso decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do Decreto-Lei nº 427/1969, que instituiu o 

registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. […]‖ (RE nº 

80.004/SE, Pleno do STF, Min. Rel. Xavier de Albuquerque, j. 01.06.1977, maioria, DJ 29.12.1977). 
1281 Há entendimento assente na doutrina de que inexiste hierarquia entre lei ordinária e lei complementar 

(MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 882). Nesse sentido, leciona Michel Temer: ―Não há hierarquia 
alguma entre a lei complementar e a lei ordinária. O que há são âmbitos materiais diversos atribuídos pela 

Constituição a cada qual destas espécies normativas.‖ (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 

22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 150). A despeito disso, o STF, ao deliberar, na ADIn nº 1.480-3-MC/DF, 

sobre a aplicabilidade da Convenção nº 158/OIT, firmou orientação de que as normas do referido tratado 

relativas à despedida arbitrária ou sem justa causa não deveriam prevalecer no ordenamento brasileiro, visto que, 

na forma dos arts. 7º, I, da CF/1988 e 10, I, do ADCT, obrigatória seria a edição de lei complementar para a 

disciplina das referidas matérias. Sob essa perspectiva, decidiu que, embora inexistisse diferenciação hierárquica 

entre eles, não haveria propriamente uma estrita paridade normativa entre tratado e lei complementar, ante a 

reserva constitucional que exige a adoção dessa forma normativa como instrumento adequado para a disciplina 

das matérias especificadas na Lei Magna (Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 

18.05.2001). Elival da Silva Ramos questiona essa tese, defendendo que, além de inexistir desnível hierárquico 
entre leis complementares e leis ordinárias, trasladou-se para o domínio externo uma distribuição de matérias do 

sistema interno de fontes normativas, numa operação absolutamente estranha ao direito internacional público 

(RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 
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colidente, o referido Decreto-Lei teria ―revogado‖ a Convenção, na qualidade de lex 

superveniens. Entendeu-se que, como a lei interna figurava como expressão última da vontade 

do legislador republicano, deveria ter sua prevalência garantida pela Justiça, apesar das 

consequências que poderiam decorrer do descumprimento do tratado, no plano 

internacional
1282

.  

Particularmente no que concerne ao emprego do critério cronológico na resolução 

de conflitos normativos intertemporais, firmou-se, no aludido julgamento, majoritária 

posição, encampada pelos Ministros Cordeiro Guerra, Rodrigues Alckmin, Thompson Flores 

e Cunha Peixoto, no sentido da plena incidência do princípio lex posterior revogat legi 

priori
1283

. Reconheceu-se, dessarte, que, do mesmo modo que um tratado superveniente teria 

o condão de revogar uma lei anterior, uma lei posterior poderia perfeitamente ―ab-rogar‖ ou 

―derrogar‖ um tratado já internalizado
1284

.  

Divergindo isoladamente a esse respeito, o Min. Leitão de Abreu defendeu que a 

antinomia não poderia ser propriamente solvida com o manejo do princípio lex posterior 

revogat priori, e sim com esteio na regra later in time, baseada na técnica da prevalência da 

aplicação da norma mais recente
1285

. Partiu, para tanto, da premissa de que uma lei interna 

não teria o condão de revogar, em sentido próprio, uma convenção internalizada, decorrente 

da importação de uma fonte normativa externa, cujo afastamento demandaria, em rigor, um 

ato de denúncia. Nessa esteira, sustentou que os tratados deveriam prevalecer sobre as normas 

domésticas precedentes, mas cederiam, sendo simplesmente obstada ou excluída a sua 

aplicação, sem revogação alguma, quando em face de legislação superveniente que lhe fosse 

incompatível. Assim sendo, como o tratado não seria revogado, já que sua incidência seria 

                                                                                                                                                   
constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 159). Ademais, ao serem recepcionados, os 

tratados passam, em rigor, a gozar de paridade normativa em relação às leis complementares, tal como vem 

sendo deliberado pelo STF desde o RE nº 80.000/SE, de 1977. Por sinal, no julgamento da ADIn nº 1.480-3-

MC/DF, o Ministro Carlos Velloso dissentiu nesse ponto, ao sustentar, dentre outros argumentos, que a paridade 

entre tratado e lei não há de ser referenciada em relação a nenhuma das espécies normativas infraconstitucionais 

consideradas isoladamente, já que diz respeito, em verdade, ao gênero que envolve todas as leis 

subconstitucionais primárias. Assim, segundo o Ministro, ao ser recepcionado, o tratado poderia ser incorporado 

tanto na qualidade de lei ordinária quanto na de lei complementar, de acordo com a matéria sobre a qual 

versasse, considerados os balizamentos fixados na Constituição. 
1282 RESEK, op. cit., 2005, p. 99. 
1283 LOUREIRO, op. cit., p. 151.  
1284 ARIOSI, op. cit., pp. 181-182. 
1285 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp. 159-161; e ARIOSI, op. cit., pp. 181-182.   
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simplesmente afastada, teria sua aplicabilidade restabelecida caso a lei posterior viesse 

porventura a ser revogada.
1286

 

A doutrina e a jurisprudência têm sido vacilantes quando se referem à forma de 

aplicação do critério cronológico nessas situações, ora assinalando, laconicamente, que leis 

posteriores revogam tratados incompatíveis (lex posterior revogat priori), ora predicando que 

a legislação superveniente simplesmente prevalece sobre os tratados (later in time), sem uma 

solução uniforme a esse respeito. De todo modo, a partir desse leading case, e até o 

julgamento final, em 03 de dezembro de 2008, do RE nº 466.343/SP, a jurisprudência do STF 

vinha, por mais de três décadas, chancelando sistematicamente a tese da paridade normativa 

entre os tratados recepcionados e a legislação federal ordinária de origem nacional. Alocava-

os, todos, em princípio, no mesmo patamar hierárquico (salvo os tratados supralegais, a 

exemplo dos que versam sobre matéria tributária, regidos pelo art. 98 do CTN)
1287

. Em outros 

termos, consolidara-se, desde então, interativa tradição jurisprudencial, mantida sob a égide 

da Constituição de 1988, que reconhecia status infraconstitucional, ou melhor, legal, a 

qualquer tratado incorporado pelo direito interno
1288

, de forma que as antinomias deveriam 

ser, em rigor, solvidas por via dos clássicos critérios cronológico (inclusive na perspectiva da 

regra later in time, de acordo com o entendimento perfilhado) e da especialidade
1289

. 

Na qualidade de intérprete último e guardião da Constituição, o STF sempre 

deliberou no sentido de que, no estrito limite do que incorpora e inova no ordenamento 

                                                
1286 Em defesa de sua tese da aplicabilidade da regra later in time, o Ministro Leitão de Abreu assinalara o 

seguinte: ―A orientação, que defendo, não chega a esse resultado, pois, fiel à regra de que o tratado possui forma 

de revogação própria, nega que este seja, em sentido próprio, revogado pela lei. Conquanto não revogado pela 

lei, que o contradiga, a incidência das normas jurídicas constantes do tratado é obstada pela aplicação, que os 

tribunais são obrigados a fazer, das normas legais com aqueles conflitantes. Logo, a lei posterior, em tal caso, 

não revoga, em sentido técnico, o tratado senão que lhe afasta a aplicação. A diferença está em que, se a lei 

revogasse o tratado, este não voltaria a aplicar-se, na parte revogada, pela revogação pura e simples da lei dita 

revogadora. Mas como, a meu juízo, a lei não o revoga, mas simplesmente afasta, enquanto em vigor, as normas 

do tratado com ela incompatíveis, voltará ele a aplicar-se, se revogada a lei que impediu a aplicação das 

prescrições nele consubstanciadas.‖ (RE nº 80.004/SE, Pleno do STF, Min. Rel. Xavier de Albuquerque, j. 
01.06.1977, maioria, DJ 29.12.1977). 
1287 À luz desse entendimento, que reflete a mesma sistemática adotada no direito norteamericano, pode-se até 

falar em primazia dos tratados, mas apenas em relação à legislação dos Estados-membros e Municípios, à 

semelhança do que se dá com a legislação federal (RESEK, op. cit., 2005, p. 98). 
1288 Cf. HC n° 72.131/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.8.2003; ADI-MC n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ 18.5.2001; HC n° 81.139/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.8.2005; HC n° 79.870/SP, Rel. Min. 

Moreira Alves, DJ 20.10.2000; HC n° 77.053/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; DJ 4.9.1998; RE n° 206.482/SP, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 5.9.2003; RHC n° 80.035/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.8.2001. 
1289 No julgamento da ADIn nº 1.480-3-MC/DF, o Ministro Celso de Mello, na qualidade de relator, manifestara-

se nos seguintes termos: ―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.‖ (ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. 

Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001). 
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nacional, a validade de qualquer tratado no direito doméstico pressupõe indeclinável 

compatibilidade vertical, formal e material, com a Lei Magna
1290

. Incluindo as convenções 

recepcionadas, todos os componentes infraconstitucionais do ordenamento brasileiro 

submeter-se-iam, portanto, à supremacia jurídica da Constituição, a ser garantida, em última 

instância, pelo Judiciário
1291

 
1292

. Jamais a jurisprudência do STF reconheceu hierarquia 

constitucional, e, muito menos, supraconstitucional, em prol de qualquer convenção 

recepcionada pela ordem jurídica brasileira, salvo os tratados de direitos humanos aprovados 

conforme o rito especial previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição, tidos como equivalentes às 

emendas
1293

. Deveras, sempre se atribuiu estatura subconstitucional aos tratados 

internalizados, dotados de força de lei, razão pela qual inarredavelmente serviram de objeto, e 

nunca de parâmetro, para o controle de constitucionalidade, nas modalidades concreta-

incidental e abstrata-principal
1294

 
1295

. Por sinal, todas as Constituições republicanas 

                                                
1290 Nas palavras de Pontes de Miranda, ―Também ao tratado, como a qualquer lei, se exige ser constitucional.‖ 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti de. Comentários à constituição de 1967, com a emenda nº 1, 

de 1969. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, t. 4, p. 146). 
1291 Na qualidade de Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer destacara, na Exposição de Motivos relativa à 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que: ―Seja como for, a eventual aprovação integral da 

Convenção, mesmo sem qualquer reserva, pelo Congresso Nacional, nunca poderia ser tomada como 

postergatória de normas constitucionais, já que no Brasil não se tem admitido que os tratados internacionais se 

sobreponham à Constituição.‖ (Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 19.05.1992, p. 9.241).  
1292 Em voto condutor deduzido por ocasião do julgamento da ADIn nº 1.480-3-MC/DF, o Ministro Celso de 

Mello tecera as seguintes ponderações: ―No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais 

estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, 
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 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.‖ (ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001).  
1293 Por sinal, mesmo em relação aos tratados sobre matéria tributária, dotados de especial supralegalidade por 

força do art. 98 do CTN, o STF já deliberou no sentido de que se sujeitavam à supremacia hierárquica da Lei 

Magna. Exemplo desse posicionamento pode ser colhido no julgamento do RE nº 109.173/SP, no qual o Pretório 

Excelso decidiu pela prevalência de normas da Constituição de 1967/1969 em face de disposições do GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) em matéria de tributação pelo Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICM) da operação de importação de bens de capital. A ementa do acórdão pertinente restou vazada 
nos seguintes termos: ―ICM. Importação de bens de capital. Súmula 575 (inaplicação). Art. 23, II, § 11, da 

Constituição Federal. Se a importação ocorreu na vigência da Emenda Constitucional nº 23/83, incide o ICM na 

importação de bens de capital. Inadmissível a prevalência de tratados e convenções internacionais contra o texto 

expresso da Lei Magna. Recurso extraordinário conhecido e provido.‖ (RE nº 109/173/SP, 2ª Turma do STF, 

Rel. Min. Carlos Madeira, j. 27.02.1987, unânime, DJ 27.03.1987). 
1294 Nesse tocante, Resek tecera os seguintes comentários: ―Assim, posto o primado da constituição em confronto 

com a norma pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental do Estado, ainda 

que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder. Embora sem 

emprego de linguagem direta, a Constituição brasileira deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao 

controle de constitucionalidade, a exemplo dos demais componentes infraconstitucionais do ordenamento 

jurídico. Tão firme é a convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer espécie de 
confronto, que nos sistemas mais obsequiosos para com o Direito das Gentes tornou-se encontrável o preceito 

segundo o qual todo tratado conflitante com a constituição só pode ser concluído depois de se promover a 

necessária reforma constitucional. Abstraída a constituição do Estado, sobrevive o problema da concorrência 
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brasileiras dispuseram sobre a aplicação de tratados pelo Judiciário
1296

 e algumas delas 

enunciaram textualmente a possibilidade de se interpor recurso extraordinário perante o STF 

com o fito de se promover a fiscalização incidental da constitucionalidade não só de leis, mas 

também de tratados, tal como o fez o art. 102, III, ―b‖, da Constituição de 1988 (cf. arts. 59, § 

1º, ―a‖, da CF/1891; 114, III, ―b‖, na redação original da CF/1967; e 119, III, ―b‖, da 

CF/1967, com dicção dada pela EC nº 01/1969). 

Vale nota, outrossim, que a eventual sanção de nulidade imputada a um tratado 

declarado inconstitucional por instâncias judiciárias nacionais, mormente pela via abstrata-

principal do controle jurisdicional de constitucionalidade, circunscreve-se, em seus efeitos 

diretos, ao âmbito doméstico. Não afeta, em rigor, a validade internacional da convenção, que 

é aferida segundo parâmetros e critérios definidos na alçada do direito internacional público 

(cf. arts. 27, 42, 1, 42 a 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados), e não no 

direito interno dos Estados
1297

. Com efeito, embora, no plano jurídico externo, os tratados 

                                                                                                                                                   
entre tratados e leis internas de estatura infraconstitucional. A solução, em países diversos, consiste em garantir 

prevalência aos tratados. Noutros, entre os quais o Brasil contemporâneo, garante-se-lhes apenas um tratamento 

paritário, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau equivalente.‖ (RESEK, op. cit., 1984, 

pp. 462-463).  
1295 Como exemplo a esse respeito, na Representação nº 803/DF, o STF declarou, em sede de fiscalização 

abstrata, a inconstitucionalidade material de expressões textuais da Convenção nº 110 da OIT, relativa às 
condições de emprego de trabalhadores de fazendas, tendo como parâmetro de controle a Constituição de 

1967/1969 (Rp 803/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 15.09.1977, unânime, DJ 17.03.1978). 
1296 FRAGA, op. cit., pp. 48-49.  
1297 A declaração de inconstitucionalidade de um tratado proferida em sede de controle de constitucionalidade 

por instâncias judiciárias nacionais não surte, em princípio, efeitos jurídicos diretos na ordem externa. Em 

verdade, tem prevalecido a compreensão dogmática de que, em rigor, um Estado não pode invocar sua 

Constituição em face do outro Estado para se esquivar, na seara internacional, de obrigações ratificadas em 

tratados. O art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, reforça essa linha de 

entendimento. Sem embargo, o direito internacional público reconhece hipóteses excepcionais em que o vício de 

inconstitucionalidade poderá eventualmente afetar a própria validade internacional do tratado, tema, por sinal, 

extremamente polêmico. Nesse tocante, à semelhança da categorização entre inconstitucionalidade formal e 

material, o direito das gentes trabalha com os conceitos de ―inconstitucionalidade extrínseca‖, também 
denominada de ―ratificação imperfeita‖, e de ―inconstitucionalidade intrínseca‖. A inconstitucionalidade 

extrínseca ocorre quando há violação das regras constitucionais de competência e de procedimento para a 

celebração do tratado, tal como no caso em que o Presidente da República ratifica o tratado sem submetê-lo à 

aprovação do Legislativo. A inconstitucionalidade intrínseca dá-se quanto o tratado foi aperfeiçoado com regular 

observância dos balizamentos constitucionais formais atinentes a competência e procedimento, mas o conteúdo 

de alguma norma convencional viola a Constituição do Estado. A doutrina tem oscilado entre admitir a validade 

do tratado, a despeito do vicio de inconstitucionalidade, proclamar-lhe a nulidade ou diferenciar casos em que a 

nulidade é cabível e situações em que não. Para o caso de violação de disposições do direito interno sobre a 

competência para concluir tratados, o art. 46 da Convenção de Viena predica 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‖. Esclarece, por sua 

vez, que ―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‖. Cf. ARIOSI, op. cit., pp.  119-125.   
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encontrem sua razão de ser no pacta sunt servanda, no domínio interno, hão de haurir seu 

fundamento de validade da Constituição, sob pena de nulidade
1298

. 

Demais disso, a sindicância de constitucionalidade pode envolver diretamente o 

preceituado no tratado incorporado, hipótese em que só se poderão vislumbrar eventuais 

vícios de inconstitucionalidade material. Por outro lado, poderá também atingir o tratado de 

modo indireto ou reflexo, por efeito consequencial, tendo por objeto imediato de controle o 

decreto legislativo de sua aprovação ou o decreto presidencial editado para sua inserção no 

ordenamento nacional, situação em que, aí sim, poderão ser suscitadas inconstitucionalidades 

formais.
1299

  

Como aduzido, a tese da paridade normativa entre os tratados recepcionados e a 

legislação federal primária foi, de fato, acolhida pelo STF ao analisar, no RE n° 80.004/SE, 

tema de natureza comercial (conflito entre a Convenção de Genebra – Lei Uniforme sobre 

Letras de Câmbio e Notas Promissórias – e o Decreto-Lei nº 427/1969). Referido 

entendimento foi, contudo, também replicado pelo Pretório Excelso em matéria de direitos 

humanos, tal como se deu, v. g., no julgamento, em 1995, do HC nº 72.131/RJ e, em 1994, da 

ADIn nº 1.480-3-MC/DF, entre inúmeros outros julgados similares
1300

. Aliás, até o 

julgamento final, em 03 de dezembro de 2008, do RE nº 466.343/SP, a jurisprudência 

predominante no STF jamais tinha estabelecido qualquer diferenciação de tratamento entre os 

                                                
1298 Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte excerto da lavra do Min. Celso de Mello, colhido na ementa do 

aresto proferido na ADIn nº 1.480-3-MC/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.‖ (ADIn nº 1480-3-MC/DF, 

Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001).  
1299 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 
constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, p. 161.  
1300 Cf. ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.09.1997, maioria, DJ 18.05.2001 

(Convenção nº 158/OIT – despedida arbitrária ou sem justa causa); HC n° 72.131/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 23.11.1995, maioria, DJ 01.08.2003 (prisão civil do 

depositário infiel); HC nº 73.044/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 19.03.1996, unânime, DJ 

20.09.1996 (prisão civil do depositário infiel); HC nº 76.561/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso, 

Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.05.1998, maioria, DJ 02.02.2001 (prisão civil do depositário infiel); 

RE n° 206.482/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 27.05.1998, maioria, DJ 05.09.2003 (prisão civil 

do depositário infiel); HC n° 77.053/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.06.1998, unânime, 

DJ 04.09.1998 (prisão civil do depositário infiel); HC n° 79.870/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, 

j. 16.05.2000, unânime, DJ 20.10.2000 (prisão civil do depositário infiel); RHC n° 80.035/SC, 2ª Turma do STF, 
Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.11.2000, maioria, DJ 17.08.2001 (prisão civil do depositário infiel); HC n° 

81.139/GO, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.04.2002, maioria, DJ 19.08.2005 (prisão civil do 

depositário infiel) etc.  
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tratados comuns ou tradicionais e os tratados de direitos humanos no tocante à posição 

hierárquica no rol de fontes normativas internas
1301

 
1302

. 

Foi, em verdade, a recorrente querela jurídica acerca da legitimidade ou não da 

prisão civil do depositário infiel de bens móveis, nos casos de contratos bancários de 

alienação fiduciária em garantia inadimplidos, a que mais suscitou pronunciamentos e 

redefinições jurisprudenciais por parte do STF sobre a problemática relativa aos conflitos 

antinômicos entre dispositivos de tratados de direitos humanos e da legislação doméstica de 

origem nacional, incluindo normas constitucionais (cf. HC n° 72.131/RJ, HC nº 73.044/SP, 

HC nº 76.561/SP, RE n° 206.482/SP, HC n° 77.053/SP, HC n° 79.870/SP, RHC n° 

80.035/SC, HC n° 81.139/GO etc)
1303

. Deveras, o debate em torno dessa matéria serviu de 

pano de fundo para uma das grandes lutas jurídicas em prol da proteção de direitos humanos 

no Brasil sob a égide da Constituição de 1988, que teve especiais desdobramentos no âmbito 

do Judiciário, em especial do STF, consoante será abordado mais à frente. Em jogo, estava um 

dos direitos de maior magnitude axiológica para a pessoa humana: a sua liberdade física. 

3.2.2. A institucionalização da prisão civil do devedor fiduciante no direito brasileiro 

 

A conquista liberal da vedação jurídica do encarceramento de pessoas como meio 

transverso para a cobrança de seus débitos foi entronizada na tradição constitucional 

brasileira, na qualidade de garantia individual da liberdade, direito humano por excelência, 

com o art. 113, 30, da Constituição de 1934. Para tanto, valeu-se da asserção proibitiva geral 

―não haverá prisão por dívidas, multas ou custas‖, pura e simples, veiculando, assim, uma 

                                                
1301 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., pp.  167-168.   
1302 Num precedente isolado da 1ª Turma, no contexto do RE nº 214.349/RJ, o STF fizera ligeira diferenciação 

entre os tratados comuns ou tradicionais e os tratados de direitos humanos. Decorrente de uma demanda judicial 
que versava sobre responsabilidade civil por danos materiais e morais de transportador aéreo internacional, 

interpôs-se o recurso extraordinário sob o fundamento de restar caracterizara hipótese de suposta ofensa ao 

disposto no § 2º do art. 5º da CF/1988. A Corte Suprema não conheceu, por  unanimidade, do recurso 

extraordinário, sob o argumento de que o referido preceito constitucional não se aplicava ao caso concreto, já 

que a controvérsia radicava em normas da Convenção de Varsóvia e do Protocolo de Haia, que não tratavam de 

direitos humanos. A ementa do acórdão restou vazada nos seguintes termos: ―Recurso extraordinário. 

Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. […] no tocante à alegação de ofensa ao artigo 5º, § 2º, da 

Constituição, ela não ocorre, porquanto esse dispositivo se refere a tratados internacionais relativos a direitos e 

garantias fundamentais, o que não é matéria objeto da Convenção de Varsóvia e do Protocolo de Haia no tocante 

à limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional. Recurso extraordinário não 

conhecido.‖ (RE nº 214.349/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 13.04.1999, unânime, DJ 
11.06.1999). 
1303 A respeito da evolução da jurisprudência do STF relativa à prisão civil do depositário infiel, cf. MACHADO, 

Agapito. Prática forense penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, pp. 40-49. 
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proscrição constitucional peremptória, veemente, sem ressalvas. As Constituições de 1824 e 

1891 haviam sido silentes a esse respeito.  

Com a outorga da Carta de 1937, a garantia constitucional em face de prisões 

desse tipo foi suprimida, de modo que o legislador ordinário readquiriu a possibilidade de 

institui-la. Consumou-se, durante a ditadura estadonovista, o que Pontes de Miranda 

denominara de ―queda da garantia constitucional‖
1304

. 

Sem embargo, a interdição constitucional da custódia civil por débitos foi 

restabelecida com a promulgação da Constituição de 1946, que restringiu, no entanto, seu 

âmbito de proteção, ao prever algumas exceções derrogatórias. Deveras, na forma do seu art. 

141, § 32, embora fosse, como regra, vedada a prisão civil por dívida, multa ou custas, seria 

possível a constrição excepcional da liberdade pessoal, resquício de uma prática há muito 

extinta, no caso do depositário infiel e do responsável pelo inadimplemento de obrigação 

alimentar, ―na forma da lei‖
1305

. Disciplina idêntica restou reproduzida no § 17 do art. 150 da 

CF/1967 (deslocado, ipsis verbis, para o art. 153, § 17, pela EC nº 01/1969)
1306

. 

Inserido no título atinente aos direitos e garantias fundamentais, o art. 5º, LXVII, 

da CF/1988 vedou igualmente a prisão civil por dívida, na esteira da tradição republicana 

inaugurada com a Constituição de 1934 (art. 113, 30). No entanto, à semelhança das 

Constituições de 1946 (§ 32 do art. 141) e 1967/1969 (§ 17 do art. 150/153), excepcionou a 

possibilidade do encarceramento extrapenal, desde que confinada ao depositário infiel e ao 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
1307

. Por 

sinal, a matéria atinente à proibição da prisão civil por dívida, regulada no inciso LXVII, 

integra, na Constituição de 1988, o que, em voto proferido no RE nº 466.343/SP, o Min. 

Carlos Ayres Brito denominou de ―estatuto constitucional da liberdade‖
1308

. Trata-se de um 

conjunto de oito dispositivos da Constituição de 1988, sequenciados em ordem imediata nos 

incisos LXI a LXVIII, que predicam normas de proteção da liberdade individual, incluindo, 

ao final, a garantia do habeas corpus (LXVIII). No sistema jurídico brasileiro em vigor, a 

                                                
1304 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti de. Comentários à constituição de 1967, com a emenda 

nº 1, de 1969. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, t. 5, p. 264.   
1305  Art. 141 […] § 32 - Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel e 

o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei. 
1306 § 17. Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel, ou do 

responsável pelo inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei.  
1307 Art. 5º […] LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
1308 RE nº 466.343/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Cézar Peluso, j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009.  



392 

 

 

 

vedação da prisão civil por dívida constitui, portanto, garantia do status libertatis que possui 

―extração constitucional‖
1309

. 

Impende destacar que, no plano infraconstitucional, a prisão civil do depositário 

infiel, modalidade extraordinária de coerção, já encontrava previsão expressa no art. 1.287 do 

Código Civil de 1916
1310

 
1311

, que restou replicado no art. 652 do Novo Código Civil, de 

2002
1312

. Segundo referidos dispositivos, inseridos entre as normas civis aplicáveis 

especificamente ao ―contrato de depósito‖, o depositário que não restituir a coisa depositada, 

quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão, não excedente a 1 (um) ano, e a 

ressarcir os prejuízos, seja voluntário ou necessário o depósito. 

A alienação fiduciária em garantia constitui modalidade sui generis de operação 

contratual adjeta inspirada na fiducia romana
1313

. À semelhança de vários contratos 

comerciais, tais como o de comissão, corretagem, incorporação imobiliária, estimatório, 

transporte, agência e distribuição, factoring, leasing, dentre outros, não contava com 

disciplina jurídica específica no Código Civil de 1916
1314

. Nela, o credor fiduciário ou 

alienatário permanece, por ficção jurídica, com o domínio restrito e resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, ou seja, 

mediante tradição ficta (constituto possessório); tornando-se o alienante ou devedor fiduciante 

possuidor direto do objeto negociado (cf. art. 66 da Lei nº 4.728/1965, com redação dada pelo 

DL nº 911/1969).  

                                                
1309 Expressão comumente utilizada pelo Min. Celso de Mello, tal como consignado em vários julgados a 

respeito, tal como, v. g., no HC nº 72.131/RJ e no RE nº 466.343/SP. 
1310 Art. 1.287. Seja voluntário ou necessário o depósito, o depositário, que o não restituir, quando exigido, será 

compelido a fazê-lo, mediante prisão não excedente a 1 (um) ano, e a ressarcir os prejuízos (art. 1.273). 
1311 Discorrendo a respeito da hipótese de prisão civil do depositário infiel prevista no art. 1.287 do CCB/1916, 

Clóvis Bevilacqua assinalara que a previsão do encarceramento configurava um desvio do pensamento jurídico 

dominante, na medida em que ―não quis seguir doutrina liberal que, entre nós, condenava qualquer prisão civil 

por dívida‖. Cf. BEVILACQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 10. ed. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1957, v. 5, p. 22. 
1312 Art. 652. 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. 
1313 Conforme Caio Mario, ―Fidúcia é o contrato pelo qual uma das partes, recebendo da outra bens móveis ou 

imóveis, assume o encargo de administrá-los em proveito do instituidor ou de terceiro, tendo a sua livre 

administração, embora sem prejuízo do beneficiário.‖ (SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de 

direito civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, v. 3, p. 382). No direito romano, havia duas modalidades de 

negócio fiduciário: 1) a fiducia cum amico: contrato de confiança e não de garantia, no qual o fiduciante alienava 

seus bens a um amigo, sob a condição de lhe restituir, quando cessassem as circunstâncias aleatórias que 

causaram o contrato (p. ex.: guerra, viagem, fatos políticos etc); e 2) a fiducia cum creditore: contrato com 

caráter de garantia, em que o devedor vendia seus bens ao credor, sob a condição de recuperá-los, após efetuar o 

pagamento. A moderna alienação fiduciária em garantia mais se assemelha à fiducia cum creditore 
(CECCONELLO, Fernanda Ferrarini Gomes da Costa. Direitos humanos na alienação fiduciária em garantia. 

Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297). 
1314 CECCONELLO, op. cit. 
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Ao passar a regular a ―propriedade fiduciária‖, o Novo Código Civil, de 2002, 

dispôs, por sua vez, que ―Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel 

infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor‖ (art. 1.361, caput). 

Predica, ademais, que ―Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento 

da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa‖ (art. 1.361, § 2º). Nela, portanto, 

figuram, por técnica jurídica ficcional: o ―devedor fiduciante‖, que aliena a coisa em garantia, 

mas permanece com sua posse direta; e o ―credor fiduciário‖, que adquire a propriedade 

resolúvel do bem, mantido em sua posse indireta, sem a tradição real do objeto alienado
1315

. 

Em 1º de outubro de 1969, o Decreto-Lei nº 911 foi outorgado, sem qualquer 

participação do Congresso Nacional, pelo triunvirato militar que, por golpe dentro do golpe, 

governou o País durante o afastamento do Presidente Costa e Silva por motivos de saúde. 

Tratou-se de mais um dos legados antidemocráticos e autoritários do período ditatorial, 

marcado pelo total menosprezo às liberdades individuais
1316

. Empreendeu-se, assim, por 

meios infra, ou melhor, extraconstitucionais, uma significativa reestruturação do regime 

jurídico da referida espécie negocial fiduciariamente garantida, que se tornou exageradamente 

mais austero.  

Nesse mister, alterou-se a redação do art. 66 da Lei nº 4.728/1965 (Lei do 

Mercado de Capitais), que disciplina o mercado financeiro e estabelece medidas para o seu 

desenvolvimento, em função do que o devedor fiduciante foi equiparado à condição análoga à 

do depositário, com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a 

lei civil e penal
1317

 
1318

. Em razão dessa modificação normativa, a medida excepcional da 

                                                
1315 Conforme Orlando Gomes, ―a alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico pela qual o devedor, para 

garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, retendo-lhe a posse direta, sob a 

condição resolutiva de saldá-la‖ (GOMES, Orlando. Contratos. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense; 2000, p. 459). 

Nas lições de Caio Mário, a alienação fiduciária, ―criando ‗direito real de garantia‘, implica a transferência, pelo 
devedor ao credor, da propriedade e posse indireta do bem, mantida a posse direta com o alienante. É, portanto, 

um negócio jurídico de alienação, subordinado a uma condição resolutiva. Efetuada a liquidação do débito 

garantido, a coisa alienada retorna automaticamente ao domínio pleno do devedor, independentemente de nova 

declaração de vontade.‖ (SILVA PEREIRA, op. cit., p. 381). 
1316 LOUREIRO, op. cit., pp. 156-157.  
1317 Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa 

móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em 

possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei 

civil e penal. (Redação dada pelo art. 1º do DL nº 911/1969 – referido dispositivo foi posteriormente revogado 

pela Lei nº 10.931, de 02.08.2004, DOU de 03.08.2004, em vigor na data de sua publicação). 
1318 O art. 66 da Lei nº 4.728/1965 previa (inicialmente no § 10, cujo conteúdo, com a alteração promovida pelo 
DL nº 911/1969, foi deslocado para o § 8º) que o devedor fiduciário que alienasse, ou desse em garantia a 

terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, seria incurso no crime de estelionato por disposição 

de coisa alheia como própria, na forma do art. 171, § 2º, I, do Código Penal. 
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prisão civil passou a servir de privilegiada garantia acessória desses contratos bancários
1319

, 

reforçando, com drástica e dissuasória coerção, a segurança da propriedade fiduciária e a 

excussão de créditos de grandes instituições financeiras; inclusive com suposto respaldo 

constitucional no disposto no § 17 do art. 150 da CF/1967 (deslocado para o art. 153, § 17, 

com a EC nº 01/1969)
1320

. 

Regulando a matéria, o art. 4º do DL nº 911/1969 estatuiu que, no caso de 

inadimplemento ou mora no cumprimento de obrigações contratuais garantidas do pactum 

fiduciae, se o bem alienado fiduciariamente não fosse encontrado ou não se achasse na posse 

do devedor fiduciante, uma vez proposta ação de busca e apreensão, o proprietário ou credor 

fiduciário, necessariamente uma instituição financeira, poderia requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido em ação de depósito
1321

. Disciplinada, por sua vez, nos arts. 901 a 906 

do CPC
1322

, a ação de depósito, que tem por fim justamente a restituição da coisa depositada, 

contempla a possibilidade da decretação judicial da medida constritiva da prisão civil do 

                                                
1319 Para além do disposto, à época, no Código Civil acerca do depósito, voluntário ou legal (arts. 1.265 e ss., 

revogados e substituídos pelos arts. 627 e ss. do NCCB/2002) e da equiparação promovida pelo DL nº 911/1969, 

a legislação brasileira continha outras normas alusivas, de modo autêntico ou por equiparação, ao depósito e/ou à 

prisão civil, tais como: o art. 774 do CCB/1916, revogado e substituído pelo art. 1.435 do NCCB/202, referente 

ao penhor civil; os arts. 276 e 284 do Código Comercial de 1850, revogados pelo art. 2.045 do NCCB/2002, que 

dispunham sobre o penhor e o depósito mercantis; o art. 11, 1, do Decreto nº 1.102/1903, relativo ao depósito em 

armazéns gerais; o art. 17 do DL nº 167/1967, atinente ao penhor rural; o art. 28 do DL nº 413/1969, quanto ao 

penhor industrial; e o art. 945 do CPC/1939, revogado e substituído pelo art. 666 do CPC/1973, atinente ao 
depósito judicial. Nesse último dispositivo, foi, aliás, acrescido o § 3º, nos termos da Lei nº 11.382/2006, que 

replicou o teor do Enunciado Sumular nº 619/STF, dispondo que ―A prisão de depositário judicial infiel será 

decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito‖. 
1320 Sustentando a constitucionalidade, à luz da Carta de 1967/1969, da equiparação, pela legislação 

infraconstitucional, de devedores de outros contratos a depositários para fins de decretação da prisão civil, 

Pontes de Miranda assinalara: ―O que a Constituição proíbe é a pena de prisão por não-pagamento de dívidas, de 

multas ou de custas, e não a prisão como meio para impedir que o que tem a posse imediata de algum bem se 

furte à entrega dele. […] O texto emprega a expressão ‗depositário infiel‘, mas em sentido genérico. Portanto, 

não ofende a Constituição de 1967, art. 153, § 17, a regra jurídica sobre prisão civil por se recusar o depositário, 

extrajudicial ou judicial, a devolver o que recebeu, ou aquilo que lhe foi, por sucessão, às suas mãos; como 

também não a infringe a regra jurídica, que a crie ou mantenha, para aqueles casos em que o possuidor ou 

tenedor de coisa alheia responde como o depositário. Na técnica legislativa, responde como depositário quem 
recusa entrega do bem alheio. […] A prisão civil por inadimplemento de obrigações, que não sejam pecuniárias, 

é sempre possível na legislação. Não a veda o texto constitucional. Outrossim, em se tratando de obrigações que 

não sejam de dívidas no sentido estrito (e. g., depósito, comodato, fidúcia real), nem de multas ou de custas.‖ 

(PONTES DE MIRANDA, op. cit., 1987, pp. 264 e 266). 
1321 Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor 

poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. Artigo com redação dada pela Lei 

nº 6.071, de 03.07.1974, DOU de 04.07.1974, em vigor desde sua publicação. 
1322 Art. 901. Esta ação tem por fim exigir a restituição da coisa depositada. […] Art. 902. […] § 1º  Do pedido 

poderá constar, ainda, a cominação da pena de prisão até 1 (um) ano, que o juiz decretará na forma do art. 904, 

parágrafo único. […] Art. 904. Julgada procedente a ação, ordenará o juiz a expedição de mandado para a 
entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da coisa ou do equivalente em dinheiro. Parágrafo único. Não sendo 

cumprido o mandado, o juiz decretará a prisão do depositário infiel. […] Dispositivos com redação dada pela Lei 

nº 5.925, de 01.10.1973, DOU de 02.10.1973, em vigor a partir de 01.01.1974. 
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depositário do bem, por até 1 (um) ano (art. 902, § 1º)
1323

, se o devedor não entregar a coisa 

perseguida ou o equivalente em dinheiro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

juntada do pertinente mandado judicial (art. 904, § único)
1324

.  

Sob a égide da Constituição de 1967/1969, o STF chegou a ser demandado, 

algumas vezes, para que se debruçasse sobre a questão relativa à (i)licitude da custódia civil 

do depositário infiel. A legitimidade jurídica da prisão extrapenal em casos desse jaez, tanto 

no depósito convencional, quanto no legal, foi, contudo, chancelada pela jurisprudência do 

Pretório Excelso (cf. RHC nº 55.271/PE, RE nº 88.884/MA, RE nº 86.311/SP, RHC 

58.005/SP [depósito judicial] e RHC 58.475/SP [depósito convencional]
1325

). Em sessão 

plenária, a Suprema Corte chegou, inclusive, a aprovar, em 17 de outubro de 1984, o Verbete 

Sumular nº 619, que enunciava que ―A prisão do depositário judicial pode ser decretada no 

próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação 

de depósito‖
1326

.  

De igual modo, a legitimidade do encarceramento civil do devedor fiduciante sob 

a ordem constitucional precedente foi também proclamada pelo STF, por unanimidade, em 

dezenas julgados, nos quais denegou sistematicamente a postulada ordem liberatória de 

habeas corpus (cf. RE nº 69.404/SP, RE nº 75.221/GB, RE nº 73.220/DF, HC nº 51.186/SP, 

RHC nº 51.934/AL, RE nº 77.576/MG, HC nº 51.969/SP, RE nº 77.110/PR, RHC 52826/MG, 

HC nº 52.489/PE, RHC 53.093/MG, RE nº 80.789/SP, RHC nº 53.611/SP, RHC 53.813/MG, 

RE nº 84.779/PR; RHC nº 54.359/MG, HC nº 56.882/RJ, RHC nº 58.184/SP, HC nº 

                                                
1323 O regime jurídico da prisão civil do devedor fiduciante tornou-se muito mais austero e rigoroso do que o 

aplicado ao responsável pela prestação de alimentos, tanto que, enquanto aquele poderia permanecer preso por 

até 1 (um) ano, o encarceramento deste não poderia exceder a 3 (três) meses, nos termos do art. 733, § 1º, do 

CPC. 
1324 No Código de Processo Civil anterior (Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939), a ação de depósito 
era disciplinada nos arts. 366 a 370, entre os quais vale destacar os seguintes dispositivos: ―Art. 366. A ação de 

depósito tem por fim a restituição de objeto depositado e poderá ser exercida contra o depositário ou pessoa que 

lhe seja por lei equiparada.‖; ―Art. 367. O autor na petição inicial, instruída com o documento de depósito, 

requererá a citação do réu para entregar, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de prisão, o objeto 

depositado ou seu equivalente em dinheiro, declarado no título ou estimado pelo autor. […] Art. 369. Se o réu, 

nas quarenta e oito (48) horas seguintes à citação, não entregar ou não consignar o objeto depositado ou seu 

equivalente em dinheiro, o juiz expedirá mandado de prisão contra o depositário infiel, se o autor o requerer‖. 
1325 RHC nº 55.271, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.06.1977, unânime, DJ 26.08.1977; RE nº 

88.884/MA, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, j. 07.03.1978, unânime, DJ 31.03.1978; RE nº 

86.311/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Leitão de Abreu, j. 09.06.1978, unânime, 11.08.1978; RHC 58.005/SP, 

1ª Turma do STF, Rel. Min. Rafael Mayer, j. 24.06.1980, unânime, DJ 12.08.1980; e RHC 58.475/SP, 1ª Turma 
do STF, Rel. Min. Rafael Mayer, j. 12.12.1980, unânime, DJ 20.02.1981. 
1326 O Enunciado nº 619 da Súmula de Jurisprudência do STF foi cancelado por ocasião do julgamento do HC nº 

92.566/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.12.2008, maioria, DJe 05.06.2009. 
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59.113/SP, RE nº 96.698/RJ, HC nº 59.644/SP, RE nº 93.274/RJ, RE nº 99.927/CE, RHC nº 

64.177/PR
1327

)
1328

 
1329

 
1330

 
1331

. 

                                                
1327 RE nº 69.404/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 05.06.1970, unânime, DJ 07.08.1970; RE 

nº 75.221/GB, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, j. 21.11.1972, unânime, DJ 21.12.1972; RE 

nº 73.220/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 17.08.1973, unânime, DJ 26.10.1973; HC nº 

51.186/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Thompson Flores, j. 03.09.1973, unânime, DJ 15.10.1973; RHC nº 

51.934/AL, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Luiz Galloti, j. 12.02.1974, unânime, DJ 15.03.1974; HC nº 51.969/SP, 

2ª Turma do STF, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 12.03.1974, unânime, DJ 07.06.1974; RE nº 77.110/PR, 2ª Turma do 

STF, Rel. Min. Bilac Pinto, j. 23.09.1974, unânime, DJ 08.11.1974; RE nº 77.576/MG, 1ª Turma do STF, Rel. 
Min. Oswaldo Trigueiro, j. 13.11.1973, unânime, DJ 19.12.1973; RHC 52826/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. 

Xavier de Albuquerque, j. 01.10.1974, unânime, DJ 17.10.1974; HC nº 52.489/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. 

Aliomar Baleeiro, j. 15.10.1974, unânime, DJ 22.11.1974; RHC 53.093/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Bilac 

Pinto, j. 18.02.1975, unânime, DJ 14.03.1975; RE nº 80.789/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Cordeiro Guerra, j. 

11.04.1975, unânime, DJ 13.06.1975; RHC nº 53.611/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 

05.08.1975, unânime, DJ 12.09.1975; RHC 53.813/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Cunha Peixoto, j. 

04.11.1975, unânime, DJ 05.12.1975; RE nº 84.779/PR, Pleno do STF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, j. 

17.03.1976, unânime, DJ 08.07.1976; RHC nº 54.359/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, 

j. 25.09.1976, unânime, DJ 19.11.1976; HC nº 56.882/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Soares Munoz, j. 

27.03.1979, unânime, DJ 19.04.1979; RHC nº 58.184/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Décio Miranda, j. 

26.08.1980, unânime, DJ 12.09.1980; HC nº 59.113/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Clóvis Ramalhete, j. 
01.12.1981, maioria, 25.06.1982; RE nº 96.698/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 16.04.1982, 

unânime, DJ 14.05.1982; HC nº 59.644/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 30.04.1982, unânime, 

DJ 11.06.1982; RE nº 93.274/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 23.05.1983, unânime, DJ 

22.06.1984; RE nº 99.927/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 22.05.1984, unânime, DJ 

02.08.1985; e RHC nº 64.177/PR, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Oscar Correa, j. 08.08.1986, unânime, DJ 

29.08.1986. 
1328 A título ilustrativo, cabe transcrever a ementa dos seguintes julgamentos: ―ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

NÃO OFENDE À CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PAR. 17) A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO 

DEVEDOR, ALIENANTE FIDUCIÁRIO, PORQUE A PRÓPRIA LEI O CONSTITUI DEPOSITÁRIO (ART. 

66 DA L. 4728/65, COM A REDAÇÃO DO DL.911/69) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO 

CONHECIDO‖ (RE nº 75.221/GB, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, j. 21.11.1972, unânime, 
DJ 21.12.1972); ―ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE DEPÓSITO. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE 

DA PRISÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE, QUE É CONSTITUIDO DEPOSITÁRIO PELA PRÓPRIA LEI. 

PRECEDENTES DO S.T.F. HABEAS CORPUS INDEFERIDO‖ (HC nº 51.969/SP, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Bilac Pinto, j. 12.03.1974, unânime, DJ 07.06.1974).  
1329 Em alguns julgamentos, apesar de proclamar a legitimidade, em tese, da prisão civil do devedor fiduciante 

sob o regime da Constituição de 1967/1969, o STF concedeu a ordem de habeas corpus, reconhecendo o 

constrangimento ilegal decorrente de vexatória custódia. Referidas deliberações ocorreram pontualmente em 

situações concretas de absoluta impossibilidade de devolução do bem alienado por caso fortuito ou força maior, 

nos termos do art. 1.277 do CCB/1916 (―O depositário não responde pelos casos fortuitos, nem de força maior; 

mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los‖), quando descaracterizada qualquer culpa do devedor 

fiduciante, tal como quando verificado o comprovado furto ou roubo da coisa móvel alienada. Exemplos desse 

tipo podem ser colhidos nos seguintes julgados: HC nº 61.150/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Francisco Resek, 
j. 04.11.1983, unânime, DJ 16.12.1983; e HC nº 63.072/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 

06.08.1985, unânime, DJ 06.09.1985. 
1330 Em voto proferido no RE nº 466.343/SP, o Min. Cézar Peluso, então relator, destaca que, em julgado de 

relatoria do Min. Alfredo Pinto, proferido em 1923, o STF deliberara nos seguintes termos: ―Constitui 

constrangimento ilegal a prisão ordenada com fundamento no art. 1.287, do Código Civil, desde quando se 

mostre que o depósito é simulado, para encobrir uma operação de compra e venda, não podendo o vendedor, 

para garantia do pagamento do preço, combinar com o comprador ficar este, como depositário da cousa 

comprada. Aplicação do Código Civil, arts. 1265 e 1287‖ (In: Revista do Supremo Tribunal Federal, v. LIII, 

junho de 1923, p. 3 a 5). Vale destacar que, à época em que foi proferido o aludido aresto, ainda nem sequer 

havia sido introduzida no direito constitucional brasileiro a garantia fundamental da vedação da prisão civil por 

dívidas, entronizada somente com o art. 113, 30, da CF/1934. 
1331 Havia, de fato, uma esmagadora maioria, quase unânime, no STF no sentido da compatibilidade da prisão 

civil do devedor fiduciante com a Carta de 1967/1969, Constituição, por sinal, muito menos ciosa da defesa das 

liberdades individuais que a atual. Nada obstante, exercendo uma minoria isolada acerca desse tema, o Min. 
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3.2.3. A continuidade da orientação pretoriana do STF acerca da prisão civil do devedor 

fiduciante sob a égide da Constituição de 1988 e a lenta e gradativa consolidação de uma nova 

racionalidade institucional da Suprema Corte acerca dos tratados de direitos humanos.  

 

O vetor emancipatório e libertário da dignidade da pessoa humana, agregado à 

incorporação de um regime analítico e aberto de proteção dos direitos humanos, introduziu na 

Constituição de 1988 um componente revolucionário de transformação do status quo e de 

                                                                                                                                                   
Clóvis Ramalhete chegara a sustentar a tese da inconstitucionalidade material do encarceramento nesses casos, 

conforme manifestado em voto divergente proferido no HC nº 59.113/SP. Apesar da extensão, merecem ser 

transcritos os seguintes excertos do referido voto vencido, pela singularidade e importância histórica na evolução 

da compreensão sobre o assunto, bem como pelo teor crítico em relação à prisão civil do devedor fiduciante: 

―[…] entendo que a norma legal do art. 4º do DL 911 legitimamente admite que, se o bem alienado 
fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão 

do pedido de busca e apreensão, em ação de depósito, pois que esta tem por fim a devolução da coisa depositada. 

Ate aí, apesar da ofensa ao real sentido jurídico da posse em fidúcia e ao de depósito, trata-se apenas de lei 

imperfeitamente redigida; porque confunde a posse, em fidúcia, com depósito. Esta colocação errônea da ‗ação 

de depósito‘, no entanto, não pode ir até a aplicação da pena de prisão como depositário infiel. É que não se trata 

de depositário, mas de devedor por compra. E assim, no caso, ocorrerá prisão por dívida, que foi posta fora dos 

regimes constitucionais desde a segunda metade do século XIX. O mascaramento da prisão por dívida, pelo 

legislador, no caso, é grosseiro. Já há gerações que o direito excluiu a prisão, de entre as garantias legais do 

credor. No caso de alienação fiduciária, sobram garantias ao credor: o título, ele mesmo, tem força executória; 

depois, as financeiras lhe vinculam promissórias, que são pejadas de avalistas; e além delas o contrato recebe 

fiadores nele apelidados de avalistas, e mais, o crédito está garantido na lei por ação autônoma de busca e 
apreensão, a fim de arrecadar o bem e vendê-lo sumariamente, pagar-se e prosseguir ainda a execução, contra o 

devedor principal ou até contra os coobrigados, que garantiram o financiamento por exigência costumeira. Após 

tantas garantias negociais e processuais, porque acrescentar o regresso ominoso à velha prisão por dívida, 

pergunto, tanto mais quanto, na venda com garantia de alienação fiduciária, não há o depósito da coisa? A 

financeira não deposita mercadoria em poder do devedor. Trata-se na lei, de uma criação sofisticada, para 

concluir por dar ao Banco, o direito de mandar prender o devedor. E o que é pior, por via de mandado de ‗prisão 

administrativa‘, sem o contraditório da ação. Nesta, não há defesa. A única saída é pagar. Vê-se pois que se trata 

de prisão por dívida. A prisão administrativa, prevista no Código Civil para o depositário infiel, explica-se pelo 

fato de que, pelo depósito, o depositário recebe coisa que não é dele. E se a distraiu, vendendo-a ou extraviando-

a, em tese viola direito sobre a coisa depositada, que pertence a outrem, e com a qual ele não tem vínculo; só a 

mera detenção. Este não é o caso do bem sob garantia fiduciária. O devedor não recebe coisa alheia em depósito. 

Ele a adquiriu. Aliena a propriedade dela, mas em fidúcia. Retém a posse direta e transmite a posse indireta ao 
credor do financiamento. Não há depósito, no caso, nem se trata de coisa alheia, mas de coisa dele próprio. É 

preso porque dispôs de coisa própria, que comprou. Violou a obrigação civil de conservá-la. Se a lei quer ver 

crime, equipare o fato à defraudação de penhor, em que há garantias à defesa. Tal violação não se resolve com 

prisão. Seria contrária à Constituição Federal que odeia prisão por dívida. Vejo no DL 911/69, que, se o avalista 

quitar o débito, este se subrogará na garantia constituída pela alienação fiduciária (art. 6º). É revelador. Trata-se 

de perseguição por dívida, que se liquida com dinheiro; não se cuida de perseguição para haver a coisa, mas para 

receber dinheiro. A Constituição ressalva a prisão por dívida no caso de depositário infiel. Mas adquirente não é 

depositário. É fraude à Constituição, dizê-lo. A lei chama de ‗depositário‘ a quem o direito não conhece esta 

situação. Mas legislador não pode tudo. Se ele chamar de hipoteca uma enfiteuse, eu aplicarei as regras de 

enfiteuse. A lei não é o direito. Ela exprime o direito. Depósito é contrato conhecido, que rejeita a distorção do 

legislador, quando pretende apoio para a prisão por dívida, com o uso do vocábulo ‗depósito‘, mas vazio do seu 
significado jurídico. Donde lobrigar-se, ostensiva, a natureza de perseguição penal por dinheiro devido. A 

resolver-se na prisão do devedor, será aquela ‗prisão por dívida‘, que a Constituição odeia.‖ (HC nº 59.113/SP, 

1ª Turma do STF, Rel. Min. Clóvis Ramalhete, j. 01.12.1981, maioria, 25.06.1982). 
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ruptura com o passado opressivo (descontinuidade constitucional
1332

). Na nova conjuntura 

histórico-constitucional, mostrou-se mais defensável a tese de que a equiparação legal do 

devedor fiduciante ao depositário infiel promovida pelo DL nº 911/1969 seria, de fato, 

inconciliável com os novos ares humanistas, liberais e democráticos, de sorte que não teria 

sido recepcionada pela novel ordem constitucional.  

Alargando as hipóteses do cárcere civil, o artifício da equiparação legal 

consubstancia, de fato, um genuíno retrocesso a épocas arcaicas do primitivo processo 

romano, em que a excussão de dívidas, instrumentalizada por via da legis actio per manus 

injectionem, incidia sobre a própria pessoa do devedor, adjudicada, inclusive com a própria 

vida, como garantia corpórea do débito. Tratava-se, pois, de um verdadeiro regresso a eras 

remotas anteriores à Lex Poetelia Papiria de nexus, introduzida, como fruto da evolução do 

espírito humano, na República romana do século V a.C., a partir da qual a garantia das dívidas 

deixou de ser pessoal, ou melhor, corporal, física, passando o devedor a responder somente 

com seu acervo de bens. Com o advento do princípio da responsabilidade patrimonial, aboliu-

se o instituto do nexum, que fazia a execução recair sobre a pessoa do devedor, substituindo-o 

pela bonorum cessio, que submetia o patrimônio do devedor, e não o corpo deste, ao processo 

de execução. 

Não se pode descurar, tal como assinalado pelo Min. Cézar Peluso em voto 

proferido no RE nº 466.343/SP, que, como bárbara técnica coercitiva de pagamento, o uso 

processual da prisão civil por dívidas constitui acerba violência que faz da pessoa humana um 

simples corpus vilis (―corpo vil‖), reduzido à expressão material de seu corpo físico, com 

abstração do seu sofrimento. Em razão disso, reduz o ser humano à condição análoga à de um 

mero instrumento ou objeto na ordem jurídica, representando uma das formas mais aviltantes 

de degradação da pessoa humana, posta a serviço da satisfação de interesse econômico alheio. 

Em ordenamentos jurídicos pautados pela consciência, reconhecimento e respeito pela 

dignidade da pessoa humana como valor fundamental, o ser humano não pode, ao ser 

dogmática e juridicamente concebido com fim em si mesmo, ser tomado como objeto 

                                                
1332 Na perspectiva de Canotilho, ―fala-se em descontinuidade constitucional quando uma nova ordem 

constitucional implica uma ruptura com a ordem constitucional anterior. Neste sentido, existirá uma relação de 

descontinuidade quando uma nova constituição adquiriu efectividade e validade num determinado espaço 
jurídico sem que para tal se tenham observado os preceitos reguladores de alteração ou revisão da constituição 

vigente que, assim, deixa de ser, por sua vez, válida e efectiva no mesmo espaço jurídico‖ (CANOTILHO, op. 

cit., 2011, pp. 195-196). 
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suscetível de experimentos normativos que impliquem sua submissão à violência de 

expedientes de coerção física para saldar obrigações de estrito caráter patrimonial.
1333

 

A Lei Magna discriminou, de forma taxativa, clara e suficientemente definida, as 

duas únicas e inconfundíveis hipóteses permissivas da excepcional prisão civil, quais sejam: 

1) a do genuíno depositário infiel, vale dizer, do sujeito passivo de obrigação contratual ou 

legal de depósito propriamente dito, nos termos dos arts. 1.265 e ss. do CCB/1916 

(substituídos pelos arts. 627 e ss. do NCCB/2002)
1334

, e não do devedor em contrato de 

alienação em fidúcia, transação negocial substancialmente diversa, em que se forjou 

artificialmente, por extensão legal, um depósito por equiparação, atípico, impróprio, como 

garantia da recuperação de créditos bancários
1335

; e 2) a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (art. 733, §1º, do CPC
1336

)
1337

.  

Na esfera inextensível do direito excepcional, em que há desvio extravagante da 

regra geral, tornar-se-ia, por imperativo hermenêutico, inarredável que se imprimisse exegese 

restritiva à literalidade dos referidos preceitos (exceptiones sunt strictissimae interpretativo). 

Essa exigência interpretativa coaduna-se, ademais, com a inferência dogmática segundo a 

qual ―a garantia dos direitos individuais deve ser interpretada de maneira a ampliar, em 

benefício da liberdade, os preceitos de entendimento duvidoso‖ (in dubio pro libertate)
1338

. 

Demais disso, no exercício conformador da interpositivo legislatoris, não é franqueada, 

nesses casos, a dilatação conceitual de hipóteses exceptivas e o transbordamento tredestinado 

                                                
1333 Cf. RE nº 466.343/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Cézar Peluso, j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009.  
1334 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Prisão civil por dívida e o pacto de San José da Costa Rica: de acordo 

com o novo código civil brasileiro (lei nº 10.406/2002). Rio de Janeiro: Forense; 2002b, p. 36. 
1335 Acerca da assimetria ou dessemelhança ontológica entre os contratos de depósito e de alienação fiduciária 

em garantia, sobretudo no que diz respeito aos distintos suportes fáticos, vale conferir o voto proferido pelo Min. 

Cézar Peluso, como relator, no RE nº 466.343/SP (Pleno do STF, j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009). 
1336 Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o 

devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 1º  Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 
1337 Vale, ainda, trazer à colação excerto colhido em voto proferido pelo Min. Athos Carneiro por ocasião do 

julgamento do REsp nº 2.320/RS, no qual a 4ª Turma do STJ reconheceu, por unanimidade, a 

inconstitucionalidade da prisão civil de devedor fiduciante: ―inobstante respeitabilíssimas opiniões em contrário, 

logo declaro meu entendimento de que a excepcional prisão civil por dívidas é limitada aos casos em que está em 

perigo um valor constitucionalmente conceituado como superior ao próprio valor ‗liberdade‘ – ou seja, o direito 

à vida, nos casos da obrigação alimentícia, e o respeito à confiança e à boa-fé empenhada na guarda de coisa 

alheia, nos casos de depositário infiel. Impende, todavia, neste segundo caso, que se cuide do depósito regular 

propriamente dito, aquele previsto no Código Civil (art. 1.287), sob pena de, em ampliando a compreensão do 

contrato de depósito e ao mesmo equiparando ‗depósitos‘ atípicos, estarmos a placitar, pura e simplesmente, a 

prisão por dívidas, em surpreendente retrocesso aos tempos mais primevos do direito romano, ao nexum, à 

manus injectio.‖ (REsp nº 2.320/RS, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 25.06.1991, unânime, DJ 
02.09.1991). 
1338 CAVALCANTI, Temístocles Brandão. Do controle da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1966, 

p. 47. 
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dos lindes constitucionais, mormente quando afetados atributos fundamentais da pessoa 

humana de suma envergadura axiológica
1339

. 

Noutra vertente, o inciso LXVII do art. 5º suprimira a locução final ―na forma da 

lei‖, constante no § 17 do art. 150 da CF/1967 (correspondente ao § 17 do art. 153 da 

CF/1969). Nesses termos – e ainda que assim não fosse –, reforçada estava a vedação do uso 

arbitrário de subterfúgios legais para se estender aos denominados ―assemelhados‖ a 

excepcionalidade das hipóteses constitucionais exaustivas em que a prisão, privação da 

liberdade pessoal por antonomásia, seria cabível (numerus clausus).  

                                                
1339 Pertinentes a esse respeito são as seguintes ponderações feitas pelo Min. Francisco Resek em voto proferido 

no HC nº 74.383/MG: ―Peço todas as vênias para votar no sentido do deferimento da ordem de habeas corpus, 

porque até hoje não consegui entender os fundamentos da decisão majoritária do plenário sobre a prisão por 

dívida, num país cuja Constituição diz não tolerar a prisão por dívida. […] Há de se presumir equilíbrio e senso 
das proporções em todo legislador, sobretudo no constituinte quando trabalha nas condições em que trabalhou o 

constituinte brasileiro de 1988. Ele prestigia uma tradição constitucional brasileira: não há, nesta República, 

prisão por dívida; não se prendem pessoas porque devem dinheiro. Mas abre duas exceções. E o que vamos 

presumir em nome do equilíbrio? Que essas duas exceções têm peso mais ou menos equivalente. No caso do 

omisso em prestar alimentos, a linguagem constitucional é firme: inadimplemento voluntário e inescusável da 

obrigação. E, ao lado disso, o que mais excepciona a regra da proibição da prisão por dívida? O depositário 

infiel. Mas nunca se há de entender que essa expressão é ampla, e que o legislador ordinário pode fazer dela, 

mediante manipulação, o que quiser. O depositário infiel há de enquadrar-se numa situação de gravidade 

bastante para rivalizar, na avaliação do constituinte, com o omisso em prestar alimentos de modo voluntário e 

inescusável. Mas, num país de tantos surrealismos, inventa-se um dia a tese de que determinados devedores são 

‗depositários infiéis‘, para que o credor possa prendê-lo, para que o meio de forçar a solução de uma dívida civil 
seja o mecanismo criminal do encarceramento. Inventa-se dizer que os devedores, em caso como o da alienação 

fiduciária em garantia e do penhor rural (hipóteses históricas – mais que isso, hipóteses bíblicas de dívida) são 

‗depositários infiéis‘. O que compra e um dia não dispõe mais do bem, nem pode pagar, é um típico devedor 

civil, nunca um depositário infiel. Os mesmos civilistas que, mais tarde, ludibriando a Constituição, inventaram 

as figuras do depósito legal, foram os responsáveis, na origem, pela teoria de depósito voluntário, materializada 

naquela situação que todos nós entendemos: a de alguém que recebe, por exemplo, pela confiança do juiz, os 

bens da viúva ou do órfão para que os guarde fielmente e os devolva um dia; e que quando chamado a devolvê-

los, de modo intolerável, os sonega. Este é o depositário infiel de que fala a tradição dos próprios civilistas, que 

um dia degeneraram na produção de burlas à Constituição. Este é o depositário infiel de que fala a Carta de 

1988, no inciso LXVII do rol de direitos. Esse é o depositário infiel cuja prisão o constituinte brasileiro, embora 

avesso à prisão por dívida tolera. Nunca, e me bastaria o texto da Carta para admiti-lo – se dirá que o depositário 

infiel a que se refere a Carta, como exceção possível ao mandamento que proíbe prisão por dívida seja aquele 
falso depositário produzido por legislação ordinária no Brasil dos anos recentes (por sinal os menos brilhantes da 

nossa história política, constitucional e legislativa). Toda norma que, no direito ordinário, quer mascarar de 

depositário o que na realidade não o é, agride a Constituição. Mas, por cima de tudo isso, ainda vem São José da 

Costa Rica. Essa convenção vai além, depura melhor as coisas, e quer que em hipótese alguma, senão a do 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, se possa prender alguém por dívida. O texto a 

que o Brasil se vinculou quando ratificou a convenção de São José da Costa Rica não tolera sequer a prisão do 

depositário infiel verdadeiro. […] o inciso LXVII proíbe a prisão por dívida e, ao estabelecer a exceção possível, 

permite que o legislador ordinário discipline a prisão do alimentante omisso e do depositário infiel. Permite, não 

obriga. O constituinte não diz: prenda-se o depositário infiel. Ele diz: é possível legislar nesse sentido. [...] a 

Constituição não obriga a prender o depositário infiel; ela diz apenas que isso é uma exceção possível à regra de 

que não há prisão por dívida, e o legislador ordinário que delibere. O legislador ordinário poderia, então, 
disciplinar a prisão nessa hipótese, ou não fazê-lo e assumir uma atitude mais condizente com os novos tempos. 

[...]‖ (HC nº 74.343/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, j. 

22.10.1996, maioria, DJ 27.06.1997). 
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Nesse sentido, sob pena de restar configurada fraude à Constituição Cidadã por 

abuso da liberdade de conformação normativa, não se legitimam, à luz do novo regime 

constitucional, interpretações extensivas, recorrências analógicas, aproximações fictícias ou 

equiparações aberrantes que, in malam partem, deem guarida à prisão civil do devedor 

fiduciante, artificializando o emprego da exceção constitucional do art. 5º, LXVII. Deveras, 

por meio da legislação ordinária, foram dilatadas, em prol de interesses privados de cunho 

meramente econômico, ressalvas constitucionais constritivas, ou melhor, supressivas da 

liberdade humana, alargando-se arbitrariamente norma de exceção constitucional em nome de 

uma suposta repressão à nefanda infidelidade depositária
1340

.  

Nada obstante, mesmo sob a égide da Constituição de 1988, o STF reafirmou seu 

entendimento tradicional sobre a legitimidade da prisão civil do devedor fiduciante em vários 

julgamentos
1341

, nos quais reconheceu, inclusive por unanimidade de votos, a recepção do DL 

nº 911/1969 pela ordem constitucional vigente
1342

, tal como no RHC nº 67.397/RJ, julgado no 

ano de 1989
1343

, e no HC nº 71.286/MG
1344

.  

                                                
1340 LOUREIRO, op. cit., p. 154.     
1341 No julgamento do RE nº 228.325/RS, a 1ª Turma do STF deliberou, por unanimidade, no sentido de que a 

hipótese de prisão civil do devedor inadimplente nos contratos de alienação fiduciária em garantia, prevista no 

DL nº 911/1969, não era extensível, ipso juri ou mesmo por analogia, aos contratos de leasing ou arrendamento 

mercantil, regidos por legislação específica, vale dizer, pela Lei nº 6.099/1974, alterada pela Lei nº 7.132/1983, 

que não estipulava previsão alguma da possibilidade de encarceramento. Sem embargo, reconheceu-se, no caso 
concreto, a legitimidade da prisão civil decretada, visto que, em termo aditivo ao contrato de arrendamento 

comercial, o representante legal da empresa tomadora do leasing firmara um pacto adjeto de depósito do bem 

arrendado. Cf. RE nº 228.325/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertente, j. 22.06.1999, unânime, DJ 

13.08.1999. 
1342 Mais de uma década antes do STF, o STJ já vinha deliberando, por meio de suas Turmas, pela 

inconstitucionalidade material do encarceramento do devedor fiduciante na ordem constitucional atual. Para 

tanto, sustentava-se, em suma, que a custódia forçada do depositário infiel só seria cabível nos ―depósitos 

clássicos‖, previstos no Código Civil, e não em ―depósitos atípicos‖, ―depósitos por equiparação‖, resultantes de 

parificações legais anômalas, sob pena de afronta ao ―princípio constitucional da proibição da prisão civil‖, 

plasmado no art. 5º, LXVII, da CF/1988, pondo-se em risco a liberdade física dos devedores em geral. A 

garantia constitucional da vedação da prisão civil por dívidas seria, assim, imune à ação ampliativa do legislador 

ordinário no sentido de alargar o lastro conceitual da expressão ―depositário infiel‖, sob pena de se retroceder 
aos tempos primitivos da execução por coação corporal. Vários julgados nesse sentido foram proferidos no lapso 

de 1990 a 1994, a exemplo dos seguintes precedentes: REsp nº 3.909/RS, 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Waldemar Zveiter, j. 11.09.1990, maioria, DJ 29.10.1990; REsp nº 7.943/RS, 4ª 

Turma do STJ, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 30.04.1991, unânime, DJ 10.06.1991; REsp nº 2.320/RS, 4ª Turma 

do STJ, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 25.06.1991, unânime, DJ 02.09.1991; REsp nº 6.566/PR, 4ª Turma do STJ, 

Rel. Min. Sávio de Figueiredo Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Athos Carneiro, j. 11.11.1991, maioria, DJ 

03.02.1992; REsp nº 14.938/PR, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Bueno de Souza, j. 02.06.1992, unânime, 

29.06.1992; HC nº 1.399/SP, 6ª Turma do STJ, Rel. Min. José Cândido de Carvalho Filho, j. 29.10.1992, 

unânime, DJ 19.04.1993; RMS nº 995/SP, 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 29.06.1993, 

unânime, DJ 30.08.1993; REsp nº 30.682/MA, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 

31.05.1994, unânime, DJ 01.08.1994; REsp nº 32.312/PR, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 
27.06.1994, unânime, DJ 15.08.1994; HC nº 2.685/DF, 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 

12.09.1994, unânime, DJ 15.08.1994; e RHC nº 4.032/ES, 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Pedro Acioli, Rel. p/ 

Acórdão Min. Anselmo Santiago, j. 28.11.1994, maioria, DJ 12.05.1997. A tese da inconstitucionalidade da 
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No entanto, no julgamento, em 1993, do HC nº 70.625/SP, no âmbito da 2ª Turma 

do STF, inaugurou-se uma dissidência isolada por parte do Min. Marco Aurélio
1345

, o que se 

replicou na apreciação do HC nº 71.197/RJ
1346

. Com efeito, evocando argumentos análogos 

aos retrocitados, o Ministro votou pelo deferimento do writ. Passou, para tanto, a sustentar a 

tese da inconstitucionalidade material superveniente dos ditames do DL nº 911/1969, 

incompatíveis com a Constituição vigente na parte relativa à aplicação da prisão civil como 

garantia dos contratos bancários de alienação fiduciária
1347

.  

Em sentido contrário, posicionaram-se a esse respeito os Ministros Néri da 

Silveira, Paulo Brossard, Carlos Velloso e Francisco Resek, que rejeitaram a pretensão 

liberatória, denegando, por maioria de votos, a ordem de habeas corpus. Para tanto, 

perfilharam o entendimento de que, como o conceito de depositário infiel não havia sido 

delineado no texto constitucional, que se expressara nesse tocante de forma genérica, cabia à 

legislação ordinária densificar seu conteúdo, tal como fizera o DL nº 911/1969. Entre outros 

                                                                                                                                                   
prisão civil do devedor fiduciante não recebia, contudo, acolhida unânime pela jurisprudência do STJ, tanto que, 

em vários julgados, as Turmas deliberaram no sentido da plena compatibilidade vertical do DL nº 911/1969 com 

a Constituição de 1988, tal como se deu, v. g., nos seguintes casos: RHC nº 2.740/RS, 5ª Turma do STJ, Rel. 

Min. Assis Toledo, j. 02.06.1993, unânime, 28.06.1993; e HC nº 2.987/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Assis 

Toledo, j. 21.11.1994, unânime, 12.12.1994. 
1343 RHC nº 67.397/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 12.05.1989, RTJ 129/02. 
1344 A título exemplificativo, vale transcrever a ementa do julgado no HC nº 71.286/MG: HABEAS CORPUS. 

PRISÃO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. DEPOSITÁRIO INFIEL. DECRETO-LEI 911/69. RECEPÇÃO 

PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. […] INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. I - O Decreto-lei n. 911/69 foi 
recepcionado pela ordem constitucional vigente. A equiparação do devedor fiduciário ao depositário infiel não 

afronta a Carta da Republica. Legítima, assim, a prisão civil do devedor fiduciante que descumpre, sem 

justificação, ordem judicial para entregar a coisa ou o seu equivalente em dinheiro. Precedente do STF. […] 

Ordem denegada. (HC nº 71.286/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Francisco Resek, j. 30.08.1995, unânime 

[ausente o Min. Marco Aurélio], DJ 04.08.1995). 
1345 A ementa do julgado restou vazada nos seguintes moldes: ―HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. 

DEPOSITÁRIO INFIEL. AÇÃO DE DEPOSITO, COM JULGAMENTO DEFINITIVO. RÉU INTIMADO 

PESSOALMENTE PARA PAGAR O QUANTO DEVIDO OU DEVOLVER O BEM. ALIENAÇÃO 

FIDUCIARIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969, QUE ALTERA O ART. 66 DA LEI N. 4.728, 

DE 1.07.1965. CONSTITUIÇÃO, ART. 5., LXVII. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU OFENSA 

À CONSTITUIÇÃO NO DECRETO DE CUSTÓDIA, APÓS DECISÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE 

DEPOSITO, COM A NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM, NEM O PAGAMENTO DO VALOR 
CORRESPONDENTE, PELO PACIENTE, CONFIGURANDO-SE A SITUAÇÃO DE DEPOSITÁRIO 

INFIEL, PREVISTA NO ART. 5., LXVII, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. HABEAS CORPUS 

INDEFERIDO.‖ (HC nº 70.625/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 22.10.1993, maioria 

[divergindo o Min. Marco Aurélio], DJ 20.05.1994). 
1346 HC nº 71.197/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 22.03.1994, maioria, DJ 03.06.1994 
1347 Ao sustentar, no HC nº 70.625/SP, a impossibilidade jurídica de a legislação ordinária empreender 

equiparações ampliativas, qualificando certos devedores como depositários infiéis para fins de decretação da 

prisão civil, o Ministro Marco Aurélio realizou um engenhoso paralelo com a hipótese de a legislação estender a 

figura do devedor de alimentos com o mesmo escopo, o que fez nos seguintes termos: ―Não posso, por exemplo, 

generalizar o ‗inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia‘, a ponto de alcançar toda e 

qualquer obrigação que envolva parcela de natureza alimentícia. Teríamos, aí, portanto, a possibilidade de o 
empregador que deve salários – e geralmente na constância do contrato de trabalho temos a dependência 

econômica – ser preso, e outras pessoas, que fossem condenadas a satisfazer parcela espécie do gênero ‗natureza 

alimentícia‘‖. 
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fundamentos, defendeu-se, ademais, que, prevista na Constituição pretérita, a expressão ―na 

forma da lei‖ dizia respeito, em verdade, à prisão civil em si, e não ao conceito de depositário 

infiel. Denotaria, por sua vez, simples exigência da observância do princípio do devido 

processo legal, tal como enunciado na máxima do direito norteamericano ―no person may be 

deprived of his liberty without due process of law‖, não vedando, em razão disso, 

equiparações ex vi legis à figura do depositário infiel para fins de decretação da prisão civil. 

Concebeu-se, outrossim, que referida locução seria, inclusive, dispensável, pois a 

Constituição de 1988 já contempla a garantia do procedural due process of law em 

dispositivo autônomo, no inciso LIV do art. 5º, que predica que ―ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal‖. 

Em 1992, com um delongado retardo histórico e após moroso processo de 

tramitação no Congresso Nacional, o Brasil finalmente incorporou ao ordenamento doméstico 

os Pactos Internacionais de Direitos Humanos das Nações Unidas
1348

 e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
1349

. A ratificação 

desses diplomas internacionais deu-se, aliás, sem quaisquer reservas ou declarações 

interpretativas em relação às disposições atinentes à prisão civil por dívidas
1350

.  

Nessa esteira, ingressaram no direito nacional duas normas convencionais que 

vedam explicitamente a prisão civil por dívidas contratuais, no caso, o art. 11 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que predica que ―Ninguém poderá ser preso 

apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual‖, bem como o art. 7º, nº 7, da 

Convenção Interamericana, que dispõe que ―Ninguém deve ser detido por dívida‖, embora 

ressalve que essa vedação ―não limita os mandados de autoridade judiciária competente 

expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar‖
1351

. À luz desses preceitos 

normativos, é ilegítima a coarctação da liberdade de ir e vir da pessoa humana pelo simples 

                                                
1348 Resultantes da XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (1966), o PIDESC e o PIDCP foram 

aprovados pelo Congresso Nacional, já sob a égide da Constituição de 1988, por meio do Decreto Legislativo nº 

226, de 12 de dezembro de 1991. Depois de ratificados, foram promulgados, respectivamente, pelos Decretos nº 

591 e 592, ambos de 06 de julho de 1992. 
1349 Celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi aprovada pelo Congresso Nacional, também sob a égide da 

Constituição de 1988, pelo Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992. Depois de ratificada, foi, ademais, 

promulgada pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 
1350 LOUREIRO, op. cit., p. 157.     
1351 É de se ressaltar que, ao contrário do que se dá em relação ao depositário infiel, no tocante à prisão civil do 

devedor de alimentos, a redação do art. 5º, LXVII, da CF/1988 é mais benéfica à proteção da pessoa humana do 
que o art. 7º (7) do Pacto de São José da Costa Rica. Com efeito, enquanto este dispositivo autoriza o 

encarceramento ―em virtude de inadimplento de obrigação alimentar‖, o texto constitucional exige que o 

inadimplemento seja ―voluntário‖ e ―inescusável‖. A esse respeito, cf. MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 175. 
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descumprimento de qualquer obrigação civil de natureza contratual e que não envolva 

prestação de alimentos, do que resulta a categórica proscrição do aprisionamento extrapenal 

do devedor fiduciante. Na esfera civil, a única e exclusiva hipótese prisional tolerável seria, 

portanto, excepcionalmente, a do alimentante omisso. No que concerne à disciplina do cárcere 

civil, é, de fato, patente a situação de conflituosidade entre o preceituado nas aludidas normas 

convencionais de direitos humanos e o tratamento permissivo e complacente conferido pela 

normatividade doméstica a cargo do DL nº 911/1969
1352

.  

Por ocasião do julgamento, em 1995, do Habeas Corpus nº 72.131/RJ
1353

, a prisão 

civil do devedor fiduciante passou a ser analisada não só com esteio no inciso LXVII do art. 

5º da CF/1988, mas também com base nas disposições normativas do art. 7º, nº 7, da 

Convenção Interamericana. Com efeito, foi no referido leading case que a aludida norma 

convencional passou a ser evocada como paradigma jurídico para o deslinde da recorrente 

controvérsia acerca da prisão civil do devedor fiduciante. Foi, ademais, na apreciação desse 

caso que se aprofundou o dissenso pretoriano em torno da questão relativa à (i)legitimidade 

dessa austera espécie constritiva, já que os Ministros Francisco Resek, Carlos Velloso e 

Sepúlveda Pertence passaram a sustentar a sua antijuridicidade, fazendo coro à divergência 

inaugurada pelo Min. Marco Aurélio no HC nº 70.625/SP, em 1993.  

Foi também no julgamento desse writ que o Pleno do STF consolidou a tese da 

―igualação dos diplomas‖
1354

, vale dizer, o entendimento de que, ao serem recepcionados pelo 

direito doméstico, os tratados de direitos humanos passavam a gozar de status 

infraconstitucional, em situação de estrita paridade ou equivalência hierárquica com a 

legislação ordinária e com os tratados comuns ou tradicionais. Sob esse prisma, haveria, 

portanto, um paralelo qualitativo, no tocante à dignidade normativa, entre tratado e lei federal, 

incluindo os tratados de proteção dos direitos humanos. Nesses termos, observados os 

critérios de solução de antinomias, uma norma interna teria aptidão potencial para afastar a 

                                                
1352 Vale conferir ainda os arts. 1º e 2º da Convenção de São José da Costa Rica e o art. 2º do PIDCP, que 

predicam a obrigação genérica de o Estado signatário respeitar os direitos neles contemplados e adotar medidas, 

inclusive legislativas, para tanto. 
1353 A ementa do julgamento restou vazada nos seguintes termos: ―‗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.‖ (HC n° 
72.131/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 23.11.1995, maioria, 

DJ 01.08.2003). 
1354 Expressão utilizada pelo Min. Marco Aurélio no voto proferido no julgamento do HC nº 72.131/RJ. 



405 

 

 

 

incidência de normas convencionais colidentes (treaty override), o que poderia, contudo, 

culminar na responsabilização do Estado na esfera jurídica internacional.  

Deveras, em sessão plenária, os Ministros do STF, incluindo o Min. Marco 

Aurélio, fixaram a premissa de que, no modelo constitucional vigorante, quanto à hierarquia 

das fontes normativas do sistema jurídico brasileiro, a normatividade emergente dos tratados 

de direitos humanos seria decodificada pelo direito nacional, depois de promulgados, com 

força de lei federal comum, à semelhança dos demais tratados. Como corolário, além de os 

tratados de direitos humanos não se superporem hierarquicamente à Lei Fundamental da 

República, a cuja ordem jurídica subordinante submetem-se, inexistiria qualquer precedência 

ou primazia hierárquico-normativa sobre o direito positivo infraconstitucional, com o qual 

comungariam do mesmo valor normológico.  

Embora nem todos os Ministros tenham feito alusão expressa ao § 2º do art. 5º da 

CF/1988, predominou, no ponto, a interpretação de que referida disposição não atribuiu 

hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos
1355

, motivo por que o Pacto de São 

José não poderia restringir o disposto na Constituição, tal como pontificara o Min. Resek, 

segundo o qual ―o tratado não tem a estatura de uma restrição constitucional‖
1356

. Conforme o 

Min. Celso de Mello, não haveria como se emprestar à cláusula final do art. 5º, § 2º, da 

CF/1988 um sentido exegético que condicionasse, inibisse ou interditasse o pleno exercício da 

atividade legiferante, especialmente quando o documento constitucional, dotado de 

supremacia hierárquico-normativa, outorga ao Legislativo expressa autorização para 

disciplinar e instituir a prisão civil relativamente ao depositário infiel. O Pacto de São José da 

Costa Rica não teria, assim, suprimido, em sede convencional, a possibilidade de o Estado 

brasileiro exercitar a prerrogativa institucional de legislar amplamente sobre a prisão civil.  

                                                
1355 Cabe ressalvar, contudo, nesse tocante, o posicionamento particularmente encampado pelo Min. Carlos 

Velloso. Ao que parece dessumir do seu voto, o Ministro não foi categoricamente explícito acerca de sua 

compreensão quanto à hierarquia, constitucional, supralegal ou legal ordinária, dos tratados de direitos humanos 
no direito brasileiro. Nada obstante, assinalou que o direito de não ser encarcerado em razão do inadimplemento 

de dívidas, assegurado pelo Pacto de São José, por constituir vertente da liberdade, figuraria como direito 

fundamental material, ―em pé de igualdade com os direitos fundamentais expressos na Constituição‖, ex vi do 

art. 5º, § 2º, da CF/1988. Mais adiante, enfatizou que ―porque a prisão do depositário infiel está expressamente 

autorizada pelo Constituição, art. 5º, LXVII, […] a norma do Tratado não a revoga, revoga, sim, prisões inscritas 

em normas infraconstitucionais‖. Há, nessa manifestação, o que se poderia interpretar como a semente do 

reconhecimento de um status hierárquico diferenciado em prol dos tratados de direitos humanos, tese que só 

findou sendo institucionalmente encampada pelo STF em 2008. 
1356 Nas palavras do Min. Francisco Resek, o tratado ―convive hierarquicamente com a lei federal, e […], na 

hipótese de conflito material entre seu texto e aquele da Carta, é o primeiro que deve ser sacrificado. Dá-se 

prevalência sempre à Carta, embora isso não nos exonere de responder, internacionalmente, pelo ato ilícito – 
consistente em adotar, pelos meios rotineiros, um compromisso que não poderíamos honrar, culpa da 

inadvertência dos poderes políticos do Estado‖ (HC n° 72.131/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. 

p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 23.11.1995, maioria, DJ 01.08.2003). 
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A propósito, ao deliberar, o Min. Moreira Alves imprimira uma interpretação de 

certo modo incomum ou singular ao § 2º do art. 5º. Com efeito, para o Ministro, referido 

preceito constitucional veiculava, em verdade, uma espécie de norma de acomodação ao 

novel regime constitucional, de forma que só contemplaria os tratados de direitos humanos 

que já haviam ingressado no ordenamento jurídico brasileiro antes da promulgação da 

Constituição de 1988. Restava, portanto, excluído de seu âmbito de incidência o Pacto de São 

José da Costa Rica, recepcionado em 1992. Em prol dessa compreensão, aduzira, em suma, 

que os tratados incorporados depois da Lei Magna não eram passíveis de gozar de hierarquia 

suprema, visto que ―não se admite emenda constitucional realizada por meio de ratificação de 

tratado‖. Aliás, em voto proferido no RE nº 253.071/GO, em 2001, assinalara, ademais, que 

―ainda não se admite tratado internacional com força de emenda constitucional‖
1357

. No 

fundo, referida interpretação praticamente esvaziava o sentido da cláusula final do § 2º, já que 

as principais convenções sobre direitos humanos foram ratificadas e internalizadas somente 

após o advento da Constituição de 1988
1358

.  

Nessa esteira, ante a simetria normativa e a inexistência de subordinação ou 

ascendência jurídica entre o Pacto de São José e o DL nº 911/1969, concluiu-se, de modo 

destacado, que o antinomos conflagrado no que toca à prisão civil do devedor fiduciante, de 

bases infraconstitucionais ordinárias de mesmo grau hierárquico, deveria ser solvido, 

sobretudo, com fulcro nos critérios cronológico e da especialidade; sendo inaplicável qualquer 

alusão à hierarchia. 

Nesse contexto, endossando a tese da inconstitucionalidade material 

superveniente da prisão civil do devedor fiduciante, que vinha sustentando desde o HC nº 

70.625/SP, o Min. Marco Aurélio, relator do processo, assinalara que não seria concebível 

enfoque que implicasse em transmudar exceções de uma garantia fundamental, de estatura 

constitucional, em ―verdadeira carta branca outorgada ao legislador ordinário‖. Defendera, 

ademais, que, na qualidade de norma contraposta mais recente (lex posterior), o art. 7º, nº 7, 

da Convenção Interamericana teria derrogado o DL nº 911/1969 (lex priori), na parte relativa 

ao encarceramento civil.  

Os Ministros Francisco Resek, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence 

acompanharam o relator, votando, na espécie, pela concessão da ordem de habeas corpus. Por 

sinal, revendo seu posicionamento anterior, o Min. Resek também passou a defender a 

                                                
1357 RE nº 253.071/GO, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 29.05.2001, unânime, DJ 29.06.2001. 
1358 LOUREIRO, op. cit., p. 164.  
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inconstitucionalidade substancial do DL nº 911/1969, no que tange à prisão civil do devedor 

fiduciante, na perspectiva do que vinha sendo argumentado pelo Min. Marco Aurélio. 

Assinalou, ainda, que, conforme as disposições do art. 7º, nº 7, do Pacto de São José, qualquer 

previsão infraconstitucional da prisão civil relativa ao depositário infiel, inclusive no caso do 

―depósito verdadeiro‖, voluntário ou legal, quanto mais do ―falso depósito‖, estaria 

peremptoriamente vedada. Assim sendo, só haveria possibilidade, no direito brasileiro atual, 

da decretação da custódia civil do alimentante inadimplente, na hipótese excepcional de 

descumprimento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
1359

.  

Em contraponto, a maioria dos Ministros
1360

 endossou o iterativo posicionamento 

jurisprudencial de que o DL nº 911/1969 teria sido integralmente recepcionado pela 

Constituição de 1988. Sustentou, ainda, que, na qualidade de lei ordinária, a Convenção 

Interamericana não teria o condão de restringir o alcance das exceções constitucionais do 

inciso LXVII do art. 5º da CF/1988, sob pena de ―minimizar o próprio conceito de soberania 

do Estado-povo na elaboração de sua Lei Maior‖
1361

.  

Consoante o Min. Celso de Mello, ―a prisão civil do devedor fiduciante, nas 

condições em que prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se de plena legitimidade 

constitucional‖, já que a possibilidade jurídica de instituí-la no caso de infidelidade 

depositária encontraria ―o fundamento de sua autoridade e o suporte direto de sua validade e 

eficácia‖ na própria Constituição, e não em ―outros instrumentos normativos de inferior 

                                                
1359 Em seu voto, o Min. Resek teceu as seguintes considerações: ―Tal decreto é de 1º de outubro de 1969. É de 

quando, encontrando-se o país rompido com a ordem constitucional, decidiu-se, ante a moléstia do Presidente 

Costa e Silva, romper também com a ordem institucional, alijando-se o Vice-Presidente da República. Essa obra 

prima da legislação brasileira traz a assinatura dos três membros da junta militar que assumiu, na época, o poder. 

A Convenção de São José da Costa Rica abre oportunidade ao Tribunal de, sem autopenitência maior, fazer 

aquilo que, de outro modo, significaria não mais que uma volta atrás […] O relator tem razão quando, mesmo à 

margem do texto convencional ora trazido à mesa em primeira mão, estima que a hipótese da alienação 

fiduciária em garantia não se ajusta à exceção constitucional da prisão civil por dívida, no caso do depositário 

infiel. De todo modo, ainda que houvesse dificuldade operacional em tomar esse caminho, pelo que ele tem de 
avesso a uma jurisprudência da qual todos acabamos por participar algum dia, no passado recente desta corte, 

teríamos na Convenção o argumento para dizer que, em nome de algo que tem estatura bastante para derrogar a 

legislação ordinária, não subsiste no Brasil, hoje, prisão civil senão aquela do alimentante omisso, voluntário e 

inescusável.‖ (HC n° 72.131/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 

23.11.1995, maioria, DJ 01.08.2003). 
1360 Ministros Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Celso de Mello, Ilmar Galvão 

e Maurício Corrêa. 
1361 Excerto do voto proferido pelo Min. Maurício Corrêa no julgamento do HC nº 72.131/RJ. No mesmo 

sentido: ―Os compromissos assumidos pelo Brasil em tratado internacional de que seja parte (§ 2º do art. 5º da 

Constituição) não minimizam o conceito de soberania do Estado-povo na elaboração da sua Constituição; por 

esta razão, o art. 7º, nº 7, do Pacto de São José da Costa Rica, (‗ninguém deve ser detido por dívida‘: ‗este 
princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento 

de obrigação alimentar‘) deve ser interpretado com as limitações impostas pelo art. 5º, LXVII, da Constituição‖ 

(HC nº 73.044/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 19.03.1996, unânime, DJ 20.09.1996). 
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qualificação hierárquica‖. Asseverou, ademais, que ―a autoridade hierárquico-normativa da 

Lei Fundamental do Estado, considerada a supremacia absoluta de que se reveste o estatuto 

político brasileiro, não se expõe, no plano de sua eficácia e aplicabilidade, a restrições ou a 

mecanismos de limitação fixados em sede de tratados internacionais, como o Pacto de São 

José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos)‖. Ponderou, ainda, ser 

―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‖. Concluiu, assim, que, no direito brasileiro, que adotara 

hierarquização normativa análoga à contemplada no art. 182 da Constituição da Nicarágua de 

1987
1362

 e no art. 241 da Constituição da Colômbia de 1991
1363

, não haveria como se fazer 

abstração da Constituição, para, com desprestígio da normatividade suprema que dela emana, 

conferir precedência a um tratado de direitos humanos. 

A esse respeito, o Min. Moreira Alves aduzira, aliás, que referida norma de 

exceção contemplava autêntico direito fundamental dos credores, prevalente em face do status 

libertatis dos devedores nos termos constitucionalmente discriminados, razão pela qual 

normas infraconstitucionais convencionais não poderiam restringi-la. Sob o prisma do critério 

da especialidade, argumentou-se, além disso, que, conquanto fosse mais recente, o art. 7º, nº 

7, da Convenção Interamericana consubstanciava norma infraconstitucional de caráter geral 

(lex generalis). Desse modo, deveria ceder em face da primazia das normas 

infraconstitucionais especiais prescritivas da prisão civil nos contratos de alienação fiduciária 

em garantia (lex specialis), ainda que fossem mais antigas (―lex posterior generalis non 

derogat legi priori speciali‖), na forma do art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (anterior Lei de Introdução ao Código Civil – LICC)
1364

. No mais, evocou-

se igualmente o preceituado no art. 7º, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual 

                                                
1362 Arto. 182 La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están 

subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o 

alteren sus disposiciones. 
1363 ARTÍCULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 

[…] 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los 

aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la 

ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los 

declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. 

Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 

Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la 
correspondiente reserva. 
1364 Art. 2º […] § 2º  A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 

revoga nem modifica a lei anterior. 
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―Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições 

previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo 

com elas promulgadas‖. 

Em obséquio ao deliberado, por maioria (7x4), pelo Plenário da Suprema Corte  

no Habeas Corpus nº 72.131/RJ, os Ministros que sustentaram a tese minoritária ressalvaram, 

em alguns julgados, seus respectivos entendimentos pessoais, em prol da ―respeitabilidade do 

Judiciário‖ e da ―melhor compreensão dos jurisdicionados‖
1365

. Enfatizaram, contudo, que 

não estavam convencidos do desacerto de suas posições (cf. HC nº 72.183/SP, RE nº 

199.730/RS e RE nº 77.616/SP). 

De todo modo, o fato é que o paradigmático julgamento do HC nº 72.131/RJ 

repercutiu decisivamente no deslinde de uma série de outros casos similares envolvendo o 

efeito prisional da alienação fiduciária em garantia
1366

 
1367

 Vários foram julgados, com 

                                                
1365 Ilustrativa dessa postura é a ementa do julgamento do HC nº 72.183/SP: ―JURISPRUDÊNCIA - SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL - OBSERVÂNCIA. A unidade de fatos e a do Direito sugerem solução idêntica para as 

controvérsias. Tanto quanto possível, há de prevalecer a mesma solução, buscando-se, com isso, o prestígio, a 

respeitabilidade do Judiciário, mediante a melhor compreensão dos jurisdicionados. A óptica mais se impõe 

quando, em jogo tema constitucional, constata-se a existência de pronunciamento do Pleno do Guardião Maior 

da Carta Política da República - o Supremo Tribunal Federal. Nova discussão da matéria, a partir de 

convencimento pessoal, há de fazer-se em sede própria - a revelada pelo citado Plenário. Em questão crivo 

monocrático ou mesmo de órgão fracionário, como é a Turma, mister se faz a ressalva, homenageando-se o 

precedente. PRISÃO CIVIL - REGRA - EXCEÇÕES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - 

VIABILIDADE. Na dicção da ilustrada maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, em relação à qual 
guardo reservas, dentre as exceções à regra segundo à qual não haverá prisão civil por dívida está a decorrente de 

relação jurídica formalizada sob a nomenclatura alienação fiduciária em garantia (precedente: habeas-corpus nº 

72.131/RJ, Pleno, vencidos os Ministros Marco Aurélio - relator, Francisco Rezek, Carlos Velloso e Sepúlveda 

Pertence, sendo designado redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves).‖ (HC nº 72.183/SP, 2ª Turma do 

STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.02.1996, unânime, DJ 22.11.1996). 
1366 Nesse ínterim, em certos julgamentos posteriores ao do HC nº 72.131/RJ, o STF concedeu a ordem de 

habeas corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente de vexatória custódia civil do devedor 

fiduciante. Referidas deliberações ocorreram, pontualmente, em situações concretas de absoluta impossibilidade 

de devolução do bem alienado por caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 1.277 do CCB/1916 (―O 

depositário não responde pelos casos fortuitos, nem de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de 

prová-los‖), quando descaracterizada qualquer culpa do devedor fiduciante, tal como quando verificado o 

comprovado furto, roubo, apropriação indébita ou destruição da coisa móvel alienada, sem participação 
comissiva ou omissão do responsável (cf. HC nº 76.110/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

02.12.1997, unânime, DJ 13.02.1998; e HC nº 77.053/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 

23.06.1998, unânime, DJ 04.09.1998). No HC nº 76.036/DF, foi também concedido o writ, pois, em meio à 

ambiguidade quanto aos dados fáticos da situação concreta, havia indicativos de que o bem poderia não ter nem 

sequer sido colocado sob a alçada possessória do paciente, gerente de determinada empresa. Nesse sentido, ante 

a extravagância da prisão civil por dívida, seria exigível, na espécie, maior rigor no exame do enquadramento da 

hipótese ao figurino legal, sem o que o encarceramento mostrava-se, naquele estádio, abusivo, ante as inúmeras 

dúvidas que pairavam sobre a situação (cf. HC nº 76.036/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07.04.1998, unânime, DJ 29.08.2003). Demais disso, no HC nº 76.712/PE, deferiu-se a pretensão liberatória 

numa impetração envolvendo a decretação de prisão civil contra terceiro a que, por conluio fraudulento, foi 

transferido veículo alienado fiduciariamente. Nesse caso, entendeu o Pretório Excelso que, como a prisão civil 
não se qualifica como pena, mas como meio de coerção processual destinado a compelir o devedor a cumprir 

obrigação contratual não satisfeita, só poderia ser imposta, em face do artigo 5º, LVII, da Constituição, ao 

devedor de obrigação alimentícia e ao depositário infiel, hipóteses que não ocorriam nessa situação, em que se 
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unanimidade de votos, segundo a linha de compreensão dominante, inclusive com quando se 

operaram mudanças na composição do Pretório Excelso (cf. HC nº 73.453/PR, HC nº 

72.183/SP, HC nº 73.044/SP, HC nº 74.490/MG, RE nº 206.086/SP, RE nº 212.549/GO, HC 

nº 74.381/PR, RE nº 199.730/RS, RE nº 77.616/SP, AI 235.476/GO, HC nº 79.870/SP, RE nº 

270.296/GO, AgR no RE nº 252.477/GO, RE nº 299.376/RS, RE nº 253.071/GO, RE nº 

252.427/RS, HC nº 80.710/RS, RE nº 299.627/MG, RE nº 331.159/MG, RE nº 344.585/RS, 

AgR no AI nº 374.231/PR, RE nº 345.345/SP e AgR no AI nº 403.828/MS
1368

). Em 1998, a 

matéria restou novamente afetada ao julgamento pelo Pleno do STF no contexto do RE nº 

206.482/SP
1369

, bem como do HC nº 77.527/MG
1370

, que reafirmou, em ambos os casos, por 

maioria qualificada (8x3
1371

), o entendimento majoritário, vencidos os Ministros Marco 

                                                                                                                                                   
teria aplicado a custódia civil como pena a terceira pessoa, desviando-a, portanto, de sua finalidade 

constitucional (HC nº 76.712/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24.04.1998, unânime, DJ 

22.05.1998).  
1367 Em verdade, referido leading case reverberou, inclusive, em demandas que versavam sobre outras situações 

de prisão civil de devedores equiparados, por lei, a depositários infiéis, mesmo que não associadas a contratos de 

alienação, tal como em relação ao penhor rural, como ocorreu no HC nº 73.058/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. 

Maurício Corrêa, j. 19.03.1996, unânime, DJ 10.05.1996; HC nº 75.904/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira 

Alves, j. 23.06.1998, maioria, DJ 25.06.1999; e no RE nº 250.812/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira 

Alves, j. 20.11.2001, unânime, DJ 01.02.2002.  
1368 HC nº 73.453/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 18.12.1995, unânime, DJ 28.04.2000; HC 

nº 72.183/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.02.1996, unânime, DJ 22.11.1996; HC nº 

73.044/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 19.03.1996, unânime, DJ 20.09.1996; HC nº 

74.490/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Octávio Galloti, j. 22.10.1996, unânime, DJ 07.03.1996; RE nº 

206.086/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 12.11.1996, unânime, DJ 07.02.1997; RE nº 
212.549/GO, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Octávio Gallotti, j. 05.08.1997, unânime, DJ 16.10.1998; HC nº 

74.381/PR, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.08.1997, unânime, DJ 26.09.1997; RE nº 

199.730/RS, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17.08.1998, unânime, DJ 19.05.2000; RE nº 

77.616/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 22.09.1998, unânime, DJ 13.11.1998; AI 235.476/GO, 

2ª Turma do STF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 08.06.1999, unânime, DJ 26.08.1999; HC nº 79.870/SP, 1ª 

Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 16.05.2000, unânime, DJ 20.10.2000; RE nº 270.296/GO, 1ª Turma 

do STF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.06.2000, unânime, DJ 14.09.2001; AgR no RE nº 252.477/GO, 1ª Turma 

do STF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.02.2001, unânime, DJ 16.03.2001; RE nº 299.376/RS, 1ª Turma do STF, 

Rel. Min. Moreira Alves, j. 15.05.2001, unânime, DJ 22.06.2001; RE nº 253.071/GO, 1ª Turma do STF, Rel. 

Min. Moreira Alves, j. 29.05.2001, unânime, DJ 29.06.2001; RE nº 252.427/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Min. 

Moreira Alves, j. 29.05.2001, unânime, DJ 29.06.2001; HC nº 80.710/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21.06.2001, unânime, DJ 24.08.2001; RE nº 299.627/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 05.03.2002, unânime, DJ 22.03.2002; RE nº 331.159/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 12.03.2002, unânime, DJ 12.03.2002; RE nº 344.585/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira 

Alves, j. 25.06.2002, unânime, DJ 13.09.2002; AgR no AI nº 374.231/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Nelson 

Jobim, j. 06.08.2002, unânime, DJ 11.10.2002; RE nº 345.345/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 25.02.2003, unânime, DJ 11.04.2003; e AgR no AI nº 403.828/MS, 2ª Turma do STF, Rel. Min. 

Celso de Mello, j. 05.08.2003, unânime, DJ 19.02.2010. 
1369 RE nº 206.482/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 27.05.1998, maioria, 05.09.2003. 
1370 HC nº 77.527/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 

23.09.1998, maioria, DJ 16.04.2004. 
1371 A redução do quantitativo de Ministros dissidentes da tese majoritária decorreu, dentre outras razões, da 

aposentadoria do Ministro Francisco Resek em 1997, a partir de quando, eleito pelas Nações Unidas, passou a 
exercer a função de juiz da Corte Internacional de Justiça (CIJ). Para a vaga anteriormente ocupada pelo Min. 

Resek, foi nomeado o Min. Nelson Jobim, que acompanhou a tese majoritária, na forma do deliberado pelo 

Pleno do STF no HC nº 72.131/RJ. 
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Aurélio, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence
1372

. No fundo, essa polaridade também se 

reproduziu no julgamento, por maioria, do HC nº 81.319/GO, realizado pelo Plenário em 

2002, no qual o Min. Sepúlveda Pertence não insistira na discussão, limitando-se a consignar 

a sua convicção pessoal em contrário, ante a ―solidez da jurisprudência‖ sedimentada quanto 

ao ponto
1373

. Por sinal, em 2001, o Plenário também deliberou a respeito no HC nº 80.710/RS, 

no qual, com a ressalva de entendimentos divergentes, foi denegada a ordem de habeas 

corpus por unanimidade
1374

. A Corte ensaiou, inclusive, proposta de enunciado sumular com 

o seguinte verbete: ―É legítima a prisão civil do devedor vencido em ação de depósito fundada 

em alienação fiduciária em garantia‖, que foi, contudo, retirada para nova meditação sobre o 

tema
1375

. 

Nada obstante, a insatisfação latente com o entendimento predominante na 

Suprema Corte em relação à quaestio juris relativa à prisão civil traduziu-se, no contencioso 

constitucional ambientado em vários outros julgados, em votos divergentes, da lavra dos 

Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence. As objeções lançadas nesses 

casos eram, contudo, comumente vazadas nos mesmos moldes do que restara averbado no 

julgamento do HC nº 72.131/RJ, tanto que os Ministros dissidentes restringiam-se 

fundamentalmente a transcrever ou a fazer remissão a votos proferidos em decisões 

precedentes, sem inovações argumentativas significativas no trato da matéria de fundo (cf. RE 

nº 216.872/PR, HC nº 75.687/PR, HC nº 76.346/PR, RE nº 205.640/RS, HC nº 76.561/SP, RE 

nº 206.482/SP, HC nº 76.229/SP, RE nº 229.856/SP, RE nº 226.737/RS, HC nº 77.527/MG, 

HC nº 77.920/SP, RE nº 237.717/DF, RE nº 250.917/MG, RE nº 259.506/RS, RE nº 

                                                
1372 No RE nº 281.029/RS, foi suscitado por determinada instituição financeira, na qualidade de autora-credora 

fiduciária, um incidente de uniformização de jurisprudência com o fito de que fosse editado um enunciado 

sumular a respeito da constitucionalidade da prisão civil do devedor inadimplente em casos de alienação 

fiduciária em garantia. Em razão da omissão da apreciação do pleito por ocasião do julgamento do aludido 

recurso extraordinário, a empresa interpôs um agravo regimental, que não foi conhecido, por unanimidade, pela 

2ª Turma do STF. Para tanto, argumentou-se que, nos termos do art. 101 do Regimento Interno do Pretório 

Excelso, os fundamentos evocados pelo Pleno no julgamento, por maioria qualificada (8x3), do RE nº 
206.482/SP seriam aplicáveis às novas demandas submetidas às Turmas ou ao Plenário, sendo, em razão disso, 

desnecessária a edição de qualquer verbete sumular. Salientou-se, outrossim, que a eventual formalização de um 

enunciado sumular nesse tocante não teria o condão de vincular juridicamente as instâncias ordinárias, ante a 

inexistência do instituto da súmula vinculante no direito brasileiro (AgR no RE nº 281.029/RS, 2ª Turma do 

STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 24.04.2001, unânime, DJ 01.06.2001). A propósito, o art. 101 do RISTF 

dispõe textualmente que ―A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

pronunciada por maioria qualificada, aplica-se aos novos feitos submetidos às Turmas ou ao Plenário, salvo o 

disposto no art. 103‖. O art. 103 predica, por sua vez, que ―Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da 

jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao 

sobrestamento do feito, se necessário‖. 
1373 HC nº 81.319/GO, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.04.2002, maioria, DJ 19.08.2002. 
1374 HC nº 80.710/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.06.2001, unânime, DJ 24.08.2001. 
1375 Informação colhida no voto do Min. Cézar Peluso, então relator, no RE nº 466.343/SP, Pleno do STF, Rel. 

Min. Cézar Peluso, j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009. 
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280.398/GO, RE nº 282.644/RJ, RE nº 285.047/RJ e HC nº 81.319/GO
1376

). Manteve-se, em 

razão disso, a linha tradicional de compreensão de que os tratados de direitos humanos seriam 

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com o mesmo nível normológico das leis 

federais comuns.  

Essa diretriz jurisprudencial foi replicada pelo Pleno da Suprema Corte no 

julgamento de um pedido de medida cautelar deduzido no contexto da citada ADIn nº 1.480-

3-MC/DF, quando apreciou polêmica questão atinente à proteção jurídica do trabalhador em 

face de despedida arbitrária ou sem justa causa. Na Ação Direta, postulou-se a declaração de 

inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 68, de 16 de setembro de 1992, e do Decreto 

nº 1.855, de 10 de abril de 1996, que, respectivamente, aprovou e promulgou a Convenção nº 

158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em verdade, colimava-se afastar, por 

efeito consequencial, a eficácia das normas protetivas veiculadas no referido Pacto 

Trabalhista. Deliberando acerca de aludido pedido de medida cautelar em sessão plenária 

realizada em 04 de setembro de 1997, o STF entendeu, por maioria de votos, que a 

Convenção nº 158/OIT teria sido incorporada ao ordenamento nacional como lei federal 

―ordinária‖. Em razão disso, decidiu que referido instrumento convencional não poderia 

regular a matéria relativa à proteção do trabalhador em face da dissolução injustificada do 

vínculo laboral, padecendo de inconstitucionalidade nessa parte, visto que, para tanto, os arts. 

7º, I, da CF/1988 e 10, I, do ADCT reclamavam a edição de espécie normativa específica, 

qual seja: a lei complementar. Findou, então, por deferir parcialmente, por maioria, a tutela 

                                                
1376 RE nº 216.872/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 

03.02.1998, maioria, DJ 27.08.1999; HC nº 75.687/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 

10.03.1998, unânime, DJ 20.04.2001; HC nº 76.346/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ 

Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 30.03.1998, maioria, DJ 20.02.2004; RE nº 205.640/RS, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Nelson Jobim, j. 27.04.1998, maioria, DJ 20.04.2001; HC nº 76.561/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos 

Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 27.05.1998, maioria, DJ 02.02.2001; RE nº 206.482/SP, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 27.05.1998, maioria, 05.09.2003; HC nº 76.229/SP, 2ª Turma do STF, Rel. 
Min. Néri da Silveira, j. 02.06.1998, maioria, DJ 02.06.2000; RE nº 229.856/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. 

Néri da Silveira, j. 29.06.1998, maioria, DJ 09.06.2000; RE nº 226.737/RS, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Nelson 

Jobim, j. 30.06.1998, maioria, DJ 30.04.1999; HC nº 77.527/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. 

p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 23.09.1998, maioria, DJ 16.04.2004; HC nº 77.920/SP, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 02.02.1999, maioria, DJ 23.04.2004; RE nº 237.717/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Min. 

Néri da Silveira, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 04.05.1999, maioria, DJ 24.09.1999; RE nº 

250.917/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 29.06.1999, 

maioria, DJ 14.09.2001; RE nº 259.506/RS, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. 

Nelson Jobim, j. 30.05.2000, maioria, DJ 06.04.2001; RE nº 280.398/GO, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 13.02.2001, maioria, DJ 29.09.2002; RE nº 282.644/RJ, 2ª 

Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 13.02.2001, maioria, DJ 
20.09.2002; RE nº 285.047/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, 

j. 13.02.2001, maioria, DJ 10.09.2004; e HC nº 81.319/GO, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

24.04.2002, maioria, DJ 19.08.2002. 
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emergencial vindicada, para afastar, até o julgamento final, qualquer exegese conducente à 

aplicabilidade imediata das normas do Tratado.
1377

 

Cabe, no entanto, conferir especial relevo ao voto vencido exarado pelo Min. 

Carlos Velloso na mencionada ADIn, sobretudo no que concerne à temática da hierarquia 

normativa dos tratados de direitos humanos.  

Deveras, o Ministro sustentara que, nos termos da Constituição, a fungibilidade 

jurídica entre tratado e lei não se vincularia, em princípio, a nenhuma das espécies normativas 

consideradas isoladamente, já que diz respeito, em verdade, ao gênero que envolve todas as 

leis. O tratado seria, assim, equiparado ao gênero ―lei‖, ou melhor, ―lei federal‖, e não a 

qualquer das modalidades legais em particular, tal como se poderia inferir da própria redação 

dos arts. 102, III, ―b‖, e 105, III, ―a‖, da CF/1988, que, ao se referirem, respectivamente, aos 

pressupostos necessários à interposição do recurso extraordinário e do recurso especial, 

empregaram a expressão ―tratado ou lei federal‖
1378

. Nessa linha, ao ser recepcionado, o 

tratado poderia ser incorporado tanto na qualidade de lei ordinária quanto na de lei 

complementar, de acordo com a matéria sobre a qual versasse, considerados os balizamentos 

traçados na Constituição.  

Noutra vertente, acolhendo entendimento então isolado e pioneiro no âmbito do 

STF, defendera o Ministro que os direitos humanos de segunda dimensão preconizados na 

Convenção haviam sido entronizados no ordenamento jurídico brasileiro com status de 

direitos constitucionais autônomos, nos termos do § 2º do art. 5º da CF/1988. Nessa 

perspectiva, assinalara que as normas convencionais pertinentes, dotadas de matiz 

constitucional, não afrontavam os arts. 7º, I, da CF/1988 e 10, I, do ADCT, razão pela qual a 

exigência de lei complementar não afetaria a plena eficácia dos direitos trabalhistas 

                                                
1377 Em 20 de dezembro de 1996, o Estado brasileiro denunciou, por intermédio do Presidente da República, a 
Convenção nº 158, ato que se tornou efetivo um ano após o seu registro junto à OIT, consoante previsto no art. 

17, nº 1, do Tratado. Editou-se, por sua vez, o Decreto nº 2.100, de 20 de dezembro de 1996, que predicara que a 

Convenção deixaria de vigorar no País a partir de 20 de novembro de 1997. Decorrido o referido lapso anual, a 

Convenção nº 158/OIT foi então desincorporada do direito doméstico, com integral cessação de sua eficácia 

interna. Em razão desses eventos, restou reconhecida a falência superveniente do interesse de agir no tocante à 

ADIn nº 1.480-3/DF, obstaculizando, por conseguinte, o sequenciamento do pertinente processo de fiscalização 

abstrata de constitucionalidade, que foi dissolvido, sem resolução meritória, por decisão proferida em 26 de 

junho de 2001. 
1378 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; […] Art. 105. Compete ao 
Superior Tribunal de Justiça: […] III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
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introduzidos pelo Tratado. A par disso, asseverara que, na forma do § 1º do art. 5º da Lei 

Magna, as normas da Convenção seriam, em suas linhas maiores, autoaplicáveis (self-

executing), não carecendo, em rigor, de regulamentação legal para que pudessem surtir efeitos 

jurídicos imediatos no direito interno, evocáveis, inclusive, perante o Judiciário. Deliberou, 

portanto, pela denegação do provimento cautelar pleiteado.
1379

 

Em voto proferido na qualidade de relator do HC nº 77.920/SP
1380

, julgado em 02 

de fevereiro de 1999, replicando os argumentos que havia aduzido por ocasião do 

deferimento, em 05 de setembro de 1998, de pedido de medida acautelatória, o Min. Marco 

Aurélio também aderiu à tese da hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. À 

semelhança do Min. Carlos Velloso, fundamentou seu novo posicionamento em interpretação 

conferida ao art. 5º, § 2º, da CF/1988. Entendeu, ademais, que, por deter estatura 

constitucional, o art. 7º, nº 7, do Pacto de São José revogara toda a legislação 

infraconstitucional que porventura predicasse a possibilidade de decretação da prisão civil sob 

o fundamento de se tratar de depositário infiel, genuíno ou por equiparação. Em verdade, no 

RE nº 206.482/SP, o Min. Marco Aurélio já havia sustentando que o Pacto de São José da 

Costa Rica revogara não só o DL nº 911/1969, mas também as disposições do próprio Código 

Civil quanto à prisão do genuíno depositário infiel. Nesses termos, só subsistiria validamente, 

na legislação ordinária, a figura da prisão civil do devedor recalcitrante de alimentos.
1381

  

                                                
1379 Conforme o voto do Min. Carlos Velloso: ―A inconstitucionalidade material, não custa repetir, não ocorreria, 

dado que a Convenção 158/OIT, na forma do disposto no § 2º do art. 5º, da C.F., incorporou-se à ordem jurídica 

brasileira de forma autônoma. É dizer, ela contém direitos e garantias, que são direitos e garantias fundamentais 

dos trabalhadores de cunho constitucional, na forma do que estabelece o § 2º do art. 5º, da C.F. […] A 

Convenção 158/OIT, nas suas regras maiores, especialmente as que consubstanciam direitos e garantias, é de 

eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou auto-aplicável. É possível que um ou outro dispositivo seu, 

dispositivo periférico, demande normatização ulterior. As suas normas básicas, que consubstanciam direitos 

fundamentais dos trabalhadores – direitos fundamentais sociais, de 2ª geração, conforme linhas atrás explicitado 

- repito, são auto-aplicáveis. […] Posta assim a questão, a esses direitos sociais aplica-se a regra inscrita no § 1º 

do art. 5º da Constituição: ‗as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata‘. 

[…] A Convenção 158/OIT contém direitos e garantias que integram a doutrina dos direitos fundamentais de 2ª 
geração. Os direitos e garantias fundamentais decorrentes de tratado internacional celebrado pelo Presidente da 

República (C.F., art. 84, VIII) e ratificado pelo Congresso Nacional (C.F., art. 49, I), constituem direitos 

fundamentais que a Constituição consagra – C.F., art. 5º, § 2º. Assim, os direitos e garantias contidos na 

Convenção 158/OIT constituem direitos e garantias com vida autônoma, não dependentes das normas inscritas 

no art. 7º, I, da C.F., e art. 10, I, ADCT/CF.‖ (cf. ADIn nº 1480-3-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de 

Mello, j. 04.09.1994, maioria, DJ 18.05.2001). 
1380 HC nº 77.920/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02.02.1999, maioria, DJ 23.04.2004. 
1381 Em seu voto, o Min. Marco Aurélio tecera as seguintes ponderações: ―Nunca é demais repetir o conflito da 

prisão com a natureza humana. Por isso mesmo, a custódia há de ser tida como a última ratio, passível, assim, de 

ser acionada quando esgotados os demais meios para o conserto de certa situação jurídica. O que se há de dizer, 

então, quando em jogo a prisão civil? A regra, a teor do inciso LXVII do rol das garantias constitucionais, é 
proibitiva. […] Pois bem, ambas as figuras - do inadimplente de obrigação alimentícia e do depositário infiel - 

tem perfil definido não só pela ordem natural das coisas, como também pelo arcabouço normativo. […] Ora, há 

de observar-se a força decorrente da natureza das coisas, atentando-se para o fato de que a regra é a inexistência 
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Por ocasião do julgamento, em 29 de março de 2000, do RHC n° 79.785/RJ
1382

, 

colocou-se em pauta outra discussão jurídica importante, relativa à possível incongruência 

entre a previsão constitucional de hipóteses de julgamento em única instância em ações 

originárias de Tribunais e as normas dos arts. 8º, 2, ―h‖, e 25, 1 e 2, ―b‖, do Pacto de São José 

da Costa Rica. Com efeito, o texto interamericano, em especial no art. 8º, 2, ―h‖, consagra o 

direito ao duplo grau de jurisdição no âmbito criminal, dispondo que ―toda pessoa acusada de 

delito‖ tem direito à ―garantia mínima‖ de ―recorrer da sentença para juiz ou tribunal 

superior‖
1383

. No caso, pela vis atractiva provocada pelo concurso delitivo com agente 

público que detinha foro por prerrogativa de função, a recorrente findou por ser condenada em 

processo criminal de competência originária de determinado Tribunal de Justiça e insurgia-se 

justamente contra a impossibilidade de interpor para a instância judiciária superior qualquer 

recurso similar à apelação penal em face do aresto condenatório.  

Debruçando-se sobre a problemática, o STF reiterou, por maioria, o firme 

entendimento jurisprudencial de que os tratados de direitos humanos não prevalecem e não se 

equiparam à Constituição, de sorte que deveria ser afastada ―a aplicabilidade das cláusulas 

convencionais antinômicas‖. Por conseguinte, não se reconheceu, na espécie, o direito ao 

double degree of jurisdiction, que, no direito constitucional brasileiro, só tivera consignação 

textual no art. 158 da Constituição Política do Império
1384

, deixando de ser assegurado como 

garantia individual nas subsequentes Constituições republicanas; ante a previsão, ainda que 

                                                                                                                                                   
de prisão civil por dívida, ressalvando-se as hipóteses do inadimplente voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel. Cabe sempre considerar a premissa de hermenêutica e aplicação do Direito 

segundo a qual os dispositivos que encerrem exceção devem ser interpretados de forma estrita. Como, então, 

agasalhar diploma legal que, mediante jogo de palavras, via aspecto simplesmente formal, discrepante da 

realidade, acaba por criar uma casta de credores, inserindo no cenário jurídico meio coercitivo de cobrança dos 

mais impiedosos, como é o cerceio da liberdade de ir e vir? Persistente a óptica daqueles que homenageiam o 

Decreto-Lei nº 911/66, restará aberta a porta ao legislador ordinário à inclusão de outras hipóteses viabilizadoras 

da prisão civil por dívida. Por outro lado, o Brasil veio a subscrever o Pacto de São José da Costa Rica que, por 

revelar-se verdadeiro tratado internacional, implica direitos e garantias de estatura constitucional - § 2º do artigo 

5º da Carta de 1988. De acordo não com o preceito constitucional, mas com a legislação ordinária 
regulamentadora - o Código Civil, o Código de Processo Civil e o famigerado Decreto-Lei nº 911/66, apenas 

subsiste prisão do devedor de obrigação alimentícia. Todavia, tudo isso tem sido colocado em plano secundário 

pela ilustrada maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal‖. 
1382 RHC nº 79.785/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.03.2000, maioria, DJ 22.11.2002. 
1383 ―Art. 8º […] 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 

comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas: […] h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. […] Art. 25 1. Toda 

pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízos ou 

tribunais competentes, que a projeta contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 

constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 

estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. Os Estados-Parte comprometem-se: […] b) a 
desenvolver as possibilidades de recurso judicial;‖ 
1384 Art. 158. Para julgar as Causas em segunda, e ultima instancia haverá nas Provincias do Imperio as Relações, 

que forem necessarias para commodidade dos Povos. 
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excepcional, do trâmite de certos processos penais em única instância judiciária, com decisões 

qualificadas pela irrecorribilidade ordinária. 

Em seu voto, o Min. Carlos Velloso reiterou a linha de pensamento desenvolvida 

na ADIn nº 1.480-3-MC/DF, no sentido de que os direitos e garantias consagrados em 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais a República Federativa do Brasil seja 

parte, a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica, são assegurados pela própria 

Constituição, nos termos do art. 5º, § 2º. Afirmando, nessa esteira, que o direito ao duplo grau 

de jurisdição figurava, portanto, como um direito constitucional fundamental, sustentou que o 

STF poderia, numa construção interpretativa conforme a Constituição, reconhecer em prol da 

parte suplicante a faculdade jurídica de interpor um recurso inominado para a instância 

judiciária imediatamente superior à que julgou a ação penal em grau único. Salientou, 

contudo, que, à luz da Convenção Interamericana, a única exceção juridicamente aceitável 

para o double degree seria a dos processos de competência originária do próprio STF, já que, 

como órgão de cúpula, inexiste instância judiciária que lhe seja superior
1385

.  

É mister destacar, outrossim, que, no referido julgamento, então na qualidade de 

relator, o Min. Sepúlveda Pertence inovou profundamente o trato da matéria relativa à 

hierarquia dos tratados no contexto das fontes normativas do direito doméstico ao acenar com 

a possibilidade da qualificação dos tratados sobre direitos humanos como instrumentos 

normativos infraconstitucionais, mas supralegais
1386

. Deveras, em seu pronunciamento, apesar 

                                                
1385 Conforme o voto do Min. Carlos Velloso no RHC n° 79.785/RJ: ―É dizer, os ‗direitos e garantias 

fundamentais‘ reconhecidos em tratados de que o Brasil seja signatário, os quais hajam sido introduzidos no 

direito interno na forma estabelecida pela Constituição Federal, ganham status de „direitos e garantias‟ 

garantidos pela própria Constituição. Assim, penso que a disposição inscrita na Convenção de São José da 

Costa Rica, estabelecendo como garantia fundamental o duplo grau de jurisdição, é, pois, direito consagrado na 

Constituição do Brasil. Por isso mesmo, sendo direito fundamental protegido pela Constituição, por expressa 

disposição nela inscrita - § 2º do art. 5º -, parece-me que, no caso, deveríamos interpretar ou construir, no sentido 

de que seria possível o recurso inominado interposto pela ora paciente. Esta construção prestigiaria a 

Constituição que, repito, consagra como direito fundamental aqueles reconhecidos e inscritos em ‗tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‘. […] se se tem em jogo um direito 

fundamental reconhecido e se tem a oportunidade de construir, porque a Constituição não impede, não proíbe o 

recurso, penso que a construção é salutar, porque presta obséquio aos direitos humanos, presta obséquio a um 

direito fundamental. […] A Constituição proíbe, com relação à Suprema Corte, sim, porque não existe outro 

Tribunal superior ao Supremo Tribunal Federal. Mas sempre que existir a possibilidade, penso que a construção 

é salutar.‖ (HC nº 79.785/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.03.2000, maioria, 2ª Turma do 

STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 13.02.2001, maioria, DJ 22.11.2002). 
1386 É digno de nota que, por reconhecer a manifesta inconstitucionalidade da prisão civil do devedor fiduciante, 

o Min. Sepúlveda Pertence optara, no julgamento do HC nº 72.131/RJ e em muitos subsequentes, por não 

enveredar pelo debate em torno da hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, nos seguintes termos: 

―Afasto a fascinante discussão sobre o Pacto de São José de Costa Rica: não preciso dela para o meu 
convencimento. É manifesto que a Constituição excetuou, da proibição de prisão por dívida, a prisão do 

inadimplente de obrigação alimentar e a do depositário infiel. A extensão dessa norma de exceção, não o 

contesto, pode sofrer mutações ditadas do legislador ordinário e até por Tratado. Mas, também me parece, 
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da convicção de que a Constituição tem primazia em face dos tratados de direitos humanos, 

dissentindo da jurisprudência majoritária da Suprema Corte, o Ministro manifestou sua 

inclinação pessoal, mesmo que ―ainda sem certezas suficientemente amadurecidas”, de 

admitir que referidos instrumentos convencionais prevalecem em face do direito 

infraconstitucional. Argumentou, para tanto, que o não-reconhecimento de proteção jurídica 

especial aos direitos e garantias contemplados em tratados de direitos humanos, assegurando-

lhes eficácia oponível, inclusive, à legislação ordinária, esvaziaria de muito o ―sentido útil‖ da 

inovação emergente do art. 5º, § 2º, da Constituição, ―que, malgrado os termos equívocos do 

seu enunciado, traduziu uma abertura significativa ao movimento de internacionalização dos 

direitos humanos‖. Ponderou, contudo, que essas normas convencionais somente operam 

validamente efeitos jurídicos no direito interno enquanto aditam ou complementam a 

Constituição, especificando ou ampliando os direitos e garantias nela constantes. Não se 

poderia, por sua vez, emprestar-lhes força ab-rogatória de normas constitucionais, sob pena de 

se ferir a Constituição, que se sobrepõe hierarquicamente a todo e qualquer tratado. 

Perfilhando esse raciocínio, concluiu que as disposições do art. 8º, 2, ―h‖, consagradoras do 

direito ao duplo grau, por afrontarem a disciplina constitucional do sistema de jurisdição 

brasileiro, que excepciona certos casos em que o julgamento dá-se em instância originária 

única, padecia de inconstitucionalidade, razão pela qual votou por negar provimento ao 

recurso interposto.
1387

   

                                                                                                                                                   
ninguém discordará, em tese, de que, ao concretizar os seus termos – isto é, os conceitos de obrigação alimentar 

ou de depositário infiel – o legislador não pode, mediante ficções ou equiparações, ampliar arbitrariamente o 

texto constitucional, além da opção constituinte nele traduzida. E esta há de ser aferida à base da Constituição e 

de suas inspirações. Não, à base da lei. Em outras palavras, a admissibilidade, segundo a Constituição, da prisão 

por dívida de alimentos e da prisão do depositário infiel não é cheque em branco passado ao legislador ordinário. 

[…] Por essas e por outras, minha convicção é velha, portanto, no sentido da inconstitucionalidade da prisão do 

alienante fiduciário que se pretenda albergar na exceção constitucional da vedação da prisão por dívidas. [...] 

Com isso, não estou dizendo que o Supremo Tribunal, até aqui, violou a Constituição. A jurisprudência 

constitucional por sua própria natureza, sobre os temas recorrentes da vivência da Constituição, é sujeita a 

mutações e evoluções. E a mudança de uma jurisprudência constitucional jamais pode ser interpretada como 
injúria à jurisprudência passada, muito menos aos que a formaram.‖ (HC n° 72.131/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, j. 23.11.1995, maioria, DJ 01.08.2003). 
1387 Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence: ―De logo, participo do entendimento unânime do Tribunal que 

recusa a prevalência sobre a Constituição de qualquer convenção internacional (cf. decisão preliminar sobre o 

cabimento da ADIn 1.480, cit., Inf. STF 48). […] Assim como não o afirma em relação às leis, 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 consequência, explicitamente admite o controle da 

constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, b). […] Certo, com o alinhar-me ao consenso em torno da 

estatura infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não assumo 

compromisso de logo – como creio ter deixado expresso no voto proferido na ADInMc 1.480 - com o 
entendimento, então majoritário - que, também em relação às convenções internacionais de proteção de direitos 

fundamentais preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às leis. Na ordem interna, direitos 

e garantias fundamentais o são, com grande frequência, precisamente porque - alçados ao texto constitucional - 
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Vale nota que, no HC nº 79.870/SP
1388

, que versava justamente sobre a questão da 

prisão civil do devedor fiduciante, o Min. Sepúlveda Pertence reportou-se ao RHC n° 

79.785/RJ, no que toca à sua compreensão jurídica acerca da estatura hierárquica dos tratados 

de direitos humanos. Ressalvou, contudo, seu entendimento pessoal, rendendo-se à 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal. 

Outro evento de relevo ocorreu por ocasião do julgamento, em 2002, do HC nº 

81.319/GO
1389

, afetado ao crivo do Plenário da Suprema Corte. Com efeito, operando como 

relator, o Min. Celso de Mello reiterou o enfático posicionamento que vinha defendendo 

desde o leading case referenciado no HC nº 72.131/RJ, tendo reconhecido a legitimidade 

jurídico-constitucional da prisão civil do devedor fiduciante. A despeito disso, o Ministro 

manifestou sua orientação pessoal, inclusive com transcrição na ementa do aresto que relatara, 

de que se revelava ―altamente desejável‖, ―de jure constituendo‖, que o Congresso Nacional 

viesse a ―outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos celebrados 

pelo Estado brasileiro‖
1390

. Conforme o eminente Magistrado, isso ainda inexistia no sistema 

de direito positivo vigente no Brasil, mesmo com o disposto no § 2º do art. 5º da CF/1988. 

Sublinhou, nessa parte, que já se registrava, no plano do direito comparado, uma clara 

                                                                                                                                                   
se erigem em limitações positivas ou negativas ao conteúdo das leis futuras, assim como à recepção das 

anteriores à Constituição (cf. Hans Kelsen, Teoria Geral, cit., p. 255). Se assim é, à primeira vista, parificar às 

leis ordinárias os tratados a que alude o art. 5º, § 2º, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu sentido útil a 
inovação, que, malgrado os termos equívocos do seu enunciado, traduziu uma abertura significativa ao 

movimento de internacionalização dos direitos humanos. Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas, 

tendo assim - aproximando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil por Cançado Trindade (e.q., Memorial 

cit., ibidem, p. 43) e pela ilustrada F1ávia Piovesan (A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, em E. Boucault e N. Araújo (órgão), Os Direitos Humanos e o 

Direito Internos) - a aceitar a outorga de força supra-legal às convenções de direitos humanos, de modo a dar 

aplicação direta às suas normas - até, se necessário, contra a lei ordinária - sempre que, sem ferir a Constituição, 

a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias dela constantes. […] No caso presente, 

entretanto, o aprofundamento dessas reflexões seria ocioso. É que, em relação ao ordenamento pátrio, para dar a 

eficácia pretendida a clausula 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: seria necessário 

emprestar à norma convencional força ab-rogatória de normas da Constituição mesma, quando não 
dinamitadoras do seu sistema. […] À falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema constitucional, 

indispensáveis a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência 

originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição da aplicação no caso da norma 

internacional de outorga da garantia invocada.‖ (HC nº 79.785/RJ, Pleno do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

j. 29.03.2000, maioria, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 

13.02.2001, maioria, DJ 22.11.2002). 
1388 HC nº 79.870/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 16.05.2000, unânime, DJ 20.10.2000. 
1389 HC nº 81.319/GO, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.04.2002, maioria, DJ 19.08.2002. 
1390 Por sinal, a introdução do § 3º ao art. 5º da CF/1988, nos termos da EC nº 45/2004, resultou de uma proposta 

feita pelo Min. Celso de Mello ao Congresso Nacional, quando Presidente do STF (1997/1999), o que restara 

acolhido pela Deputada Zulaiê Cobra, então Relatora da Comissão Especial da Reforma do Poder Judiciário, que 
apresentou substitutivo nesse sentido. A sugestão feita pelo Ministro destinava-se justamente a superar a 

polêmica doutrinária e jurisprudencial em torno do alcance do § 2º do art. 5º da Constituição. A esse respeito, cf. 

RE nº 466.343/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Cézar Peluso, j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009. 
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tendência no sentido de os ordenamentos constitucionais dos diversos países conferirem 

primazia jurídica aos tratados sobre direitos humanos, tal como se dera, v. g., nas 

Constituições da Argentina, do Paraguai, da Federação Russa, dos Países Baixos e do Peru. 

O pluralismo de visões parciais e a dialeticidade que permeou o debate judicante 

em torno desses temas contribuiu decisivamente para o amadurecimento progressivo de uma 

racionalidade institucional diferenciada no âmbito do STF acerca da problemática relativa à 

hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Como expressão do caráter vivo, dinâmico e complexo do fenômeno jurisprudencial, o 

desdobramento histórico-evolutivo desse ciclo sequenciado de discussões culminou, mais à 

frente, numa mudança radical de compreensão da matéria por parte do Pretório Excelso, 

conforme será abordado no tópico subsequente.  

 

3.2.4. A cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição de 1988 e as correntes 

doutrinárias acerca do problema da hierarquia normativa dos tratados de proteção de direitos 

humanos  

 

Desde o advento do cânone constitucional do art. 5º, § 2º, da Lei Magna, inserido 

no título atinente aos ―direitos e garantias fundamentais‖, instaurou-se no País um acirrado 

debate doutrinário a respeito da particular posição hierárquico-normativa galgada pelos 

tratados de direitos humanos quando passam a fazer parte of the law of the land, 

incorporando-se à ordem jurídica doméstica
1391

. Com efeito, referido preceito constitucional, 

inspirado no art. 16, I, da Constituição lusitana de 1976
1392

 
1393

, enuncia que ―Os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

                                                
1391 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 691.  
1392 O art. 16º (1) da Constituição lusitana dispõe: ―Âmbito e sentido dos direitos fundamentais. 1. Os direitos 

fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras 

aplicáveis de direito internacional‖. A propósito, o nº 2 do referido dispositivo predica que ―os preceitos 

constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem‖. 
1393 Comentando acerca do art. 16, 1, da Constituição portuguesa, Jorge Miranda assinala: ―[…] o art. 16º, nº 1, 

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 novos direitos ou de novas 
faculdades de direitos para lá daquelas que se encontrem definidas ou especificadas em cada momento. Daí 

poder apelidar-se o art. 16, nº 1, de cláusula aberta ou de não tipicidade de direitos fundamentais.‖ (MIRANDA, 

op. cit., 2008a, p. 176). 
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princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte‖ [gn]. Dele podem ser diferenciadas três categorias de direitos e garantias sob 

a alçada tutelar da Constituição, sem que se possa inferir desse dispositivo constitucional 

qualquer desnivelamento hierárquico entra elas: 1) os direitos e garantias expressos na 

Constituição, a exemplo dos elencados nos incisos I ao LXXVIII do art. 5º; b) os direitos e 

garantias implícitos, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados; e c) os direitos e 

garantias inscritos nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte
1394

. 

Com o advento da EC nº 45/2004, a polêmica em torno desse tema restou 

parcialmente esvaziada. Efetivamente, no que concerne às convenções aperfeiçoadas nos 

termos do § 3º do art. 5º da CF/1988 (2 turnos de votação e quórum qualificado de 3/5), que 

instituiu a chamada ―cláusula de equivalência‖, não resta qualquer controvérsia acerca do 

patamar normativo no qual são alocadas no plano jurídico interno. Deveras, por predicação 

textual inequívoca da Lei Magna, tornam-se ―equivalentes às emendas constitucionais‖. É o 

caso, v. g., da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu Protocolo 

Facultativo.  

Atualmente, o assunto, de suma relevância, só adquire sentido útil e prático no 

que se refere àquelas convenções internalizadas, antes ou depois da edição da referida 

Emenda, sem a observância do procedimento especial delineado no § 3º do art. 5º da 

CF/1988. Em relação a esses tratados, entre os quais figuram convenções da magnitude dos 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos das Nações Unidas e da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, o debate gravita, por sua vez, fundamentalmente em torno do 

sentido e do alcance da cláusula de abertura do § 2º.  

De todo modo, por dizer respeito à substância primária da Constituição, relativa 

aos direitos fundamentais, qualquer tratado de direitos humanos qualifica-se, ipso facto, como 

materialmente constitucional. Nesses termos, da conjugação dos §§ 2º e 3º do art. 5º, podem 

ser diferenciados, de acordo com a forma de aprovação congressual e a contar da EC nº 

45/2004: 1) os tratados sobre direitos humanos equivalentes às emendas (§ 3º), que são 

material e formalmente constitucionais; e 2) os tratados sem status de emenda constitucional 

(§ 2º), que são materialmente constitucionais, embora não formalmente constitucionais. 

                                                
1394 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 29.  
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Vale destacar, por oportuno, que, conquanto haja consideráveis divergências 

jurisprudenciais, e doutrinárias, quanto à dignidade normativa dos tratados de proteção dos 

direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, essa discussão não se dá, pelo menos na 

mesma intensidade, em relação aos tratados ditos comuns ou tradicionais (que não versam 

sobre direitos humanos). De fato, há razoável consenso, refletido no entendimento pretoriano 

consolidado pelo STF desde o julgamento, em 1977, do RE nº 80.004/SE, no sentido de se 

reconhecer que, na ordem jurídica doméstica, ressalvadas as peculiaridades relativas às 

convenções humanistas, os tratados em geral detêm estatura infraconstitucional equivalente à 

da legislação ordinária
1395

. Nessa toada, eventuais conflitos antinômicos com as leis internas 

de origem nacional são solvidos, em rigor, à luz dos critérios cronológico (na perspectiva na 

máxima ―lex posterior derogat priori‖ ou da fórmula ―later in time‖) e da especialidade (―lex 

specialis derrogat generali‖), nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. Excepcionam-se, contudo, certas situações pontuais em que a própria 

legislação infraconstitucional reconhece primazia normativa em favor dos tratados, tal como 

se dá, v. g., no art. 98 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe que ―Os tratados e as 

convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha‖
1396

; no art. 1º , I, do Código de Processo Penal (CPP), 

que predica que ―O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, 

                                                
1395 Mazzuoli entende que os tratados internacionais comuns ou tradicionais, que não versam sobre direitos 

humanos, sempre detêm status supralegal, por força do art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969 (MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 154-159). Referida norma predica que ―Uma parte não pode 

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado‖. Segundo 

pensamos, essa predicação destina-se a regular o regime de observância dos tratados enquanto fontes normativas 

de direito internacional, e não como fontes do direito interno. Disciplina, em verdade, relações recíprocas entre 

as ―partes‖ que aperfeiçoaram pactos internacionais, vale dizer, entre Estados que se obrigaram mutuamente por 

meio de tratados (art. 2º, ―g‖, da Convenção). No fundo, nada mais fez do que positivar, de modo explícito, a 

compreensão dogmática já vigorante no âmbito no Direito das Gentes segundo a qual as normas de direito 

interno só são decodificadas juridicamente no plano jurídico externo na medida do que for permitido pelas 

normas internacionais, que sempre detêm, nesse domínio normativo, primazia em face daquelas. A hierarquia 

dos tratados na esfera jurídica interna continua sendo matéria regida, em rigor, pelo direito doméstico de cada 
Estado, extraindo as referências da estruturação normológica do sistema jurídico, sobretudo, no respectivo 

direito constitucional positivo, e não no direito internacional público. 
1396 Na esteira do pensamento esboçado pelo Min. Leitão de Abreu acerca da aplicabilidade das normas 

convencionais no direito interno, consignado em voto proferido no RE nº 80.004/SE, Hugo de Brito Machado, 

ao tratar do art. 98 do CTN, leciona o seguinte: ―O Código Tributário Nacional estabelece que os tratados e 

convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes 

sobrevenha (art. 98). Há evidentemente impropriedade terminológica na disposição legal. Na verdade um tratado 

internacional não revoga nem modifica a legislação interna. A lei revogada não volta a ter vigência pela 

revogação da lei que a revogou. Denunciado um tratado, todavia, a lei interna com ele incompatível estará 

restabelecida, em pleno vigor. Tem-se que procurar, assim, o significado da regra legal em foco. O que ela 

pretende dizer é que os tratados e convenções internacionais prevalecem sobre a legislação interna, seja anterior 
ou mesmo posterior.‖ (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 98). De igual modo, cf. FREITAS, Vladimir Passos de. Código tributário nacional comentado. 3. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 502. 
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ressalvados […] os tratados, as convenções e regras de direito internacional‖; e no art. 5º do 

Código Penal (CP), que prescreve que ―Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional‖. 

A previsão de normas de abertura similares à do § 2º do art. 5º da CF/1988 foi 

originalmente entronizada nos textos constitucionais brasileiros a partir do art. 78 da 

Constituição de 1891
1397

, em razão das influências norteamericanas de Rui Barbosa.  

Interpretando o aludido dispositivo da Lei Magna de 1891, Carlos Maximiliano 

assinalara, em clássica obra jurídica publicada em 1918 (recentemente republicada) e que 

permanece, nesse tocante, ainda atual, que a Constituição figura como ―ossatura de um 

systema de governo, um esqueleto de idéas e principios geraes, que formam o nucleo, o credo, 

o dogma fundamental de um regimen, o decalogo politico de um povo‖. Logo na sequência, 

reconheceu que a Constituição ―Não póde especificar todos os direitos, nem mencionar todas 

as liberdades‖. Predicara, assim, que ―não é constitucional apenas o que está escripto no 

estatuto básico, e, sim, o que se deduz do systema por elle estabelecido, bem como o 

conjuncto de franquias dos individuos e dos povos universalmente consagradas‖. 

Acrescentara, ainda, que o texto constitucional ―não cria direitos; reconhece-os, protege-os‖, 

para o que ―Especialmente enumera os mais importantes ou mais expostos á violação‖. Os 

dispositivos asseguradores das faculdades jurídico-constitucionais não diminuiriam, contudo, 

―o valor nem a estima de outras, sobre as quaes silenciou a Constituinte apesar de serem 

peculiares ao regimen triumphante‖. Salientou, ao final, que outra razão de existir militava em 

favor do art. 78: ―evitar, a respeito das franquias populares e dos direitos do homem, o 

emprego da regra de Hermenêutica […] inclusio unius alterius est exclusio‖.
 1398

 

A propósito, referido preceito constitucional foi inspirado no disposto na 9ª 

Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que predica, na qualidade de uma 

―rule of construction‖ da bill of rights, que ―The enumeration in the Constitution, of certain 

rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people‖
1399

. Serviu 

também de referência para a norma brasileira o art. 33 da Constituição argentina de 1853
1400

, 

que predica que ―Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no 

                                                
1397 Art 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.  
1398 PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., pp. 776-777. 
1399 Numa tradução livre: ―A enumeração de certos direitos na Constituição não deve ser interpretada no sentido 

de que se neguem ou coíbam outros direitos inerentes ao povo‖. 
1400 PEREIRA DOS SANTOS, op. cit., pp. 776-777. 

http://www.usconstitution.net/glossary.html#ENUMERATE
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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‖. 

Numa scholarly interpretation sobre o sentido da Ninth Amendment, Laurence 

Tribe e Michael Dorf assinalam que, do mesmo modo que não se pode valer da via 

hermenêutica para se ―adicionar‖ ao texto magno algo que ele não contenha, subvertendo o 

seu conteúdo, não é legítimo ―subtrair‖ da Lei Fundamental o que lhe faz parte, sob pena de 

―não se ler‖ ou ―não se levar a sério‖ a Constituição. A 9ª Emenda é, de fato, ―parte da 

Constituição‖, gostem dela ou não. Enfatizam que a 9ª Emenda em si não pode criar nenhum 

direito por sua própria força normativa, mostrando-se, dessarte, impróprio se falar em 

―direitos da 9ª Emenda‖. Embora não crie e nem confira nenhum direito de per si, viabiliza, 

por seu turno, o reconhecimento interpretativo de outros direitos de elevada dignidade 

jurídica, ainda que não enumerados textualmente no catálogo constitucional. Nessa esteira, 

para além dos direitos encartados na bill of rights, não se pode negar existência a direitos 

outros igualmente assegurados pela Constituição, por via da 9ª Emenda, sob pena de restar 

configurada uma ―subtração constitucional ilegítima‖. Necessário se faz, assim, que os 

leitores da Constituição assumam que a 9ª Emenda exerce um papel ao mesmo tempo 

proscritivo e prescritivo, visto que repele o entendimento de que os direitos enumerados 

existem como “ilhas de proteção especial, isoladas e erguidas sobre por um mar de possíveis 

direitos não enumerados‖, elevando os direitos enumerados e desprezando aqueles ―direitos 

que continuam submersos‖, numa visão desintegrada da Constituição.
1401

  

Preceitos análogos ao do art. 78 da Constituição de 1891 foram, aliás, replicados 

expressamente na escritura de todas as Constituições republicanas brasileiras subsequentes até 

se culminar justamente com o atual § 2º do art. 5º da Constituição de 1988. Sem embargo, há 

uma significativa diferença entre a cláusula inserta na Constituição vigente e os dispositivos 

pertinentes que constavam em todas as Constituições republicanas anteriores. De fato, as 

Constituições pretéritas reconheciam a existência de direitos não-enumerados, desde que 

fundados na forma de governo (arts. 78 da CF/1891 e 123 da CF/1937) ou no regime (arts. 

114 da CF/1934, 144 da CF/1946, e 150, § 35, da CF/1967, deslocado para o art. 153, § 36, 

pela EC nº 01/1969) e nos princípios nelas consignados ou adotados. Ao revés, a Constituição 

Cidadã contempla não só direitos não-enumerados decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, mas também direitos outros preconizados em tratados internacionais em que a 

                                                
1401 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Hermenêutica constitucional. Tradução de Amarílis de Souza Birchal. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 66-67 e 149. 
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República Federativa do Brasil seja parte, notadamente em convenções veiculadoras de 

direitos humanos. Nenhuma outra Constituição brasileira incluiu, dentre os direitos tutelados 

constitucionalmente, aqueles previstos em tratados internacionais de que o Brasil fosse 

signatário
1402

. A par do caráter analítico do extenso rol de direitos fundamentais disposto nos 

arts. 5º a 17 da Constituição de 1988, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III), da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e da cooperação dos povos para o 

progresso da humanidade (art. 4º, IX), o disposto no art. 5º, § 2º, denota uma inequívoca 

opção constituinte originária pela afirmação expansiva não só dos ―direitos expressos‖, mas 

também dos ―direitos decorrentes‖, passíveis de serem colhidos, inclusive, em tratados 

internacionais de direitos humanos. 

O vetor humanista que norteia o atual sistema constitucional brasileiro, assentado, 

em última instância, nos referidos ―princípios fundamentais‖, impeliu, de fato, o Estado 

brasileiro a inserir-se, no pós-1988, no sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos, em âmbito global e regional, em busca de novos direitos protetivos da pessoa 

humana em sua dignidade imanente. Deveras, com a redemocratização e a 

reconstitucionalização do País, iniciou-se um denso processo de adoção de medidas pela 

República do Brasil em prol da ratificação e incorporação de instrumentos convencionais 

afetos à proteção dos direitos humanos. Nessa conjuntura, conforme dessume da dicção 

expressa de vários de seus dispositivos, a Constituição de 1988, marco jurídico da transição 

democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil
1403

, dispensou singular 

tratamento jurídico aos tratados de direitos humanos, quer sejam globais ou de caráter 

regional; diferenciando-os, por seu conteúdo e finalidade, dos demais tratados, ditos comuns 

ou tradicionais. Esse movimento internacionalista do constitucionalismo brasileiro reflete uma 

tendência constitucional contemporânea de se reservar um tratamento especial aos tratados de 

direitos humanos, o que é, segundo Cançado Trindade, sintomático de uma escala de valores 

na qual o ser humano passa a ocupar posição central
1404

. Por sinal, cabe reiterar que a 

configuração atual da cláusula do § 2º do art. 5º foi proposta pelo próprio Cançado Trindade 

                                                
1402 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 401. 
1403 FIGUEIREDO, op. cit., p. 55. 
1404 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2003, p. 515. 
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em audiência pública realizada pela Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais da 

Assembleia Nacional Constituinte, em 29 de abril de 1987
1405

. 

O § 2º do art. 5º figura, de fato, como uma dos preceptivos mais relevantes do 

texto magno acerca da discriminação constitucional dos direitos e garantias da pessoa 

humana. Referida norma tem um caráter eminentemente aberto (norma de fattispecie aberta), 

pois abre uma janela de acesso à Constituição, dando margem ao ingresso de outros direitos e 

garantias no rol daqueles expressamente assegurados pela Lei Magna, mesmo que radicados 

em tratados de direitos humanos, revelando o caráter não-fechado e não-taxativo do elenco 

constitucional dos direitos fundamentais
1406

, além do feitio não-codificado da 

Constituição
1407

. 

A abertura do sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais para 

novos direitos não-enumerados, inclusive hospedados em tratados, funda-se, em última 

análise, na compreensão dogmática de que a plena afirmação jurídica da dignidade da pessoa 

humana não se exaure nos limites de um texto normativo, por mais digno que o seja. Nessa 

esteira, ainda que radicados em tratados, que lhes servem de fonte instrumental imediata, os 

direitos humanos recepcionados são, na qualidade de direitos materialmente constitucionais, 

abrigados ou englobados pela Constituição, por expressa disposição do texto magno (§ 2º). 

Passam, assim, a contar com um regime especial de proteção jurídica, com caracteres e 

atributos inerentes ao dos direitos formalmente constitucionais. Adquirem, por injunção ou 

irradiação constitucional, força jurídica diferenciada no domínio do direito interno, tornando-

se, por derivação consequencial, infensos à ação derrogatória da legislação contrastante, 

antecedente ou superveniente, em face da qual passam a revestir-se de primazia normativa. 

Esse fenômeno tem-se expandindo no contexto de um peculiar processo histórico de 

entrelaçamento entre os círculos deônticos do direito constitucional positivo e do direito 

                                                
1405 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos 

direitos humanos nos planos internacional e nacional. In: Arquivos de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 

Renovar; 1999, pp. 46-47. 
1406 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Hierarquia constitucional e incorporação automática dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos no ordenamento brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 

nº 148, ano 37, out./dez. 2000b, p. 236.  
1407 Canotilho faz uma didática diferenciação entre abertura das normas constitucionais e abertura da 

Constituição, nos seguintes termos: ―A abertura das normas constitucionais confunde-se, por vezes, com 

abertura da constituição. São, porém, conceitos diferentes. Se se preferir, são dois diferentes níveis: (1) abertura 

horizontal, para significar a incompletude e o carácter ‗fragamentário‘ e ‗não codificador‘ de um texto 
constitucional; (2) abertura vertical, para significar o carácter geral e indeterminado de muitas normas constitu-

cionais que, por isso mesmo, se ―abrem‖ à mediação legislativa concretizadora.‖ (CANOTILHO, José Joaquim 

Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 194). 
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internacional público, reconhecido doutrinariamente como ―internacionalização do direito 

constitucional‖. 

Adotando-se o pressuposto dogmático da abertura da Constituição, a proposição 

prescritiva expressa, e não implícita, inserta na multicitada fenda normativa (§ 2º) rompeu o 

enclausuramento constitucional no qual os direitos e garantias fundamentais vinham sendo 

enquadrados na tradição brasileira, colimando, assim, refletir o sentido próprio da 

Constituição material
1408

. Nessa direção, dotou-se a Constituição da capacidade de projetar 

seus efeitos materializantes ou constitucionalizantes não só sobre o plano endoconstitucional, 

mas também sobre a seara extraconstitucional, extratextual, ao acobertar, com o manto da 

jusfundamentalidade, os vínculos humanísticos da República brasileira na ordem jurídica 

internacional. Proclamou-se, assim, a ilimitabilidade da proteção constitucional da 

personalidade humana aos confins formais do Texto Magno.
1409

 
1410

 

O referido § 2º constitui, no fundo, cláusula de ampliação dos horizontes 

constitucionais e de diversificação das fontes normativas do sistema brasileiro de proteção 

constitucional da pessoa humana. De modo inovador em nossa tradição jurídica, instituiu um 

arranjo dúplice de matrizes normativas dialeticamente complementares: a interna, plasmada 

expressa ou implicitamente na Constituição; e a internacional, positivada em tratados 

aperfeiçoados pelo Estado brasileiro no exercício do treaty-making power, observados os 

parâmetros normativos formais e materiais emergentes do próprio texto constitucional.
1411

 

Por sua vez, acerca da problemática da hierarquia jurídica dos tratados de direitos 

humanos no plano das fontes normativas do direito brasileiro (excepcionando-se aqueles 

aprovados na forma do art. 5º, § 3º), diferenciaram-se quatro teses principais, a saber: 1) a que 

reconhece hierarquia supra ou sobreconstitucional; 2) a tese da hierarquia (para ou 

equi)constitucional; 3) a tese da hierarquia infra ou subconstitucional, com paridade entre a 

legislação ordinária e os tratados (hierarquia legal ou paralegal); e 4) a tese da hierarquia infra 

ou subconstitucional, mas supra ou sobrelegal
1412

. Cada uma dessas correntes de 

                                                
1408 MIRANDA, op. cit., p. 183. 
1409 MIRANDA, op. cit., p. 181. 
1410 A norma de abertura torna viável a interface protetiva entre as esferas interna e internacional da juridicidade 

em prol de novas dimensões ou facetas do princípio da dignidade humana, cuja concretização faz-se histórico-

culturalmente. Há de se atentar, contudo, conforme preleciona Jorge Miranda, que a abertura a novos direitos 

opera sempre dentro dos esquemas do sistema constitucional, por mais aberto que este seja perante as 

transformações sociais, culturais, científicas e técnicas do nosso tempo (MIRANDA, op. cit., pp. 181 e 200). 
1411 FIGUEIREDO, op. cit., p. 54. 
1412 PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 71; FIGUEIREDO, op. cit., p. 75; MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., 

p. 691; e SARLET, op. cit., 2010c. 
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entendimento evidencia não apenas matizados desdobramentos no que tange à questão 

específica do status jurídico desses tratados no direito interno, mas também quanto à 

possibilidade de servirem como parâmetros de controle normativo da legislação doméstica e 

ao gozo da proteção reforçada decorrente das denominadas ―cláusulas pétreas‖, conforme o 

art. 60, § 4º, IV, da CF/1988
1413

.  

Como é intuitivo, a tese da hierarquia supraconstitucional, inspirada no 

internacionalismo kelseniano, apregoa que, quanto aos direitos humanos, ―o derecho 

internacional […] está por encima de la Constitución‖
1414

, vale dizer, que os tratados 

internacionais de direitos humanos detêm primazia normativa em face da própria 

Constituição. Para tanto, pressupõe-se uma refinada convergência teleológica em torno de ―un 

ideal análogo‖
1415

 e um imbricado acoplamento normativo entre o direito constitucional 

positivo e o direito internacional, com a cessão, chancelada soberanamente e de forma 

autodeterminada por cada povo, de uma fração da supremacia constitucional em reverência à 

normação internacional de proteção da pessoa humana. Por conseguinte, num 

constitucionalismo de ampla abertura para o jus gentium, nenhuma norma constitucional teria, 

em princípio, o condão de suplantar a força jurídica dos tratados internacionais de direitos 

humanos, salvo se dispusesse de modo mais favorável do que a convenção internacional em 

prol da pessoa humana (critério pro homine). Nesse modelo teórico, o sentido e alcance do 

conteúdo constitucional haver-se-ia, portanto, de conformar-se ao que fora convencionado 

internacionalmente pelo Estado
1416

.  

No Brasil, conquanto não evidencie acolhida em sede jurisprudencial, a tese da 

supraconstitucionalidade encontra alguma ressonância doutrinária, sobretudo no pensamento 

de Celso Duvivier de Albuquerque Mello. Para o Jurista, a norma convencional prevalece 

sobre a norma constitucional mesmo no caso em que uma Constituição superveniente 

tencione revogá-la ou afastá-la, o que, acresce, teria ―a grande vantagem de evitar que o 

Supremo Tribunal Federal venha a julgar a constitucionalidade dos tratados 

                                                
1413 SARLET, op. cit., 2010c. 
1414 CAMPOS, Germán José Bidart. Teoría general de los derechos humanos. Ciudad del México: Universidad 

Nacional Autónoma de México - UNAM, 1989, p. 362. 
1415 CAMPOS, loc. cit. 
1416 De certo modo, o art. 39, ―b‖ e ―c‖, da Declaração de Direitos (Bill of Rights) da Constituição da República 

da África do Sul, de 1996, reconhece a supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, 
ao dispor que, ao se interpretar o catálogo de direitos fundamentais, o Judiciário (―When interpreting the Bill of 

Rights, a court, tribunal or forum‖) ―deve considerar o direito internacional‖ (―must consider international law‖) 

e ―pode levar em consideração o direito estrangeiro‖ (―may consider foreign law‖). 
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internacionais‖
1417

. No cenário estrangeiro, destaca-se a defesa de Bidart Campos
1418

. 

Perfilhando essa linha de compreensão, André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros 

interpretam que, ao estatuir que os direitos expressos ―não excluem‖ outros decorrentes dos 

tratados de direitos humanos, o § 2º do art. 5º da CF/1988 não teria um alcance meramente 

quantitativo, mas também qualitativo, conferindo, em verdade, grau supraconstitucional às 

referidas convenções internacionais
1419

. 

Trata-se, não obstante, de thesis absolutamente incompatível com a dogmática que 

permeia a operacionalidade do atual sistema normológico brasileiro, que, marcadamente 

―constitucentrista‖, opera sob a inarredável regência normativa do princípio da supremacia 

formal da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico interno. Justifica-se, inclusive, a 

realização do controle jurisdicional de constitucionalidade tendo como objeto tratados 

internacionais de direitos humanos, possibilidade que dessumiria, de modo explícito, da 

literalidade do art. 102, III, ―b‖, da CF/1988. De fato, tal como lecionam Gilmar Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet, no direito brasileiro, essa proposição 

                                                
1417 Nas palavras de Celso de Albuquerque Mello: ―Inicialmente queremos lembrar que o Estado não existe sem 

um contexto internacional. Não há Estado isolado. A própria noção de Estado depende da existência de uma 

sociedade internacional. Ora, só há Constituição onde há Estado. Assim sendo a Constituição depende também 

da sociedade internacional. Ao se falar da soberania do Poder Constituinte se está falando em uma soberania 

relativa e quer dizer que tal poder não se encontra subordinado a qualquer norma de Direito Interno, mas ele se 

encontra subordinado ao DIP de onde advém a própria noção de soberania do Estado.‖ (MELLO, Celso D. de 

Albuquerque. O § 2° do art. 5° da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo Logo (org.). Teoria dos direitos 

fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 25). 
1418 Conforme Bidart Campos, ―Si para nuestro tema atendemos al derecho internacional de los derechos 

humanos (tratados, pactos, convenciones, etc., con un plexo global, o con normativa sobre un fragmento o 

parcialidad)decimos que en tal supuesto el derecho internacional contractual está por encima de la 

Constitución. Si lo que queremos es optimizar los derechos humanos, y si conciliarlo con tal propósito 

interpretamos que las vertientes del constitucionalismo moderno y del social se han enrolado – cada una en su 

situación histórica - en líneas de derecho interno inspiradas en un ideal análogo, que ahora se ve acompanhado 

internacionalmente, nada tenemos que objetar (de lege ferenda) a la ubicación prioritaria del derecho 

internacional de los derechos humanos respecto de la Constitución. Es cosa que cada Estado ha de decir por sí, 

pero si esa decisión conduce a erigir a los tratados sobre derechos humanos en instancia prelatoria respecto de 

la Constitución, el principio de su supremacía – aun debilitado - no queda escarnecido en su télesis, porque es 

sabido que desde que lo plasmó el constitucionalismo clásico se ha enderezado - en común con todo el plexo de 

derechos y garantías - a resguardar a la persona humana en su convivência política.‖ (CAMPOS, op. cit., p. 
362). 
1419 ―No Brasil, a Constituição de 1988 não regula a vigência do Direito Internacional na ordem interna, salvo 

quanto aos tratados internacionais sobre os Direitos do Homem, quanto aos quais o art. 5º, parágrafo 2º, contém 

uma disposição muito próxima do art. 16, n. 1, da Constituição da República Portuguesa de 1976 que, como 

demonstraremos adiante, deve ser interpretada como conferindo grau supraconstitucional àqueles tratados. [...] 

ao estabelecer que ‗os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros 

constantes das regras aplicáveis do Direito Internacional‘, o seu art. 16, n. 1, ainda que implicitamente, está a 

conceder grau supraconstitucional a todo o Direito Internacional dos Direitos do Homem, tanto de fonte 

consuetudinária, como convencional. De facto, à expressão ‗não excluem‘ não pode ser concedido um alcance 

meramente quantitativo: ela tem de ser interpretada como querendo significar também que, em caso de conflito 

entre as normas constitucionais e o Direito Internacional em matéria de direitos fundamentais, será este que 
prevalecerá. […] Quanto aos demais tratados de Direito Internacional Convencional particular, aí sim, pensamos 

que eles cedem perante a Constituição […]‖ (PEREIRA, André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. Manual de 

direito internacional público. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1993, pp. 103 e 117). 
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doutrinária esbarraria já na própria competência atribuída ao STF para exercer o controle da 

regularidade formal e do conteúdo material desses diplomas internacionais em face da ordem 

constitucional nacional
1420

. Conquanto eventual declaração de inconstitucionalidade de uma 

norma pactuada possa eventualmente gerar certa perturbação para a política externa e para as 

relações internacionais mantidas pelo Estado, inclusive com possibilidade de resultar em 

responsabilização internacional
1421

, os ―poderes públicos brasileiros não estão menos 

submetidos à Constituição quando atuam nas relações internacionais em exercício do treaty-

making power”
1422

. 

A tese da hierarquia constitucional encontra respaldo em vários doutrinadores de 

escol, a exemplo dos internacionalistas Cançado Trindade
1423

, Flávia Piovesan
1424

, Celso 

Lafer
1425

 e Valério de Oliveira Mazzuoli
1426

, bem como do constitucionalista Ingo W. 

Sarlet
1427

. Parte da premissa de que o § 2º do art. 5º da CF/1988 não veicula palavras vãs e 

destituídas de sentido. Figura, em verdade, como uma ―cláusula aberta de recepção‖
1428

 de 

outros direitos e garantias, inclusive enunciados em tratados internacionais ratificados pelo 

Brasil, que seriam incorporados ao ordenamento doméstico na qualidade de ―direitos 

humanos constitucionalizados‖, vale dizer, equiparados e protegidos ab intrinseco pela 

                                                
1420 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 693.  
1421 Como solução para obviar os eventuais transtornos internacionais que podem decorrer da declaração judicial 

de inconstitucionalidade de uma norma convencional, Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 

Gustavo Gonet sugerem a adoção de alguma espécie de controle prévio, que poderia impedir ou desaconselhar a 
ratificação do tratado, de maneira a oferecer ao Poder Executivo possibilidades de renegociação ou aceitação 

com reservas (MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 694). No mesmo sentido, cf. FIGUEIREDO, op. cit., 

pp. 111-113. Gilmar Mendes informa, ademais, que, na Alemanha, conquanto a Corte Constitucional 

(Bundesverfassungsgericht) não exerça, em rigor, controle abstrato de cunho preventivo, abre-se exceção em 

relação aos tratados internacionais (MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas 

no Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 131). Pedro Dallari também defende a instituição de 

um regime de fiscalização jurisdicional preventiva da constitucionalidade dos tratados. Sugere, para tanto, a 

realização de alterações constitucionais no sentido de se inserir, no rol das atribuições institucionais do STF, a de 

apreciar a constitucionalidade dos tratados internacionais mediante prévio ―parecer‖ à deliberação do Congresso 

Nacional. Referido ―parecer‖ teria, contudo, efeito vinculante perante o Congresso Nacional em caso de se 

declarar a inconstitucionalidade da convenção (DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. Constituição e 

tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 220-221).     
1422 MENDES, op. cit., p. 692.  
1423 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., 1999, pp. 46-47 e 88-89. 
1424 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 58. 
1425 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações 

internacionais. São Paulo: Manole, 2008, pp. 15-18. 
1426 MAZZUOLI, op. cit., 2000b, p. 236. 
1427 Para 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.‖ 

(SARLET, op. cit., 2010). 
1428 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 694.  
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Constituição
1429

. Com efeito, a despeito da origem e das conexões internacionais, os tratados 

de direitos humanos comungam com a Constituição da mesma função vital de proteção da 

dignidade da pessoa humana, de sorte que apresentam, nesse tocante, a mesma ratione juris, o 

mesmo telos. A proteção dos direitos humanos é, por sinal, corolário direto da própria 

fundação constitucional radicada na dignidade da pessoa humana
1430

, alicerce primordial, 

pedra angular, do Estado brasileiro (art. 1º, III). Pelo art. 5º, § 2º, os tratados de direitos 

humanos tornam-se partes, fragmentos ou instrumentos da Constituição aberta, servindo de 

―peças complementares‖
1431

 do sistema constitucional de tutela da pessoa humana.  

De fato, por meio de arrojada dinâmica normogenética aplicada pelo Legislador 

Constituinte à camada axial do ordenamento jurídico interno, ao serem aperfeiçoadas, as 

convenções de direitos humanos aglutinar-se-iam, automaticamente, ao sistema constitucional 

de proteção jurídica da pessoa humana em seus valores supremos. Passariam, então, a gozar, 

na esfera jurídica doméstica, de status paritário ou equivalente ao das normas formalmente 

constitucionais de tipo derivado, revestindo-se, ipso juri, de força constitucional, 

independentemente de integrarem ou decorrerem implicitamente do regime jurídico 

globalmente estatuído dentro do próprio texto magno. Figurariam, portanto, como normas 

                                                
1429 Algumas Constituições de países latino-americanos já reconhecem ―jerarquía constitucional‖  em prol de 

tratados de proteção dos direitos humanos. De fato, o art. 75 (22) da Constitución de La Nation Argentina 

(1853), com a Reforma de 1994, passou a predicar que, em rigor, os tratados gozam de hierarquia supralegal, ao 

dispor que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes‖. Sem embargo, referido 
dispositivo assegura status constitucional a diversos tratados de direitos humanos, ao preceituar que ―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.‖. À semelhança do art. 5º, § 3º, da Constituição 
brasileira, assegura a possibilidade de outros tratados de direitos humanos passarem também a gozar de grau 

hierárquico constitucional, nos seguintes termos: ―Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, 

luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional‖. De modo análogo, o art. 23 da 

Constitución de la República de Venezuela (2000) não só consagra a hierarquia constitucional, mas também 

estabelece a aplicabilidade imediata e direta dos tratados na ordem interna e adota a regra hermenêutica da 

norma mais favorável ao indivíduo, nos seguintes moldes: ―Artículo 23. 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‖. 
1430 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 699.  
1431 Expressão da lavra do Min. Celso de Mello, empregada em vários julgados, a exemplo do HC nº 72.131/RJ e 

do RE nº 466.343/SP. 
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constitucionais diferenciadas ou normas paraconstitucionais
1432

. Em razão da técnica 

normológica da abertura constitucional, veiculada pelo § 2º, não demandariam, para tanto, o 

despertar solene do Poder Constituinte Derivado e a sujeição à austera e rigorosa liturgia 

procedimental necessária à edição de emendas constitucionais (art. 60 da CF/1988), mais 

condizente com o trato de matérias outras da Constituição distintas da que concerne aos 

direitos humanos, cuja proteção seria fomentada por mecanismos mais expeditos e 

desburocratizados.
1433

 
1434

 

Numa visão expansionista e intertextualizada da proteção constitucional, a novel 

prescrição normativa inserta na parte final do § 2º do art. 5º, ao que se acresceu o § 3º, teria 

remodelado o perfil geométrico da escalonada ordem jurídica. Substituíra a estrutura 

piramidal tradicional, verticalizada, em que a Constituição, sozinha, ocupava o cume ou ápice 

do ordenamento, por uma plataforma normativa trapezoidal ou trapeziforme
1435

. Não só a 

Constituição, mas também os tratados de direitos humanos seriam, nessa ótica, igualmente 

passíveis de assumir, em paralelo, a posição topológica suprema do direito interno. Ter-se-ia 

evoluído, nesse compasso, em direção à moderna figura francesa, concebida por Louis 

Favoreu, do ―bloco de constitucionalidade‖ (bloc de constitucionnalité)
1436

. Deveras, 

dilatando, para além do texto magno, o conjunto de normas jurídicas dotadas de dignidade 

constitucional no cosmo normativo do direito doméstico, ter-se-ia equiparado certas regras e 

princípios convencionais à Constituição, reposicionando-lhes na estrutura hierarquizada do 

ordenamento jurídico. 

Imprimindo, pois, máxima efetividade ao multicitado § 2º do art. 5º, na esteira das 

lições de Hesse e Canotilho, referida tese gira em torno da asserção de que os tratados de 

direitos humanos constitucionalizam-se por inflexão da mencionada norma de abertura, 

concebida como cláusula de parificação ou equiparação constitucional. Comungando, assim, 

                                                
1432 Do grego ―pará‖, o prefixo adotado nesse neologismo denota a ideia de ―ao lado de‖ ou ―ao longo de‖ (cf. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico – Séc. XXI. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, versão 3.0,  nov./1999). 
1433 Os adeptos da tese da hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos comumente 

se filiam também à tese da recepção automática desses tratados por força do disposto no art. 5º, § 1º, da 

CF/1988, tal como apreciado no capítulo anterior. 
1434 Defende Flávia Piovesan que: ―[…] na hermenêutica emancipatória dos direitos há que imperar uma lógica 

material e não formal, orientada por valores, a celebrar o valor fundante da prevalência da dignidade humana. À 

hierarquia de valores deve corresponder uma hierarquia de normas, e não o oposto. Vale dizer, a preponderância 

material de um bem jurídico, como é o caso de um direito fundamental, deve condicionar a forma no plano 

jurídico-normativo, e não ser condicionado por ela.‖ (PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 72). 
1435 FIGUEIREDO, op. cit., p. 21. 
1436 FAVOREU, Louis. El bloque de la constitucionalidade. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

n. 4, pp. 45-68, jan./mar. 1990. 
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da supremacia normativa da Constituição, de grau hierárquico constitucional, os tratados de 

direitos humanos passariam a vincular juridicamente os poderes constituídos, tornando-se, 

portanto, imperativos constitucionais para o juiz nacional, além de infensos à ação 

retrocessiva das maiorias legislativas ocasionais. Cogita-se, outrossim, com certas ressalvas, 

acerca da virtual possibilidade da inserção dessas normas convencionais no âmbito de 

proteção das ―cláusulas pétreas‖, ex vi do art. 60, § 4º, IV, da CF/1988, ponto a ser melhor 

abordado adiante. De mais a mais, defende-se, em geral, que os tratados internacionais de 

direitos humanos, dotando-se de valor constitucional, passam a figurar como parâmetros de 

controle de constitucionalidade do direito infraconstitucional, nos mesmos moldes da 

parametricidade reconhecida em prol das normas constitucionais expressas.  

Particularmente em relação aos conflitos antinômicos horizontais, entre a 

Constituição e os tratados de direitos humanos, propõe-se que, em meio à dinâmica 

intertextualidade, as eventuais colisões – que ocorrem entre os próprios direitos integrantes do 

catálogo constitucional – devem ser equacionadas não necessária e aprioristicamente em prol 

das prescrições da Constituição, ou mesmo das dos tratados internacionais. A solução 

resultaria de um exercício dialogal de concordância prática, tal como proposto por Konrad 

Hesse, norteado pelo critério da aplicação da norma mais favorável à proteção da pessoa 

humana (critério pro homine), nos moldes idealizados por Erik Jayme, tarefa da qual estariam 

incumbidos os juízes nacionais e os outros órgãos de aplicação do direito, consideradas as 

circunstâncias tópicas de cada caso concreto.
1437

 
1438  

Como analisado há pouco, a tese da paridade hierárquica entre os tratados de 

direitos humanos e a legislação federal ordinária foi a que, até bem recentemente, mesmo sob 

a égide da Constituição de 1988, predominou na jurisprudência do STF, na esteira da 

compreensão concebida originalmente no julgamento do RE nº 80.004/SE, em 1977. Com 

                                                
1437 Exprimindo sua tomada de posição pessoal sobre a matéria, Sarlet adota o entendimento de que se impõe, em 
caso de dúvida, a opção normativa pela solução mais afinada com a proteção da dignidade da pessoa humana (in 

dubio pro dignitate), sem se descartar, contudo, a possibilidade de eventual relativização da dignidade na sua 

condição de princípio fundamental (SARLET, op. cit., 2010c). 
1438 Para Fábio Konder Comparato, ―Sem entrar na tradicional querela doutrinária entre monistas e dualistas a 

esse respeito, convém deixar aqui assentado que a tendência predominante, hoje, é no sentido de considerar que 

as normas internacionais de direitos humanos, pelo fato de exprimirem de certa forma a consciência ética 

universal, estão acima do ordenamento jurídico de cada Estado. Em várias Constituições posteriores à 2ª Guerra 

Mundial (em que se insere a Constituição do Brasil de 1988, que integra as normas internacionais de direitos 

humanos ao direito interno em nível constitucional), aliás, já se inseriram normas que declaram de nível 

constitucional os direitos humanos reconhecidos na esfera internacional. Seja como for, vai-se firmando hoje na 

doutrina a tese de que, na hipótese de conflito entre regras internacionais e internas, em matéria de direitos 
humanos, há de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito, pois a proteção da dignidade da 

pessoa humana é a finalidade última e a razão de ser de todo o sistema jurídico.‖ (COMPARATO, op. cit., 2003, 

p. 61). 
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efeito, embora, no referido caso concreto, tenha-se proclamado a equivalência normativa entre 

tratado e lei federal ao analisar tema de natureza comercial (conflito entre a Convenção de 

Genebra – Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias – e o Decreto-Lei nº 

427/1969), referido entendimento foi também replicado pelo Pretório Excelso em matéria de 

direitos humanos, tal como se deu no HC nº 72.131/RJ, no RE nº 206.482/SP, no HC nº 

77.527/MG e no HC nº 81.319/GO (prisão civil do devedor fiduciante), entre inúmeros outros 

julgados.  

Ilustrativo a respeito desse paradigma de pensamento é o voto proferido pelo Min. 

Celso de Mello no HC nº 72.131/RJ, no qual argumentara que ―inexiste, na perspectiva do 

modelo constitucional vigente no Brasil, qualquer precedência ou primazia hierárquico-

normativa dos tratados ou convenções internacionais sobre o direito positivo interno‖. 

Acrescentou, mais adiante, que a posição dos tratados de direitos humanos, ―no plano da 

hierarquia das fontes jurídicas, situa-se no mesmo nível de eficácia e autoridade das leis 

ordinárias internas‖. Já no julgamento da ADIn nº 1.480-3-MC/DF (Convenção nº 158/OIT), 

assinalou ―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 consequência, 

entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa‖.  

Para essa linha de compreensão, os pactos internacionais não possuiriam a devida 

legitimidade para confrontar, nem para complementar o preceituado pela Constituição Federal 

em matéria de direitos fundamentais
1439

. Ao negar qualquer tipo de primazia normativa em 

prol dos tratados de direitos humanos, referida jurisprudência, afirmativa da anacrônica tese 

da hierarquia ordinária, praticamente, despojou de sentido o § 2º art. 5º da CF/1988, na parte 

atinente às convenções de que o Brasil seja signatário.  

Por sua vez, a tese que sustenta a hierarquia infraconstitucional, mas supralegal 

dos tratados de direitos humanos foi introduzida no debate jurisprudencial que vem tomando 

curso no âmbito do STF, conforme anteriormente explicitado, pelo Min. Sepúlveda Pertente, 

em 2000, no julgamento do RHC nº 79.785/RJ (duplo grau de jurisdição), do qual foi relator. 

Na ocasião, o Ministro ressaltou a hegemonia normativa da Constituição em face de quaisquer 

convenções internacionais, incluído de direitos humanos, no que descartou as teses da 

supraconstitucionalidade e da paraconstitucionalidade. Sem embargo, entendeu que as 

                                                
1439 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 696.  



434 

 

 

 

franquias jurídicas preconizadas em tratados internacionais erigem-se à condição de direitos 

fundamentais por força do art. 5º, § 2º, razão pela qual passam a servir de limites positivos e 

negativos à ação do Estado, sendo, dessarte, infensos à legislação infraconstitucional. Para o 

Magistrado, parificar os tratados de direitos humanos às leis ordinárias esvaziaria o sentido 

útil da inovação derivada do trecho final do § 2º, no que diz respeito à alusão aos direitos e 

garantias reconhecidos em instrumentos internacionais. Nessa trilha argumentativa, concluiu, 

em posição então minoritária e isolada, que referido preceito constitucional outorgou força 

supralegal às convenções de direitos humanos, de modo a assegurar-lhes primazia em face da 

legislação ordinária ―sempre que, sem ferir a Constituição, a complementem, especificando 

ou ampliando os direitos e garantias nela constantes‖.  

3.2.5. A radical mutação constitucional quanto à hierarquia normativa dos tratados humanistas 

na jurisprudência do STF 

 

Após um delongado ciclo histórico de maturação jurisprudencial e já sob o 

impacto das inovações da EC nº 45/2004 e com renovada composição de Ministros, a 

Suprema Corte findou, num aggiornamento de largo alcance, por modificar radicalmente sua 

tradicional compreensão institucional acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos 

não aprovados sob a mecânica especial do art. 5º, § 3º, da CF/1988. Deveras, no contexto do 

RE nº 466.343/SP
1440

 (apreciado conjuntamente com o RE nº 349.703/RS [prisão civil na 

alienação fiduciária em garantia]
1441

, o HC nº 87.585/TO [prisão civil em contrato de depósito 

                                                
1440 A ementa do julgado histórico é a seguinte: ―PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação 

fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 

constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 

7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. 

Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário 

infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.‖ (RE nº 466.343/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Cézar Peluso, 

j. 03.12.2008, unânime, DJ 05.06.2009). 
1441 A título ilustrativo, vale transcrever, pelo teor didático, a ementa do referido julgado: ―PRISÃO CIVIL DO 
DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 

INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 

DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem 

qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal 

para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos 

humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 

legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo 

Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato 

de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como 
em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. DECRETO-LEI N° 911/69. EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. 

PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A 
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típico] e O HC nº 92.566/SP [prisão civil no penhor rural]), foi recolocada em pauta, depois 

de dezenas de vezes, a repisada e, à época do julgamento, ―ainda atual‖ questão da prisão civil 

do devedor fiduciante. A matéria foi apreciada à luz do art. 7º, nº 7, do Pacto de São José da 

Costa Rica, bem como, desta feita, do art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  

Na ocasião, num autêntico exercício de mutação constitucional, típico da 

dinâmica viva do fenômeno jurisprudencial, o Plenário do STF finalmente superou, em 

paradigmático overruling, a sedimentada tese da paridade hierárquica, no que concerne 

especificamente aos tratados de direitos humanos, passando a adotar, doravante, a concepção 

supralegal. Nesse tom, com o reconhecimento de maior dignidade jurídica, os tratados de 

direitos humanos foram retirados do ―bloco de legalidade‖, bem como realocados em patamar 

hierárquico que lhes assegura primazia normativa em face da legislação ordinária, a despeito 

de infraconstitucional. Refletindo, ainda que com certo atraso, o espírito dos novos tempos 

(Zeitgeist), evoluiu-se no sentido de se afirmar uma jurisprudência mais afinada e 

comprometida com a causa dos direitos humanos, ao se assegurar maior proteção às normas 

convencionais pertinentes. Foi, de fato, tal assinalado pelo Min. Carlos Ayres Britto ao 

proferir seu voto, uma decisão histórica ―em prol da efetividade da Constituição Federal 

naquilo que ela tem de mais central: a afirmação dos direitos humanos‖.  

No julgamento, em sessão plenária, do RE nº 466.343/SP, que se iniciara em 22 

de novembro de 2006 e se encerrara em 03 de dezembro de 2008, diferenciaram-se duas 

correntes de pensamento que, indistintamente, convergiram para o reconhecimento de um 

status hierárquico diferenciado e de um regime especial de proteção normativa em favor dos 

tratados de direitos humanos: 1) a que defendeu a supralegalidade, encabeçada pelo Min. 

Gilmar Mendes, que findou por prevalecer; e 2) a da hierarquia constitucional, liderada pelo 

Min. Celso de Mello, que, reavaliando as formulações e premissas teóricas que norteavam a 

                                                                                                                                                   
prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da 

proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à 

disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de 

coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua 

tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 

911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos 

previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo 

semântico da expressão ‗depositário infiel‘ insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, 
desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da 

reserva legal proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.‖ (RE nº 

349.703/RS, Pleno do STF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 03.12.2008, maioria, DJ 04.06.2009). 
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sua compreensão da matéria até então, revisara profundamente o seu entendimento sobre o 

tema em causa.  

Conforme o Min. Gilmar Mendes, a discussão em torno da tese da estatura 

constitucional dos tratados de direitos humanos parece ter sido, de certa forma, esvaziada por 

força da EC nº 45/2004, que, solucionando a questão para o futuro, teria declarado, de modo 

eloquente, que os tratados, inclusive os internalizados antes da Reforma Constitucional, não 

poderiam ser equiparados às emendas enquanto não fossem aprovados nos termos do § 3º do 

art. 5º da CF/1988
1442

 
1443

. A despeito disso, ponderou o Ministro que a mudança 

constitucional também findou, por outro lado, por ressaltar e colocar em perspectiva o caráter 

especial dos tratados de direitos humanos em face dos demais tratados de reciprocidade entre 

                                                
1442 Há quem defenda seriamente a inconstitucionalidade do § 3º do art. 5º da CF/1988, sob o argumento de que a 
inovação introduzida pela EC nº 45/2004 violou limites materiais ao poder de emendar a Constituição, visto que 

restringiu, em medida desmesuradamente retrocessiva, o próprio regime jurídico-constitucional de proteção 

expansiva dos direitos oriundos dos tratados. Nesse sentido, cf. A. C. Costa, Direitos Humanos. Disponível em: 

http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/Aldo_01.htm; A. H. Cordeiro Lopes, A força normativa dos tratados 

internacionais de direitos humanos e a Emenda Constitucional nº 45/2004. Disponível em: 

http://www1.jus.com.br/doutrina/tex to.asp?id=6157; e L. F. Sgarbossa, A Emenda Constitucional nº 45/04 e o 

novo regime jurídico dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Disponível em: 

<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6272>. Todos com acesso em 27.10.2011. A esse respeito, 

Lilian Balmant Emerique e Sidney Guerra assinalam: ―Outra não poderia ser a linha de entendimento 

propugnada, senão aquela que atribui estatura constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos 

internalizados antes do advento da EC nº 45/04, que a partir da sua promulgação e por uma adequada 
interpretação do dispositivo constitucional do art. 5º, § 3º, considerar-se-iam recepcionados com hierarquia 

equivalente às emendas constitucionais, tendo em vista que esta percepção melhor se coaduna com as 

concepções contemporâneas na ordem internacional e de diversos países que prestigiam os tratados sobre 

direitos humanos. Caso contrário, o poder reformador teria apenas estatuído um procedimento que trouxe maior 

complexidade (quorum qualificado) para internalização dos tratados internacionais sobre direitos humanos, 

diluindo os dispositivos contidos no §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição de 1988 e indo na contramarcha do 

pensamento hodierno sobre o caráter especial dos tratados internacionais sobre direitos humanos, uma vez que 

mais e mais se observa o aumento da abertura do Estado constitucional a ordens jurídicas supranacionais de 

proteção aos direitos humanos.‖ (EMERIQUE, Lilian Balmant; GUERRA, Sidney. A incorporação dos tratados 

internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Revista Jurídica da Casa Civil da Presidência 

da República, Brasília, v. 10, n. 90). 
1443 Em defesa da tese de que os tratados internacionais de direitos humanos internalizados antes do advento da 
EC nº 45/2004 têm hierarquia constitucional, Flávia Piovesan evoca quatro argumentos, a saber: 1) a 

interpretação sistemática da Constituição, de forma a dialogar os §§ 2º e 3º do art. 5º, já que o último não 

revogou o primeiro, mas deve, ao revés, ser interpretado à luz do sistema constitucional; 2) a lógica e 

racionalidade material que devem orientar a hermenêutica dos direitos humanos; 3) a necessidade de evitar 

interpretações que apontem a agudos anacronismos da ordem jurídica, tal como, v. g., com a possibilidade, em 

tese, de o Protocolo Facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um tratado 

complementar e subsidiário, adquirir hierarquia constitucional, em detrimento do próprio tratado principal, no 

caso, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil em 1992; e 4) a 

teoria geral da recepção do Direito brasileiro. Com efeito, louvando-se da interpretação emancipatória que 

confere ao § 2º do art. 5º da Constituição, Flávia Piovesan sustenta que os tratados internalizados antes da EC nº 

45/2004 foram recepcionados automaticamente pela Constituição com hierarquia constitucional – naquilo que 
efetivamente versam sobre direitos humanos. A observância do rito especial introduzido pelo § 3º do art. 5º da 

CF/1988 seria aplicável somente aos tratados internalizados a partir da ―Reforma do Judiciário‖. Cf. 

PIOVESAN, op. cit., 2010, pp. 72-73. 

http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/Aldo_01.htm
http://www1.jus.com.br/doutrina/tex%20to.asp?id=6157


437 

 

 

 

Estados pactuantes
1444

; conferindo àqueles um lugar privilegiado no ordenamento jurídico 

doméstico, na esteira do que já preconizava o § 2º do art. 5º da CF/1988.  

Na visão do Min. Gilmar Mendes, a jurisprudência consolidada do STF estaria, 

ademais, desalinhada em relação à tendência contemporânea do constitucionalismo mundial 

de prestigiar as normas internacionais destinadas à proteção do ser humano. A mudança de 

paradigma no ethos internacional, no que concerne aos direitos humanos, reclama uma 

reacomodação adaptativa do direito interno dos Estados Constitucionais em prol da maior 

proteção da pessoa humana em seus valores primários. Na atualidade, em que se verifica a 

abertura cada vez mais intensa do Estado Constitucional a ordens jurídicas internacionais de 

proteção de direitos humanos, a jurisprudência precedente teria se tornado completamente 

defasada, devendo ser ―revisitada criticamente‖. A premente necessidade de se dar efetividade 

à proteção dos direitos humanos nos planos interno e internacional tornava imperiosa uma 

mudança de posição quanto ao papel dos tratados sobre direitos na ordem jurídica nacional. 

Haver-se-ia de assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades emergentes em 

âmbitos internacionais, voltadas primordialmente à proteção do ser humano. 

Assinalou o Magistrado que, excetuadas as convenções aprovadas nos termos do 

art. 5º, § 3º, da CF/1988, os tratados de direitos humanos em geral detêm status 

infraconstitucional no sistema jurídico brasileiro, de sorte que não podem afrontar a 

supremacia da Constituição
1445

. Sem embargo, dotados de conteúdo materialmente 

constitucional, referidos tratados ostentam o atributo da supralegalidade
1446

, sobretudo à luz 

                                                
1444 A ênfase em relação ao caráter especial dos tratados internacionais de direitos humanos foi reforçada 

também pelo acréscimo do inciso V-A e do § 5º ao art. 109 da CF/1988, que ampliou a competência material da 

Justiça Federal e instituiu o incidente de deslocamento de competência, nos seguintes termos: ―Art. 109. Aos 

juízes federais compete processar e julgar: […] V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 

5º deste artigo; […] § 5º 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‖. 
1445 No direito comparado, há experiências constitucionais em que se reconhece, em certas situações, a 

possibilidade de normas convencionais permanecerem operantes na ordem jurídica interna mesmo quando 

afrontem a Constituição. É caso, por exemplo, do art. 277 da Constituição lusitana, de 1976, que, a despeito de 

predicar, no item 1, que ―São inconstitucionais as normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os 

princípios nela consignados‖, dispõe no item 2 que ―A inconstitucionalidade orgânica ou formal de tratados 

internacionais regularmente ratificados não impede a aplicação das suas normas na ordem jurídica portuguesa, 

desde que tais normas sejam aplicadas na ordem jurídica da outra parte, salvo se tal inconstitucionalidade 

resultar de violação de uma disposição fundamental‖. De modo análogo, o art. 57 da Constituição do Peru 

enuncia que ―Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 

procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República‖. 
1446 Numa análise do direito constitucional comparado, pode-se verificar que o atributo da supralegalidade 
hierárquica dos tratados encontra previsão expressa na Constituição de alguns países. Com efeito, o art. 25 da 

Constituição da Alemanha dispõe textualmente que ―Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil 

des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner 
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do disposto no art. 5º, § 2º, da CF/1988, o que lhes reservaria um lugar especial no 

ordenamento jurídico frente às normas estritamente legais, tal como aventado pelo Min. 

Sepúlveda Pertente no julgamento do RHC n° 79.785-RJ. Em razão disso, estariam imunes à 

insegurança e volatilidade do direito ordinário, conquanto sujeitos à vontade 

constitucional
1447

. Equipará-los simplesmente à legislação ordinária seria, no fundo, 

subestimar o seu valor singular no contexto global do sistema nacional de proteção dos 

direitos da pessoa humana
1448

.  

Como corolário, na esteira do entendimento sufragado pelo Min. Leitão de Abreu 

no julgamento do RE nº 80.004/SE, assinalou que, ao ser internalizada, uma norma pactícia 

veiculadora de direitos humanos adquiriria força subordinante da legislação subconvencional 

e teria o condão de ―paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa 

infraconstitucional com ela conflitante‖. Concluiu, nesse sentido, que, ante a supremacia da 

Constituição sobre os tratados de direitos humanos, notadamente daqueles não aprovados na 

forma do art. 5º, § 3º, da CF/1988, a previsão constitucional da prisão civil do depositário 

infiel, ex vi do art. 5º, LXVII, não foi propriamente ―revogada‖ pelo art. 11 do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos ou pelo art. 7º, nº 7, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Em verdade, a legislação infraconvencional contrastante, submetida 

à supralegalidade dos referidos tratados, teria a sua aplicabilidade congelada, neutralizada ou 

suspensa, em virtude da eficácia ―paralisante‖ ou ―inibitória‖ irradiada dessas convenções 

                                                                                                                                                   
des Bundesgebietes.‖ (numa tradução livre: ―As normas gerais do Direito Internacional Público constituem parte 

integrante do direito federal. Elas prevalecem sobre as leis e produzem diretamente direitos e deveres para os 

habitantes do território nacional‖). De igual modo, o art. 55 da Constituição francesa predica que ―Les traités ou 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, 

sous réserve, pour chaque accord ou traité, de san application par 1 'autre partie‖ (numa tradução livre: ―Os 

tratados ou acordos regularmente ratificados ou aprovados possuem, desde a sua publicação, autoridade superior 

à das leis, sob reserva, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação pela outra parte‖). Na América Latina, 

pode-se citar o art. 75 (22) da Constitución de La Nation Argentina (1853), com a redação dada pela Reforma de 

1994, que estatui que ―Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes‖. A Constituição do 

Paraguai, de 1992, reconhece também o atributo da supralegalidade em prol dos tratados, nos arts. 137 e 141, 
vazados, respectivamente, nos seguintes moldes: ―La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los 

tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y 

otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo 

nacional en el orden de prelación enunciado‖ e ―Los tratados internacionales validamente celebrados, 

aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman 

parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137‖. 
1447 VIEIRA, op. cit., p. 43. 
1448 Tecendo comentários em relação à assimetria decorrente da atribuição de status supralegal em prol dos 

tratados versados em matéria tributária, nos termos do art. 98 do CTN, e o reconhecimento de hierarquia legal 

ordinária aos tratados de direitos humanos, Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 

Branco assinalam o seguinte: ―Há, aqui, uma visível incongruência, pois admite-se o caráter especial e superior 
(hierarquicamente) dos tratados sobre matéria tributária em relação à legislação infraconstitucional, mas quando 

se trata de tratados sobre direitos humanos, reconhece-se a possibilidade de que seus efeitos sejam suspensos por 

simples lei ordinária‖. Cf. MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 704. 
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proibitivas da prisão civil. Desse modo, não só o DL nº 911/1969, mas também o próprio art. 

1.287 do CCB/1916, relativo ao autêntico depositário, não seriam passíveis de aplicação 

enquanto referidos preceitos pactícios permanecerem vigorantes na ordem jurídica interna. A 

paralisia normativa atingiria, inclusive, a normas editadas depois da internalização dos 

referidos tratados em 1992, tal como se deu com o art. 652 do NCCB/2002, que reproduz 

disposição idêntica à do mencionado art. 1.287 do CCB/1916. Enfim, desde a adesão do 

Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e ao 

Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não mais haveria base legal para a aplicação da 

parte final do art. 5º, LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel, 

em qualquer de suas modalidades. 

No mais, o Ministro ressaltou que o Legislador Constitucional não ficava 

impedido de submeter quaisquer tratados de direitos humanos, inclusive se internalizados 

antes da EC nº 45/2004, ao procedimento especial de aprovação previsto no art. 5º, § 3º, da 

Constituição, conferindo-lhes status de emenda constitucional. Essa possibilidade seria 

extensível, inclusive, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.
1449

 

É digno salientar que, conforme o Min. Gilmar Mendes, ainda que não se 

reconhecesse hierarquia supralegal aos referidos tratados, a prisão civil do devedor fiduciante 

seria flagrantemente inconstitucional, por violação ao princípio da proporcionalidade 

(Verhältnismässigkeitsprinzip). Para o Magistrado, o ordenamento jurídico põe à disposição 

do credor fiduciário vários outros meios processuais executórios para a garantia do seu 

crédito. Dessa forma, a prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor 

inadimplente, não passaria no exame da proporcionalidade como proibição de excesso 

(Übermassverbot), em sua tríplice configuração: adequação (Geeingnetheit), necessidade 

(Notwendigkeit ou Erforderlichkeit) e proporcionalidade em sentido estrito 

(Verhältnismässigkeit in eigeren Sinne). Demais disso, ao instituir uma ficção jurídica, 

equiparando o devedor fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis 

e penais, o DL nº 911/69 criara uma figura atípica de depósito. Teria, assim, transbordado os 

limites do conteúdo semântico da expressão ―depositário infiel‖, insculpida no art. 5º, inciso 

LXVII, da Constituição. A desfiguração do instituto do depósito em sua conformação 

                                                
1449 No mesmo sentido: VIEIRA, op. cit., p. 43;  
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constitucional teria, portanto, afrontado o princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt 

des verhältnismässigen Gesetzes)
1450

. 

Ao final do seu substancioso voto, o Min. Gilmar Mendes teceu ainda os 

seguintes comentários: 

Deixo acentuado, também, que a evolução jurisprudencial sempre foi uma marca de 

qualquer jurisdição de perfil constitucional. A afirmação da mutação constitucional 

não implica o reconhecimento, por parte da Corte, de erro ou equívoco interpretativo 

do texto constitucional em julgados pretéritos. Ela reconhece e reafirma, ao 

contrário, a necessidade da contínua e paulatina adaptação dos sentidos possíveis da 

letra da Constituição aos câmbios observados numa sociedade que, como a atual, 

está marcada pela complexidade e pelo pluralismo. A prisão civil do depositário 

infiel não mais se compatibiliza com os valores supremos assegurados pelo Estado 

Constitucional, que não está mais voltado apenas para si mesmo, mas compartilha 

com as demais entidades soberanas, em contextos internacionais e supranacionais, o 
dever de efetiva proteção dos direitos humanos. Tenho certeza de que o espírito 

desta Corte, hoje, mais do que nunca, está preparado para essa atualização 

jurisprudencial.  

Inspirando-se, por seu turno, nas lições de Celso Lafer, o Min. Celso de Mello 

diferenciara três situações no que concerne à hierarquia dos tratados de direitos humanos na 

ordem jurídica interna: 1) a dos tratados celebrados e incorporados em momento anterior ao 

da promulgação da Constituição de 1988: que teriam sido recepcionados com status 

constitucional, na forma do § 2º do art. 5º
1451

; 2) a dos tratados celebrados e incorporados 

depois da promulgação da EC nº 45/2004: que demandam a observância do iter procedimento 

do § 3º do art. 5º para ostentarem hierarquia constitucional; e 3) a dos tratados celebrados e 

incorporados entre a promulgação da Constituição de 1988 e a edição da EC nº 45/2004: que 

assumiriam caráter materialmente constitucional, com qualificada hierarquia jurídica, que lhes 

seria transmitida por efeito de sua inclusão no bloco de constitucionalidade, concebido como 

―somatória daquilo que se adiciona à Constituição escrita, em função dos valores e princípios 

nela consagrados‖. 

                                                
1450 Lecionam Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco: ―[…] a doutrina 

constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, 

deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva 

legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade‖. 

Essa orientação teria convertido o ―princípio da reserva legal‖ (Gesetzesvorbehalt) no ―princípio da reserva legal 

proporcional‖ (Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes). Cf. MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 

331.  
1451 Nas palavras do Min. Celso de Mello: ―[…] após detida reflexão em torno dos fundamentos e critérios que 

me orientaram em julgamentos anteriores (RTJ 179/493-496, v.g.), evoluo, Senhora Presidente, no sentido de 
atribuir, aos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, superioridade jurídica em face da 

generalidade das leis internas brasileiras, reconhecendo, a referidas convenções internacionais, nos termos que 

venho de expor, qualificação constitucional‖. 
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Num radical (de raiz) giro dogmático, uma genuína ―guinada histórica‖
1452

, a 

proposição da supralegalidade restou acolhida pelo STF, por maioria, num placar apertado de 

5x4, na esteira do emblemático voto condutor do Min. Gilmar Mendes, ao qual aderiram os 

Ministros Carlos Ayres Britto, Carmén Lúcia, Menezes Direito e Ricardo Lewandowski. No 

ponto, ficaram vencidos os Ministros Cezar Peluso (relator), Celso de Mello, Ellen Gracie e 

Eros Grau, que sustentaram a tese da qualificação constitucional dessas convenções especiais. 

Não participaram do debate os Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. 

Conforme categoria proposta por Mazzuoli, num verdadeiro controle incidental-

concreto de convencionalidade, exercido pelo STF em sede de recurso extraordinário, restou 

proclamada, à luz dos referidos diplomas internacionais, a ilegitimidade jurídica não só do DL 

nº 911/1969, mas de toda a legislação subconvencional, antecedente ou superveniente, que 

porventura ampare a prisão civil com fundamento direto ou indireto na locução final do art. 

5º, LXVII, da CF/1988, atinente ao depositário infiel. Enquanto o art. 11 do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos ou o art. 7º, nº 7, da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos vigorarem na ordem jurídica nacional com status supralegal, só se mostrará 

juridicamente legítima a prisão civil do prestador de alimentos, na excepcional hipótese de 

inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. Não mais subsiste, portanto, no 

sistema normativo brasileiro atual, a prisão civil por infidelidade depositária, 

independentemente da espécie de depósito, trate-se de depósito autêntico, voluntário 

(convencional) ou necessário (legal), como o é o depósito judicial, ou de depósito por 

equiparação, atípico, tal como no caso da alienação fiduciária em garantia
1453

. 

É mister esclarecer que, no julgamento, o STF não reconheceu que as referidas 

normas convencionais, dotadas de supralegalidade, teriam porventura prevalecido, de forma 

direta e imediata, sobre a norma constitucional plasmada no art. 5º, LXVII, da CF/1988. De 

fato, caso assim tivessem deliberado, haveria uma inequívoca subversão da ordem hierárquica 

do sistema normológico brasileiro, pautado pelo axioma da supremacia constitucional, além 

de um choque ou contradição frontal entre as premissas evocadas e a conclusão final acolhida 

no julgado, o que configuraria o que se denomina, no jargão jurídico, de ―decisão suicida‖. 

Demais disso, a Suprema Corte não aplicou o princípio da incidência da norma mais favorável 

à proteção da pessoa humana (critério pro homine). Em verdade, o Tribunal Excelso partiu da 

tradicional compreensão de que o referido dispositivo constitucional não possui aplicabilidade 

                                                
1452 Expressão utilizada pelo Min. Ricardo Lewandowski no voto proferido no RE nº 466.434/SP. 
1453 Cf. HC nº 96.772/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.06.2009, unânime, DJ 20.08.2009. 
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imediata. Nesse sentido, mesmo diante da previsão constitucional abstrata, não se poderia 

concretamente executar a prisão civil, em qualquer de suas hipóteses (devedor de alimentos e 

depositário infiel), sem que a legislação infraconstitucional densifique a contento quando, 

como e por quanto tempo o encarceramento poderá ser validamente levado a efeito. Ante a 

falta de autoexecutoriedade, o preceito constitucional careceria de eficácia positiva enquanto 

não fosse devidamente regulamentado (interpositio legislatoris). Como a eficácia da 

regulamentação infraconstitucional encontrava-se completamente paralisada por força das 

convenções supralegais, não restaria outra ilação silogística senão a de que as normas 

constitucionais não poderiam ser aplicadas. No fundo, o que houve foi uma desaplicação da 

norma constitucional por via indireta, mediata, reflexa ou oblíqua, em virtude do 

congelamento da legislação densificadora infraconvencional.  

Com o desfecho do histórico julgamento, a tese de supralegalidade passou a ser 

aplicada nos julgamentos subsequentes por parte da Suprema Corte, a exemplo dos que se 

deram no HC nº 92.817/RS, no HC nº 94.523/SP, no HC nº 94.013/SP e no AgR no RE nº 

404.276/MG
1454

. Em verdade, no próprio curso do julgamento do RE nº 466.343/SP, que 

perdurou de 2006 a 2008, as Turmas do STF já vinham proclamando a ilegitimidade jurídica 

da prisão civil do depositário infiel, ante a maioria que, no contexto do referido leading case, 

já acenava firmemente nesse sentido. Foi o que se deu, e. g., no HC 90.172/SP, no HC nº 

93.435/MG, no HC nº 91.950/MS e no HC 95.967/MS
1455

.  

Foi, ademais, cancelado o antigo Verbete Sumular nº 619/STF por ocasião do 

julgamento do HC nº 92.566/SP, bem como, no RE nº 562.051/MT
1456

, admitido sob o regime 

da repercussão geral, foi reiterado, em 2009, o entendimento pela ilicitude do cárcere civil do 

depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. No mesmo ano, restou ainda 

aprovada, por unanimidade, a Súmula Vinculante nº 25/STF, que enuncia que ―É ilícita a 

prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito‖. Na mesma 

esteira, o STJ editou, em 2010, o Enunciado Sumular nº 419, segundo o qual ―Descabe a 

prisão civil do depositário judicial infiel‖. 

                                                
1454 HC nº 92.817/RS, 1ª Turma do STF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.12.2008, unânime, DJe 

12.02.2009; HC nº 94.523/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.02.2009, unânime, DJe 

12.03.2009; HC nº 94.013/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.02.2009, unânime, DJe 

12.03.2009; AgR no RE nº 404.276/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Cézar Peluzo, j. 10.03.2009, unânime, DJe 

16.04.2009. 
1455 HC 90.172/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.06.2007, unânime, DJe 17.08.2007; HC nº 

93.435/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Cézar Peluso, j. 16.09.2008, unânime, DJe 06.11.2008; HC nº 
91.950/MS, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.10.2008, unânime, DJe 13.11.2008; e HC 95.967/MS, 

2ª Turma do STF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.11.2008, unânime, DJe 28.11.2008. 
1456 RE 562.051 RG/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.06.2009, DJe 15.06.2009 
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A consagração jurisprudencial da tese da supralegalidade representa, ainda que 

com delongado retardo histórico, um significativo avanço na efetivação da Constituição de 

1988 naquilo que ela tem de mais caro e fundamental: a afirmação dos direitos primários da 

pessoa humana.  

Por seu turno, a novel compreensão institucional encampada pela Excelsa Corte 

sobre o valor normológico dos tratados de direitos humanos no direito doméstico não derivou 

de um desbordamento puramente ativista de suas atribuições e lindes constitucionais ou de 

um voluntarismo antidemocrático escamoteado sob um generoso discurso em prol da pessoa 

humana.
1457

  

Com efeito, os tratados de direitos humanos só são incorporados à ordem jurídica 

intestina depois de chancelados soberanamente pelo Estado brasileiro por meio de um 

processo formal e complexo, no qual são submetidos ao crivo político-deliberativo do Chefe 

de Estado (em rigor, duas vezes: subscrição e ratificação) e do Congresso Nacional (ao 

contrário do que se dá em relação à aprovação de emendas constitucionais, nas quais não há 

decisão alguma a cargo do Presidente da República, cuja participação restringe-se à 

possibilidade de apresentação de proposta inicial, nos termos do art. 60, II, da CF/1988). 

Noutra vertente, além de preservar a intangibilidade da supremacia constitucional, 

a tese da supralegalidade é plenamente compatível com os fundamentos, o regime e a 

principiologia da Constituição de 1988, que, tão ciosa da proteção dos direitos fundamentais, 

estruturou o Estado Democrático de Direito brasileiro com esteio nos princípios da dignidade 

da pessoa humana, da prevalência dos direitos humanos e da cooperação dos povos para o 

progresso da humanidade, entre outras referências fundantes ou estruturantes.  

A interpretação heterodoxa do STF, conforme a Constituição, está, ademais, 

metodicamente fundada em vários preceitos constitucionais expressos (arts. 1º, III, 4º, II, e 5º, 

§§§ 1º, 2º e 3º, etc), bem como encontra amparo nos seguintes elementos hermenêuticos: 

gramaticais (os termos empregados na confecção do texto magno pelo Constituinte de 1988 e 

de 2004); genéticos (a evolução histórico-filosófica dos direitos humanos na cultura ocidental 

e na experiência constitucional brasileira, resultantes da emergência de sensíveis 

reivindicações existenciais e expectativas de futuro de cunho ético-moral; os desdobramentos 

                                                
1457 Conforme Mauro Cappelletti: ―Os juízes estão constrangidos a ser criadores do direito, law-makers. 

Efetivamente, eles são chamados a interpretar e, por isso, inevitavelmente a esclarecer, integrar, plasmar e 
transformar, e não raro a criar ex-novo direito. Isto não significa, porém, que sejam legisladores.‖ 

(CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 1993, pp. 73-74). 
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decorrentes do fenômeno da internacionalização dos direitos humanos depois do pós-2ª 

Guerra, com a abertura dos Estados Constitucionais ao direito internacional dos direitos 

humanos; a consagração democrática inédita da abertura constitucional prevista no § 2º do art. 

5º da CF/1988; e a lenta lapidação da jurisprudência nacional depois de anos de intenso 

debate judiciário, além de doutrinário, envolvendo posições interpretativas divergentes, dentro 

e fora da Suprema Corte); sistemáticos (o comprometimento institucional, por imperativo 

constitucional, do Estado brasileiro com o dever de respeito, proteção e promoção dos direitos 

humanos, nos planos interno e internacional, além do tratamento diferenciado textualmente 

conferido pelo Constituinte às convenções sobre direitos humanos, que, por definição, são 

materialmente constitucionais); teleológicos (a necessidade, à luz de um imaginário humanista 

e das premissas dogmáticas do neoconstitucionalismo, de se conferir maior proteção às 

franquias jurídicas atinentes aos direitos básicos da pessoa humana, bem como o escopo de se 

obviar a responsabilização internacional do Estado brasileiro por descumprimento do que 

pactuara livremente e de boa-fé); lógico (incoerência de se conferir tratamento subalterno aos 

direitos humanos, a despeito de o núcleo essencial da Constituição Cidadã radicar nos direitos 

fundamentais, que comungam com aqueles da mesma raiz ética e conteúdo; a incongruência 

resultante do fato de que os tratados de direitos humanos estão impregnados pela mesma 

ratione iuris, pelo mesmo telos da Constituição no tocante à função vital de proteção da 

pessoa humana; a assimetria das posturas estatais nas esferas jurídicas interna e externa); e 

instrumental (a deliberação do STF operou-se pelo meio informal da mutação constitucional, 

reconhecido como legítimo pela dogmática jurídica da atualidade, e com observância dos 

parâmetros interpretativos da Hermenêutica Constitucional, sem menosprezo dos métodos 

clássicos de interpretação). 

Cabe destacar, por fim, que, de acordo com o posicionamento que venha a ser 

encampado pelos Ministros Marco Aurélio, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Luís Roberto 

Barroso, é factível a possibilidade de o STF rever a tese da supralegalidade e de findar 

abraçando a tese da constitucionalidade.
1458

 

 

                                                
1458 PRADO, Wagner Junqueira. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no Brasil. 

Prismas: direito, política pública e mundialização, Brasília, v. 7, n. 1, p. 223-259, jan./jun.2010. 
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3.3. Os tratados de direitos humanos como parâmetros de controle da produção 

normativa doméstica 

3.3.1 A normatividade forte e a parametricidade material dos tratados de direitos humanos na 

ordem jurídica brasileira em vigor 

 

Em meio ao complexo emaranhado das relações internacionais, as transformações 

radicais das condições existenciais do mundo globalizado assinalaram a redefinição do 

arquétipo dogmático da ideia política de soberania estatal, bem como a quebra do monopólio 

da produção jurídica pelo Estado-Nação, resquício arcaico de um modelo cerrado e 

pretensamente autárquico, pleno e autossuficiente de ordenação normativa.  

Em muitos países, o fenômeno da abertura, cada vez mais interdependente, do 

direito doméstico a ordens jurídicas internacionais, um dos traços distintivos dos tempos 

hodiernos, recodificou a realidade normativa do Estado de Direito, empreendendo profundas 

alterações adaptativas nos paradigmas da estrutura sistêmica e da configuração hierárquica do 

direito nacional. Em meio à pujança dos novos fluxos e interconexões normativas, articulados, 

na medida do possível, pela Constituição, no superlativo mister de velar pelos valores 

fundamentais e reservas de cada povo
1459

, colocou-se em perspectiva uma forte tendência do 

constitucionalismo contemporâneo, de arraigada inspiração humanista, de prestigiar, no plano 

jurídico interno, as normas convencionais destinadas à proteção da pessoa humana. Isso se 

deu na experiência constitucional de vários países europeus e latino-americanos, a exemplo do 

Brasil (com a edição da EC nº 45/2004 e a reinterpretação heterodoxa do § 2º do art. 5º da 

CF/1988 levada a efeito pelo STF no bojo do RE nº 466.343/SP).  

Por sinal, a passagem do Estado Legislativo de Direito para o Estado 

Constitucional de Direito e o desdobramento deste na fórmula institucional que Mazzuoli 

denomina de Estado Constitucional e Humanista de Direito
1460

 (assimilável ao que Luiz 

                                                
1459 Conforme Julios-Campuzano, ―Não se trata, portanto, de suprimir os complexos ordenamentos jurídicos 

estatais, mas sim de articular mecanismos válidos de interpretação e interdependência. Diante da velha e 

ultrapassada imagem da Constituição como ápice de um ordenamento jurídico autárquico e autossuficiente, 

reivindica-se a Constituição como elemento articulador de complexas redes de normas interdependentes, capaz 

de evitar que as exigências fáticas dos mutantes fluxos normativos transnacionais vulnerem as exigências 

normativas dos valores constitucionais. Um modelo de Constituição baseado na interdependência, e não sobre a 

autarquia do sistema jurídico, e que recupere os espaços públicos para a cidadania mediante reformas 
institucionais que façam efetiva a vigência do princípio democrático.‖ (JULIOS-CAMPUZANO, op. cit., p. 

109). 
1460 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 186.  
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Flávio Gomes denomina de Estado Constitucional e Internacional de Direito
1461

 e Peter 

Häberle concebe como Estado Constitucional Cooperativo
1462

) marcaram-se, sobretudo, por 

um deslocamento ou reordenação funcional das fontes normativas preeminentes do direito 

estatal. Deveras, sob a égide do État legal, vigorante durante o século XIX e a primeira 

metade do século XX, a lei era dogmaticamente sacralizada, por plasmar a volonté générale 

rousseauniana, como fonte primária de produção jurídica do ordenamento doméstico, 

submetido ao regime da parliamentary sovereignty. No Estado Constitucional 

(Verfassungsrecht), é a Constituição (Verfassung) que assume o papel de norma fundamental 

(Grundgesetz)
1463

. Já no Estado Constitucional e Humanista de Direito, edificado depois das 

barbaridades da 2ª Guerra Mundial, a Constituição, acoplada ou secundada pelos tratados, 

notadamente de direitos humanos, ocupa o epicentro ético-axiológico e normativo da esfera 

doméstica da juridicidade.   

 Nesse contexto, como corolário das alterações constitucionais decorrentes da 

Reforma de 2004 e da nova compreensão jurisprudencial perfilhada pelo STF desde o 

paradigmático julgamento do RE nº 466.343/SP, podem ser diferenciadas, no tocante à 

alocação hierárquica na ordem jurídica brasileira, duas modalidades de tratados de direitos 

humanos: 1) aqueles aprovados sob o iter formativo delineado no § 3º do art. 5º da CF/1988, 

que, quando ratificados e incorporados, tornam-se ―equivalentes às emendas constitucionais‖, 

passando a gozar, portanto, de status constitucional, vale dizer, são material e formalmente 

constitucionais; e 2) os não-aprovados sob a referida sistemática especial, que, ao serem 

recepcionados, passam a ostentar hierarquia infraconstitucional, porém supralegal, nos termos 

do § 2º do art. 5º da CF/1988, de sorte que, a despeito de veicularem normas materialmente 

constitucionais, não se qualificam estas como formalmente constitucionais, não equivalendo, 

dessarte, às emendas.  

De qualquer maneira, quer possuam estatura constitucional (§ 3º), quer 

supralegislativa (§ 2º), a todas as referidas convenções foi reconhecida uma normatividade 

forte, uma eficácia formal preeminente, um grau jurídico supraordenado em relação àquele do 

                                                
1461 GOMES, Luiz Flávio. Primeiras linhas do estado constitucional e humanista de direito. Juris Plenum Ouro, 

Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297.     
1462 HÄBERLE, op. cit., 2003, pp. 67-77. 
1463 Ao discorrer sobre a ―erosão‖ ou ―relativização‖ do princípio da prevalência da lei frente ao princípio da 

constitucionalidade, Canotilho leciona: ―Quanto à ‗escala de dureza das normas‘ (Calamandrei), o princípio da 

constitucionalidade marca a indiscutível superioridade hierárquica das normas constitucionais. Relativamente ao 
próprio princípio da legalidade, que pressupunha um conceito unitário de forma e força de lei, acabada por ser 

objecto de uma tendencial relativização […]‖ (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. 

ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 797). 
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direito estritamente legal, situado na base da escalonada catedral normativa. Os tratados de 

direitos humanos passaram a figurar, dessarte, entre as categorias normativas de mais alta 

envergadura no ordenamento nacional, encontrando-se, por conseguinte, em posição de 

destacada preeminência na hierarquia estrutural das fontes do sistema jurídico brasileiro, com 

primazia formal relativamente ao direito legal ordinário. Desfrutando ou não de forma 

constitucional típica, com o desnivelamento do edifício jurídico e a ruptura da horizontalidade 

normativa, todas as convenções humanistas foram efetivamente retiradas do bloco de 

legalidade brasileiro e acomodadas em andares superiores da pirâmide hierarquizada; em 

posição de paridade ou de imediata aderência, embora num patamar inferior, com a Higher 

Law. 

O valor jurídico reforçado, constitucional ou supralegal, conferido aos tratados de 

direitos humanos implica, outrossim, um significativo incremento na defesa ou garantia das 

normas convencionais pertinentes, na medida em que se tornam indisponíveis ou infensas à 

ação legiferante derrogatória. Referida blindagem coaduna-se, por sinal, com a célebre 

ponderação esboçada por Norberto Bobbio ao predicar que ―O problema fundamental em 

relação aos direitos do homem [leia-se direitos humanos], hoje, não é tanto o de justificá-los, 

mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político‖
1464

.  

Por outro lado, ao ascenderem normativamente na escala graduada das fontes 

jurídicas, os tratados de direitos humanos foram alavancados hierarquicamente à condição de 

standards vinculantes, passando a servir de fundamentos materiais de validade e de 

referenciais informativos da interpretação de todo o direito positivo nacional situado sub 

Constitutionem. Houve, de fato, um reposicionamento funcional das convenções humanistas 

na hierarquia dos processos de produção normativa do direito doméstico.
1465

  

Cabe esclarecer, por oportuno, que os tratados de direitos humanos não balizam a 

produção jurídica nacional no que diz respeito à regularidade dos processos formais de 

elaboração da legislação infraconvencional (competência e procedimento). Com efeito, as 

convenções humanistas voltam-se, exclusivamente, para o conteúdo axiológico dos atos 

normativos produzidos, vale dizer, para o substrato material que tem alguma afetação jurídica 

com os direitos básicos inerentes à pessoa humana. Operam, portanto, sob um paradigma de 

racionalidade normativa de cunho estritamente materialista e radicalmente refratário ao 

                                                
1464 BOBBIO, op. cit., 2004, p. 23. 
1465 KELSEN, op. cit., pp. 246-247. 
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esquema normológico do positivismo kelseniano, que concebia as conexões internormativas 

no contexto do cognominado ―sistema jurídico de tipo dinâmico‖
1466

.  

No modelo dogmático de Kelsen, a supra-infra-ordenação jurídica, hermética, 

autossuficiente e autoprodutiva da normatividade, tinha como fundamento último de validade 

uma norma fundamental, fonte originária pura, completamente abstraída ou alijada de 

qualquer conteúdo (Grundnorm)
1467

, uma verdadeira ―Constituição em branco‖
1468

. Afirmava-

se, assim, a norma jurídica como o alfa (α) e o ômega (Ω) de toda a experiência jurídica, ou 

seja, como princípio e fim de todo o sistema do Direito, concebido em termos autopoiéticos, 

autorreferenciados, de forma que poderia comportar todo e qualquer conteúdo
1469

.  

Demais disso, na perspectiva kelseniana, a aferição de validade da produção 

normativa residia na simples compatibilidade formal com o regime oficial de competência e 

procedimento. Independentemente de o conteúdo ser conforme ou desconforme a 

Constituição, uma norma inferior qualificava-se como juridicamente válida, legítima, na 

medida em que aperfeiçoada com regular observância da ―trama de competência‖
1470

, bem 

como dos expedientes litúrgicos cabíveis, consoante a maneira prescrita por normas 

superiores concatenadas hierarquicamente ao longo da cadeia escalonada do direito positivo 

(Stufenbau)
1471

.  

Sob esse arquétipo formalista, o problema das antinomias normativas era tratado, 

aliás, por métodos assépticos pautados, ainda que reflexamente, por princípios lógicos, bem 

                                                
1466 Nas palavras de Hans Kelsen: ―Segundo a natureza do fundamento de validade, podemos distinguir dois 

tipos diferentes de sistemas de normas: um tipo estático e um tipo dinâmico. […] O tipo dinâmico é 

caracterizado pelo fato de a norma fundamental pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato 

produtor de normas, a atribuição de poder a uma autoridade legisladora ou – o que significa o mesmo – uma 

regra que determina como devem ser criadas as normas gerais e individuais do ordenamento fundado sobre esta 

norma fundamental. […] O sistema de normas que se apresenta como uma ordem jurídica tem essencialmente 

um caráter dinâmico. Uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o 

seu conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio lógico do de uma norma fundamental pressuposta, 

mas porque é criada por uma forma determinada – em última análise, por uma forma fixada por uma norma 
fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence ela à ordem jurídica cujas normas são criadas de 

conformidade com esta norma fundamental. Por isso, todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há 

qualquer conduta humana que, como tal, por forca do seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma 

norma jurídica. A validade desta não pode ser negada pelo fato de o seu conteúdo contrariar o de uma outra 

norma que não pertence a ordem jurídica cuja norma fundamental é o fundamento de validade da norma em 

questão. A norma fundamental de uma ordem jurídica não é uma norma material que, por o seu conteúdo ser 

havido como imediatamente evidente, seja pressuposta como a norma mais elevada da qual possam ser 

deduzidas – como o particular do geral – normas de conduta humana através de uma operação lógica.‖ 

(KELSEN, op. cit., pp. 217- 221). 
1467 KELSEN, op. cit., pp. 33 e 217. 
1468 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 175. 
1469 BITTAR; ALMEIDA, op. cit., p. 374. 
1470 COELHO, Fábio Ulhôa. Para entender Kelsen. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 06. 
1471 KELSEN, op. cit., pp. 300-304. 
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como por critérios estritamente objetivos, axiologicamente neutros, calcados em comparações 

tais como de natureza cronológica ou hierárquica, ou mesmo por livre arbítrio do aplicador da 

norma em certas situações colisionais
1472

.  

Perante as convenções humanistas, a validade intrassistemática de uma norma 

jurídica é mensurada, sob uma racionalidade normológica diametralmente inversa, pela 

conformidade material, finalística e axiológica com o escopo de maximização da efetividade 

do sistema de proteção da pessoa humana. Isso explica a incisiva ênfase, no movimento de 

aplicação ou desaplicação normativa, do critério da norma mais favorável à pessoa humana 

(lex favorabilis), informada pelo princípio pro homine, que será melhor analisado mais à 

frente. Num ordenamento jurídico que se pretenda afirmar como genuinamente humanista, 

que sufrague a dignidade da pessoa humana no rol de suas fontes originárias, que lhe serve de 

razão de ser, de sentido ético, de fundamento de validade, ―à hierarquia de valores, deve 

corresponder uma hierarquia de normas‖
1473

. 

Colhendo elementos na teoria jurídica do garantismo de Luigi Ferrajoli, 

concebido este, dentre outras acepções, como um ―modelo normativo de direito‖
1474

, ou 

melhor, como um ―modelo de derecho orientado a garantizar derechos subjetivos‖
1475

, pode-

se assinalar, do ponto de vista interno da juridicidade, que, a par da Constituição, os tratados 

de direitos humanos expressam atualmente a instância axiológica do ―dever ser‖ (Sollen) que 

informa todo o ordenamento doméstico brasileiro. Servem, portanto, como ―normas de 

reconhecimento‖, vale dizer, como limites e fundamentos da legitimidade material do direito 

existente, cuja efetividade depende, sobretudo, da ―função judiciária e da sua capacidade de 

tutela ou garantia dos direitos fundamentais do cidadão‖ (função garantística)
1476

.  

Para além da conformidade material e formal com a Constituição, a 

compatibilidade vertical com as aludidas normas convencionais impõe-se, no contexto 

hodierno, como requisito de legitimação substantiva e de regularidade eficacial de qualquer 

norma legal, seja esta anterior ou posterior à incorporação do pacto ao direito interno. No 

sistema normológico brasileiro, tanto a Constituição, quanto os tratados de direitos humanos 

exercem atualmente a mesma função conformadora do direito estatal, na perspectiva material.  

                                                
1472 KELSEN, op. cit., pp. 228-232. 
1473 TRINDADE, op. cit., 1999, pp. 46-47. 
1474 FERRAJOLI, op. cit., 2006a, p. 785. 
1475 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo penal. Ciudad del México: Universidade Nacional Autónoma de México 

(UNAM), 2006b, p. 10. 
1476 FERRAJOLI, op. cit., 2006a, p. 845. 
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As convenções humanistas passaram, portanto, a gozar de ―valor paramétrico‖ no 

sistema normativo brasileiro pós-1988, ou melhor, pós-EC nº 45/2004 e pós-RE nº 

466.343/SP. Dotados, assim, de parametricidade material, os tratados de direitos humanos, 

diferenciando-se em meio às demais estruturas normativas infraconstitucionais, tornaram-se 

matrizes condicionantes da regular operatividade das normas subconvencionais no plano 

jurídico interno. Nessa esteira, o sentido e o alcance das normas legais, sujeitas à força 

subordinante das convenções, hão de ser aferidos por meio de uma interpretação adequadora, 

conforme os tratados de direitos humanos. Em linha com a função garantista do Direito 

Constitucional hodierno e do Direito Internacional dos Direitos Humanos de tutelar os direitos 

axiais da pessoa humana, a cognição do título de (i)legitimidade dos preceptivos legais 

ordinários não mais se opera exclusivamente sob o código binário 

―constitucional/inconstitucional‖; há também de ser filtrada sob o crivo do algoritmo 

―convencional/inconvencional‖.  

A legitimidade material de toda a legislação estatal está, portanto, sujeita ao 

regime da dupla compatibilidade vertical, cabendo aos juízes nacionais ter plena compreensão 

acerca dessa guinada paradigmática, de forma que possam bem aplicar o direito vigorante, na 

melhor perspectiva da proteção da pessoa humana. Para tanto, mostra-se, aliás, de suma 

relevância tomar conhecimento da interpretação que vem sendo consolidada a respeito desses 

tratados na jurisprudência lapidada por foros internacionais, a exemplo da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.
1477

 
1478

 

                                                
1477 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 123.  
1478 Marcelo Neves reconhece que, no contexto hodierno, em que há vários centros irradiadores de normas 

jurídicas, vem tomando curso um complexo fenômeno a que denomina de ―transconstitucionalismo‖, 

consubstanciado no entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como internacionais e 

supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Deveras, sob a égide do 

constitucionalismo tradicional, os problemas materialmente qualificados como constitucionais, tais como os 

relacionados à tutela dos direitos fundamentais da pessoa humana, eram, em rigor, tratados apenas no âmbito, 

pretensamente autossuficiente, da ordem jurídica estatal. No tempo presente, em que se vive em meio a uma 
sociedade multicêntrica, questões desse tipo passam a ser objeto de análise na alçada de diversos âmbitos de 

incidência normativa e por distintas instâncias competentes. Isso pode, notadamente, render ensejo à formulação, 

nos domínios institucionais das distintas esferas jurídicas envolvidas, de soluções divergentes para o mesmo 

problema existencial. Neves vislumbra, assim, a necessidade de maior abertura, acoplamento e interpenetração 

entre os diferentes sistemas jurídicos mobilizados. O entrelaçamento visa, nessa esteira, a permitir o 

aproveitamento recíproco de elementos, tal como se dá com a evocação de topois argumentativos; de sorte a 

viabilizar, mediante laços sinérgicos de diálogo, a construção de soluções melhores e mais harmônicas para os 

problemas constitucionais colocados em perspectiva, sem que isso redunde em qualquer corrupção de qualquer 

dos sistemas parciais. É mister esclarecer que o prefixo ―trans‖ denota, no sentido atribuído por Marcelo Neves, 

a ideia de elementos que entrecruzam diferentes sistemas, e não de unificação de sistemas constitucionais para a 

composição de um só metassistema, regido unitariamente por uma espécie de ―transconstituição‖. Rejeita-se, 
pois, a evocação da noção de subordinação, sobreposição ou de hierarquia de sistemas numa unidade totalizante 

supra-infra-ordenada, prestigiando-se, ao revés, a de autonomia e de coordenação mútua de experiências e 

narrativas, no mesmo plano horizontal, por meio de um profícuo diálogo inter-sistêmico, sob um paradigma de 
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3.3.2. Os fenômenos da (in)constitucionalidade e da (in)convencionalidade e o bloco de 

constitucionalidade 

 

Tal como assinalado por Jorge Miranda, os termos ―constitucionalidade‖ e 

―inconstitucionalidade‖ designam conceitos jurídicos de relação, envolvendo, 

respectivamente, a relação de conformidade ou de desconformidade com a Constituição
1479

. É 

mister ressaltar, por oportuno, que, na experiência constitucional hodierna de muitos países, 

incluindo o Brasil, referidos termos relacionais passaram, contudo, a ser referenciados não 

mais somente em face do texto magno em si, mas na perspectiva mais ampla do chamado 

―bloco de constitucionalidade‖. Marcado, por sua vez, por um regime de normação 

constitucional intertextualizada, para além do texto magno, este deriva da articulação 

dinâmica de vários diplomas normativos, dotados de valor paramétrico constitucional, ainda 

que não consolidados em um código unitário.  

A noção de bloc de constitutionnalité, de origem doutrinária, foi formulada 

pioneiramente pelo jurista francês Louis Favoreu, em trabalho publicado em 1975, no qual 

discorria sobre a inovadora Decisão nº 71-44 DC do Conseil Constitutionnel français, 

prolatada em 16 de junho de 1971
1480

. Desde então, com o labor jurisprudencial e a 

elaboração doutrinária, sobretudo de Favoreu, a concepção de bloco de constitucionalidade 

passou a envolver ―o conjunto de princípios e regras de valor constitucional cujo respeito se 

impõe ao poder legislativo, ao poder executivo e aos indivíduos‖ (l‟ensemble des principes et 

                                                                                                                                                   
racionalidade transversal e comunicativa (Habbermas). Cabe salientar, ainda, que o ―transconstitucionalismo‖ 

não se confunde com ―interconstitucionalismo‖. De fato, este diz respeito ao entrelaçamento apenas de ordens 

jurídicas estruturadas com esteio em modelos constitucionais formais (ex: entrelaçamento entre a ordem 

constitucional italiana e a ordem constitucional da União Europeia). Por sua vez, aquele envolve, inclusive, o 

entrelaçamento com ordens que não adotam modelos constitucionais formais em torno de questões 

essencialmente constitucionais, tal como se dá no caso da relação entre a ordem constitucional brasileira e a 

ordem normativa adotada por comunidades indígenas mais reservadas. A esse respeito, cf. NEVES, Marcelo. 
Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
1479 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: inconstitucionalidade e garantia da constituição. 3. 

ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008b, Tomo VI, pp. 09-10. 
1480 Nessa decisão, ao deliberar sobre a liberdade de associação (liberté d'association), o Conselho declarou a 

inconstitucionalidade material de uma lei limitativa das associações, evocando como normas paramétricas os 

―princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República‖ (―principes fondamentaux reconnus par les lois 

de la République‖), inferidos, por remissão, do Preâmbulo da Constituição de 1958. Com efeito, o referido 

Preâmbulo faz alusão ao Preâmbulo da Carta de 1946, que, por sua vez, num extenso e analítico texto, faz 

menção justamente aos citados princípios (cf. FAVOREU, Louis [et al.]. Le controle juridictionnel des lois: 

légitimité, effectivité et développements récents. Paris: Presses Universitaries D´Aix Marseille, 1984, pp. 25-26; 

MOREIRA, Alexandre Mussoi. Bloco de constitucionalidade: uma possibilidade de interpretação axiológica (o 
preâmbulo da Constituição de 1988). In: OLIVEIRA, Cristiane Catarina Fagundes de (org.). Leituras do direito 

constitucional. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009, pp. 30-38; e HADAS-LEBEL, Raphaël; WAUQUIEZ-

MOTTE, Laurent. Les cent et un mots de la démocratie française. Paris: Odile Jacob, 2002, p. 86-89).. 
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règles à valeur constitutionnelle dont le respect s‟impose au pouvoir législatif comme au 

pouvoir exécutif ainsi qu'aux particuliers). Trata-se, pois, do conglomerado de normas 

evocáveis no exercício da jurisdição constitucional como parâmetros do controle de 

constitucionalidade.
1481

  

Para a construção da tese do bloco de constitucionalidade, Favoreu valeu-se, por 

seu turno, da noção de ―bloco de legalidade‖ (bloc legal), já consagrada no direito 

administrativo francês por obra de Maurice Hauriou, que servia para designar o complexo de 

regras às quais a Administração Pública estava adstrita como corolário do ―princípio da 

legalidade‖ (principe de legalité). Por empréstimo, esse conceito foi trasladado para o 

domínio do direito constitucional. Favoreu ressaltara a adequação da ideia de bloco, que 

transmite a imagem de solidez e unidade, como conjunto que não pode ser cindido.
1482

  

De início, a aplicação do conceito foi marcada por certa indeterminação e 

imprecisão, o que redundou em ampla discricionariedade do Conselho Constitucional francês 

na identificação das normas que o compunham. Ante o risco de desmesurado ativismo da 

Corte Constitucional na manipulação do conceito, o que poderia resultar no ―governo dos 

juízes‖, ao qual a cultura francesa é manifestamente refratária, mostrou-se necessária a 

delimitação precisa de seus contornos normativos. Depois de anos de maturação 

jurisprudencial e reflexão doutrinária, o problema foi estabilizado e o bloco de 

constitucionalidade francês restou claramente delimitado.
1483

 
1484

  

                                                
1481 Id. Ibidem. 
1482 Id. Ibidem. 
1483 Atualmente, integram o bloco de constitucionalidade francês as seguintes categorias de normas, todas 

dotadas de estatura constitucional: 1) o Preâmbulo e o texto da Constituição de 1958, que se refere, 

primordialmente, à estruturação dos poderes públicos; 2) as disposições da Declaração de Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789, que consagra clássicos direitos de primeira dimensão; 3) as disposições do Preâmbulo da 

Constituição de 1946, que envolve um catálogo de direitos políticos, econômicos e sociais (direitos humanos de 

segunda dimensão), complementando o catálogo anterior; 4) os princípios e objetivos de valor constitucional, 

tais como os ―princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República‖  (principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République), como a liberdade de associação, os direitos de defesa e a liberdade de consciência 

(la liberté d'association, les droits de la défense et la liberté de conscience), e os ―princípios particularmente 

necessários ao nosso tempo‖ (principes particulièrement nécessaires à notre temps), como do direito ao asilo, à 

associação sindical e à greve (le droit d'asile, le droit à l'action syndicale et le droit de grève). Mais 

recentemente, por força de um revisão constitucional de 2005, que empreendeu uma alteração do Preâmbulo da 

Constituição de 1958, foi incluída no bloco de constitucionalidade francês a Carta do Meio Ambiente (Charte de 

l‟Environnement), de 2004, de sorte que foram então incorporados também direitos de terceira dimensão. Vale 

nota que, dadas as peculiaridades do sistema jurídico francês, os tratados, inclusive sobre direitos humanos, não 

integram o referido bloco de constitucionalidade (id. Ibidem). 
1484 O Preâmbulo da Constituição francesa de 1958 tem atualmente a seguinte redação: ―Le peuple français 

proclame solennellement son attachement aux Droits de l‟Homme et aux principes de la souveraineté nationale 
tels qu‟ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution 

de 1946, ainsi qu‟aux droits et devoirs définis dans la Charte de l‟environnement de 2004‖ (numa tradução livre: 

―O povo francês proclama solenemente seu compromisso com os direitos humanos e os princípios da soberania 
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Conquanto ainda não se tenha consolidado um entendimento mais uniforme e 

preciso acerca dos elementos normativos que compõem o bloco de constitucionalidade 

brasileiro, o referido conceito de origem francesa já vem tendo maciça acolhida no meio 

doutrinário e alguma ressonância na jurisprudência do Pretório Excelso, tal como se pode 

inferir de vários votos ou decisões proferidas.
1485

            

Trilhando caminho análogo ao perfilhado por Jorge Miranda, as expressões 

―convencionalidade‖ e ―inconvencionalidade‖ passaram, tal como o faz Mazzuoli, a ser 

empregadas em relação de compatibilidade ou não com as convenções de direitos 

humanos
1486

 (únicas que, de acordo com a jurisprudência atual do STF, gozariam de primazia 

normativa, constitucional ou supralegal, em face do direito infraconstitucional interno – cf. 

RE nº 466.343/SP). Por sinal, o termo ―ilícita‖, empregado na Súmula Vinculante nº 25/STF, 

ou ―descabe‖, no Enunciado Sumular nº 419/STJ, é interpretado, segundo Mazzuoli, como 

―inconvencional‖.  

Mazzuoli sustenta, ademais, consoante, doravante, será explicitado, que, ao 

adquirirem valor paramétrico no processo de produção jurídica doméstica, todos os tratados 

de direitos humanos incorporados à ordem jurídica brasileira, aprovados ou não de acordo 

com o § 3º do art. 5º, passaram a contar com um instrumento específico de proteção 

normativa, que mescla elementos do tradicional controle de constitucionalidade com recursos 

dogmáticos adotados na prática jurídica internacional em matéria de proteção dos direitos 

humanos (critério pro homine e diálogo de fontes). Nesse sentido, assinala que, na guarda do 

bloc de constitutionnalité, passou a existir no Brasil, para além do clássico ―controle de 

constitucionalidade‖, o que denominou de ―controle de convencionalidade‖
1487

.  

Há quem critique, contudo, o referido modelo teórico desenvolvido por Mazzuoli, 

tal como o faz Patrícia Cobianchi Figueiredo. Por sinal, à semelhança de Flávia Piovesan e 

Cançado Trindade, e mesmo do próprio Mazzuoli
1488

, Cobianchi sustenta a tese de que todos 

os tratados sobre direitos humanos, observado ou não o disposto no § 3º do art. 5º da 

CF/1988, detêm hierarquia constitucional na ordem jurídica vigente. Nessa perspectiva, 

entende que o ―valor paramétrico superior‖ de todos os tratados humanistas na ordem interna 

                                                                                                                                                   
nacional, como definidos pela Declaração de 1789, confirmada e complementada pelo Preâmbulo da 

Constituição de 1946, e os direitos e os deveres estabelecidos na Carta do Meio Ambiente de 2004‖). 
1485 Cf. ADIn nº 595/ES, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.2002, DJ 26.02.2002. 
1486 MAZZUOLI, op. cit., 2010, passim; e MAZZUOLI, op. cit., 2011, passim.  
1487 MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 25 e 95. 
1488 MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 28-31. 
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é sempre o ―valor constitucional‖, já que integram o bloco de constitucionalidade, daí porque 

a qualificação jurídica da ―relação de desvalor paramétrico‖ entre as normas legais e as 

normas convencionais sobre direitos humanos seria melhor traduzida pelo termo 

―inconstitucionalidade‖, associado ao princípio da constitucionalidade, e não propriamente 

pela expressão ―inconvencionalidade‖. Defende também que, embora se possa falar em 

controle de convencionalidade no plano internacional, tal como exercido pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, ou mesmo na experiência jurídica estrangeira, a 

exemplo de Portugal, inexistiria base jurídica, no sistema normativo brasileiro, para se 

reconhecer o aludido ―controle de convencionalidade‖. A seu ver, referida expressão denota 

que os tratados de direitos humanos não integram o bloco de constitucionalidade e, por 

conseguinte, não são suscetíveis de serem garantidos pelo próprio controle de 

constitucionalidade.
1489

  

Em verdade, no que toca à experiência jurídica brasileira, inexiste maior 

controvérsia acerca da natureza materialmente constitucional do conteúdo de todo e qualquer 

tratado de direitos humanos, sendo ou não aprovado este sob a disciplina litúrgica da cláusula 

de equivalência estatuída no § 3º do art. 5º da CF/1988. Aliás, mesmo a legislação ordinária 

poderá veicular matéria de índole tipicamente constitucional, tal como ocorre quando 

porventura se reporta ou veicula direitos primordiais da pessoa humana. Pode-se inferir a 

conclusão hialina de que, nesses termos, não é propriamente o feitio constitucional da matéria 

normada que qualifica determinado preceito jurídico como ―parâmetro constitucional‖ no 

direito nacional. Para fins de aferição da parametricidade em sistemas constitucionais dotados 

de Constituição escrita, textual, a exemplo da Lei Magna de 1988, o problema do ―valor 

paramétrico constitucional‖ de uma determinada norma jurídica não se exaure, pois, em 

aspectos de ordem estritamente material. No sistema jurídico brasileiro, para que se ostente a 

qualidade de ―parâmetro constitucional‖, necessária se faz a efetiva inserção no corpo ou 

cosmo normativo que, à luz do direito constitucional vigorante, é juridicamente definido 

como bloco de constitucionalidade. Só então a disposição prescritiva, emoldurada ou 

enquadrada, contará com o valor, a força e as garantias que lhe confere a normatividade 

constitucional
1490

.  

                                                
1489 FIGUEIREDO, op. cit., pp. 130-135.  
1490 Consoante lição de Bonavides, ―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. […] 
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As dimensões do multicitado bloco constitucional, com o delineamento dos 

elementos normativos que o integram, nem sempre constitui problema dos mais simples ou 

prosaicos ao ponto de redundar em respostas inarredavelmente líquidas e certas. A temática 

comporta, de fato, grandezas complexas e variáveis, que oscilam de acordo com o direito 

constitucional positivo de cada sociedade politicamente organizada. Tratando-se, no entanto, 

de uma questão fundamentalmente associada à positividade normativo-constitucional, a 

resposta para o problema jurídico há de ser colhida, em princípio, na própria Constituição em 

vigor, tal como assinala Zagrebelski, para o qual ―la constitución ha de ser entendida como un 

marco de referencia que permite distinguir lo que es y lo que no es constitucional, se hará 

necesario encontrar en la constitución misma las líneas de esta distinción‖
1491

. A definição 

circunstanciada da amplitude do bloco de constitucionalidade há de refletir, portanto, um 

―conceito constitucionalmente adequado‖, referenciado em uma situação constitucional 

concreta e historicamente determinada (―referência constitucional‖)
1492

.  

No caso brasileiro, deflui da sistemática constitucional operante que, além dos 

componentes normativos implícitos decorrentes do regime e dos princípios constitucionais, o 

bloco de normação constitucional compõe-se, no âmbito federal, das normas originárias e 

derivadas radicadas diretamente no texto permanente da Lei Fundamental (excluído o 

Preâmbulo, na forma da jurisprudência do STF) e nas disposições transitórias do ADCT; das 

normas aditivas agregadas, de forma externa ou marginal, por emendas constitucionais de 

reforma ou revisão, que não são encartadas na própria Constituição e no ADCT
1493

; e das 

                                                                                                                                                   
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. Entra essa matéria pois a gozar da garantia e do valor superior 

que lhe confere o texto constitucional. Decerto tal não aconteceria se ela houvesse sido deferida à legislação 
ordinária. O paradoxo maior acontece porém nos sistemas de Constituição formal ou rígida, onde copiosa 

matéria de índole constitucional pode ficar excluída do texto constitucional, bem como sua regulamentação 

relegada à órbita da legislação ordinária. […] Sendo obra do legislador ordinário, não entraram todavia no corpo 

da Constituição e dela formalmente não fazem parte.‖ (BONAVIDES, op. cit., 2010, pp. 80-82). 
1491 ZAGREBELSKI, op. cit., 2005, p. 89. 
1492 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 80.  
1493 ―Normalmente, as Emendas Constitucionais são incorporadas ao texto constitucional (podem alterá-lo de três 

maneiras): acrescentando novos dispositivos (aditivas), eliminando certos dispositivos (supressivas) ou 

modificando dispositivos existentes (modificativas). Contudo, alguns dispositivos de Emendas não são 

incorporados ao texto constitucional, permanecendo só na Emenda promulgada e publicada no Diário Oficial. 

Exemplo: o art. 2º da Emenda nº 41, de 2003, que não se encontra no texto constitucional. Essas Emendas 
‗externas‘ possuem valor constitucional, isto é, integram o bloco de constitucionalidade exatamente como as 

Emendas incorporadas.‖ (DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle 

de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 114-115, nota de rodapé 56). 
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normas convencionais preconizadas em tratados de direitos humanos dotados do atributo da 

parametricidade constitucional
1494

. 

A questão normológica fundamental que se coloca nesse particular versa 

justamente acerca de quais tratados de direitos humanos gozam de parametricidade 

constitucional e, portanto, integram o quadro normativo compositivo do bloc de 

constitutionnalité brésilien, tutelável por via do controle de constitucionalidade: todos aqueles 

incorporados ao ordenamento jurídico nacional ou somente os aprovados sob o rito especial 

do § 3º do art. 5º da CF/1988? A solução para o problema repousa, decerto, na interpretação 

conferida às predicações normativas sequenciadas nos §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/1988.  

No que diz respeito aos tratados chancelados pelo Congresso Nacional conforme 

o disposto no § 3º do art. 5º da CF/1988, com aprovação, em 2 turnos, pelo quórum reforçado 

de 3/5 (―mais-valia legitimadora‖
1495

), inexiste maior controvérsia doutrinária acerca de sua 

índole e de seu nivelamento constitucional, podendo, inclusive, afastar a aplicabilidade de 

dispositivos constitucionais conflitantes
1496

. Deveras, por serem ―equivalentes às emendas 

constitucionais‖, referidas convenções detêm valor, força e forma constitucionais, inserindo-

se no bloco de constitucionalidade. Servem, portanto, como parâmetros constitucionais de 

confronto, à semelhança das normas constitucionais derivadas, inclusive, conforme sustentado 

por muitos doutrinadores, para fins de ―controle de constitucionalidade‖ da produção 

normativa infraconstitucional
1497

.  

É intuitivo que, se predica, expressamente, que esses tratados podem ser alçados 

ao patamar constitucional, com configuração normativa análoga às emendas, a Lex 

Fundamentalis assegura-lhes, implicitamente, os mesmos instrumentos processuais de 

garantia destinados à salvaguarda das normas constitucionais derivadas, que inequivocamente 

                                                
1494 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 178. 
1495 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 782. 
1496 RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-emenda 

constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 176. 
1497 Cf. RAMOS, Elival da Silva. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-

emenda constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 178); FIGUEIREDO, op. cit., 2011, 

p. 126; LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 281; 

MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 1.122; SARLET, op. cit., 2009b, p. 129; BARROSO, Luís Roberto. 

Constituição e tratados  internacionais: alguns aspectos da relação entre direito internacional e direito interno. In: 

MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; ALVES PEREIRA, Antônio 

Celso (coords.). Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo. São Paulo: Renovar, 2008, p. 

207; DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. Tratados internacionais na emenda constitucional 45. In: 
TAVARES; LENZA; ALARCÓN, op. cit., p. 89; FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e 

recepção dos tratados internacionais. In: TAVARES; LENZA; ALARCÓN, op. cit., pp. 99-100 e 105; BULOS, 

op. cit., p. 699; e DIMOULIS; LUNARDI, op. cit., p. 114. 
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integram o bloco de constitucionalidade
1498

. Trata-se de uma inferência defluente da 

logicidade do sistema jurídico, análoga à que predica a célebre teoria dos poderes implícitos 

(inherent powers), do direito norteamericano. 

O controle da constitucionalidade com espeque nos referidos tratados humanistas 

constitucionalizados pode, ademais, ser perfeitamente operado pela via incidental-concreta ou 

pela principal-abstrata, com o manejo, nesse último caso, das diversas ações diretas 

preconizadas na Constituição (ADIn, ADC, ADO e ADPF). Por sinal, o Plenário do STF já 

chegou, inclusive, a fazer breve menção à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e ao seu Protocolo Facultativo, únicos tratados até então aprovados sob o regime 

do § 3º do art. 5º, no controle abstrato de constitucionalidade realizado na ADInº 

2.649/DF
1499

.  

Conquanto a Constituição e os tratados humanistas sejam fontes normativas 

distintas, no que concerne às aludidas normas convencionais, com status de norma 

constitucional por equiparação, inexiste diferenciação significativa entre o controle de 

constitucionalidade e o cognominado controle de convencionalidade, especificamente quanto 

ao valor paramétrico tutelado, à tipologia do instrumental de proteção e à distribuição da 

competência jurisdicional de controle. 

De fato, o próprio Mazzuoli assinala que, para além de os referidos tratados 

servirem como paradigmas para o controle incidental-concreto, de jurisdição difusa, sua tese 

da aferição de convencionalidade direciona-se também no sentido de, na defesa desses 

tratados, ser plenamente possível o manejo das ações do controle principal-abstrato, de 

competência concentrada a cargo do STF e eficácia erga omnes, como a ADIn (para invalidar 

a norma infraconstitucional por inconvencionalidade), a ADC (para garantir à norma 

infraconstitucional a compatibilidade vertical com um tratado formalmente constitucional), a 

ADO (para declarar a inconvencionalidade por omissão) e a ADPF (para exigir o 

cumprimento de um ―preceito fundamental‖ preconizado em tratado de direitos humanos 

formalmente constitucional)
1500

.  

Mazzuoli esclarece, contudo, que, a rigor, nas situações descritas, não se estaria, 

em sua compreensão, diante de um controle de constitucionalidade propriamente dito, visto 

                                                
1498 MAZZUOLI, op. cit., 2012c. 
1499 Cf. ADIn nº 2.649/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.05.2008, maioria, DJ 16.10.2008. 
1500 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 218-219; MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 148-149; e MAZZUOLI, Valério 

de Oliveira. O novo modelo (convencional) de controle abstrato da produção normativa doméstica. Juris Plenum 

Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297.       
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que a verificação de convencionalidade pura e simples é possível de ser acionada, mediante o 

referido ferramental, mesmo quando a lei contrastante seja perfeitamente compatível com a 

Constituição. Teria havido, em verdade, um mero aproveitamento, por empréstimo, dos meios 

de proteção da Constituição já existentes, que, no exercício da fiscalização convencional, 

podem, contudo, ter como efeito a paralisação da eficácia de atos legislativos constitucionais 

(compatíveis com o texto magno), porém inconvencionais (incompatíveis com o tratado de 

direitos humanos).  

Com efeito, reitere-se, no que toca aos referidos tratados, aprovados com base no 

art. 5º, § 3º, da CF/1988, a sindicância da convencionalidade, proposta por Mazzuoli, não 

diferi do controle de constitucionalidade pelo valor paramétrico tutelado (que é, por 

equiparação, constitucional), pelos meios instrumentais de proteção (os mesmos do controle 

de constitucionalidade) e pela distribuição da competência jurisdicional de controle (difusa ou 

concentrada). Distingue-se, em verdade, pela fonte normativa que serve de referencial direto 

de contraste (tratado de direitos humanos); e, em relação à mecânica interna de tratamento de 

colisões antinômicas, pela introdução de recursos dogmáticos da prática jurídica 

internacional, mais afetos à noção de supremacia material da Constituição, com adoção da 

técnica materialista e dialógica da aplicação da norma mais favorável à pessoa humana 

(princípio pro homine) e do diálogo de fontes (dialogue de sources).  

O controle de constitucionalidade ainda opera, de fato, com esteio na 

monossolução exclusivista pela primazia absoluta do texto constitucional em rechaço a 

qualquer norma infraconstitucional colidente, ainda que mais favorável ao ser humano. Pauta-

se, pois, por uma rigorosa aplicação do critério da hierarquia, corolário de um modelo 

dogmático assentado na contemplação da supremacia formal da Constituição. De todo modo, 

à luz do valor paramétrico constitucional que essas convenções passam a gozar por expressa 

prescrição do texto magno, pode-se até afirmar, portanto, que o instituto da aferição de 

convencionalidade constitui modalidade sui generis de controle de constitucionalidade. A 

despeito da similitude axiológica, do empréstimo de meios procedurais e do regime de 

competência judicial, não há, contudo, como assinalado, absoluta identidade operacional com 

a tradicional fiscalização de constitucionalidade. 

Avulta, em contraponto, a problemática a respeito da situação normativa 

específica dos tratados de direitos humanos, anteriores ou posteriores à edição da EC nº 

45/2004, aprovados sem observância do procedimento especial previsto no § 3º do art. 5º da 



459 

 

 

 

CF/1988. De fato, não há consenso, quer na doutrina, quer na jurisprudência, quanto à questão 

referente à sua inclusão ou não no bloco de constitucionalidade brasileiro. As respostas 

ofertadas para o problema, positivas ou negativas, têm variado de acordo com as respectivas 

premissas evocadas acerca da posição hierárquica.  

Como analisado, em relação às convenções humanistas em comento, restou 

sufragada pela atual jurisprudência majoritária do STF a tese da hierarquia supralegal, a partir 

do julgamento do leading case deduzido no RE nº 466.343/SP. O problema normológico que 

se coloca em perspectiva neste estádio da pesquisa gira em torno de se saber se o 

reconhecimento do atributo da supralegalidade afasta esses tratados humanistas do bloco de 

constitucionalidade, impedindo peremptoriamente que possam ser garantidos por 

instrumentos de controle de constitucionalidade. Em outros termos, indaga-se, nesse contexto, 

se as aludidas normas convencionais dotadas de hierarquia infraconstitucional, mas 

supralegal, podem ainda ser eventualmente incluídas no bloco de constitucionalidade para 

certos efeitos, em especial no que diz respeito à possibilidade de servirem de parâmetros de 

controle jurisdicional de constitucionalidade, tanto na via incidental-concreta, quanto na 

principal-abstrata. 

Ao que parece, referido questionamento não foi categoricamente solucionado pela 

jurisprudência da Suprema Corte com a simples acolhida da tese da supralegalidade, de sorte 

que o trato na matéria aparenta permanecer ambíguo nesse tocante. Com efeito, a acolhida da 

referida tese pelo STF, Guardião da Constituição, ocorreu em julgamento proferido em sede 

de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ―a‖, da Lei Magna
1501

. 

Na ocasião, restou reconhecido, em genuíno exercício de controle normativo, que a eficácia 

de toda a legislação infraconstitucional brasileira prescritiva da prisão civil do depositário 

infiel, mesmo que relativa ao depósito típico, está paralisada por força de normas 

convencionais dotadas de valor paramétrico supralegal. Disso resultou a edição da Súmula 

Vinculante nº 25, que enuncia que ―É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que 

seja a modalidade do depósito‖. Vale nota que, na forma do art. 103-A da CF/1988, 

introduzido pela EC nº 45/2004, a súmula vinculante constitui, no fundo, instrumento de 

uniformização jurisprudencial ―sobre matéria constitucional‖. Em face da postura 

institucionalmente adotada pelo Pretório Excelso, resta, portanto, aberta a possibilidade de se 

                                                
1501 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: a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
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especular que referidos tratados humanistas podem, por sua matéria, finalidade e função 

normológica constitucional, a despeito da hierarquia infraconstitucional, participar do bloco 

de constitucionalidade brasileiro, contando, inclusive, com a garantia de instrumentos de 

fiscalização de constitucionalidade.  

Diante da carência de maior elucidação jurisprudencial da questão até o momento, 

passaremos, no tópico seguinte, a analisá-lo, sem pretensão de fechamento da problemática, 

tomando como referência o fenômeno normológico das chamadas ―normas constitucionais 

interpostas‖, conforme abordado pela doutrina lusitana. 

 

3.3.3. Convenções humanistas supralegais: leis de valor reforçado ou normas constitucionais 

interpostas? 

 

Considerada a estatura infraconstitucional, porém supralegal, reconhecida, por 

ora, pela Suprema Corte, pode-se assinalar que, em certa medida, o estado normativo dos 

tratados humanistas aprovados sem a observância do procedimento especial previsto no § 3º 

do art. 5º da CF/1988 evidencia algumas similaridades com a condição jurídica das 

cognominadas ―leis de valor reforçado‖ do direito lusitano.  

É fato que há um diversificado rol de figuras normativas, de status 

infraconstitucional, que se amoldam ao âmbito do conceito de ―lei de valor reforçado‖ (leis 

orgânicas, leis de autorização, leis de bases, leis estatutárias etc), espécie jurídica sui generis 

típica do direito português. Em razão dessa heterogeneidade, inexiste, conforme apontado 

pela doutrina, um critério unitário de caracterização a esse respeito, motivo por que se tem 

apelado para o entrecruzamento de critérios para a delimitação material dessa modalidade 

tipológica de leis em seus aspectos gerais. Sem embargo, tal como dessume, de modo 

intuitivo, de sua própria designação nominal, referidas leis, de origem nacional, integram uma 

categoria taxionômica de fontes normativas que, em rigor, gozam de preeminência ou de 

pressuposição jurídica em relação às demais leis, de valor ordinário. Essa hegemonia 

normativa dá-se, por sua vez, por inflexão direta, expressa ou implícita, do próprio texto 

magno.
1502

  

Cabe esclarecer que, embora as leis de valor reforçado possuam, comumente, 

hierarquia superior às leis destituídas de dignidade normativa revigorada (parametricidade 

                                                
1502 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 781-785 e 922-929. 
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geral), a distinção valorativa entre as referidas normas não implica, necessariamente, que 

estejam elas situadas em patamares normativos desnivelados sob o prisma formal. 

Efetivamente, há certas leis de valor reforçado que possuem a mesma hierarquia formal das 

leis de valor comum, mas que, não obstante a paridade hierárquica, são pressupostas, por 

razões lógicas, como condições prévias das demais, servindo, dessarte, de precedentes 

normativos condicionantes das concretizações legislativas posteriores (parametricidade 

específica). É o caso, e. g., da lei de enquadramento do orçamento (equivalente à lei de 

diretrizes orçamentárias brasileira) em relação à lei anual do orçamento e desta em face das 

demais leis fiscais atinentes ao exercício financeiro pertinente.
1503

  

Nessa esteira, em razão de, em termos constitucionais, evidenciarem especial 

dignidade normativa no sistema jurídico global do direito lusitano, com ou sem disparidade 

hierárquica, as leis com valor reforçado servem, na grande generalidade dos casos, de 

fundamento de validade material da normatividade remanescente; dotando-se, ademais, da 

capacidade derrogatória do direito subordinado. Podem, assim, via de regra, revogar as 

normas inferiores, sem serem, contudo, suscetíveis de serem derrogadas por estas (não-

derrogabilidade), já que só podem ser suprimidas por leis igualmente dotadas de valor 

reforçado (paridade das formas normativas).  

Conquanto careçam de forma constitucional, essas leis internas são reclamadas ou 

pressupostas pela Constituição como condições de validade e de regular eficácia de outros 

atos normativos, inclusive dotados de valor legislativo. Por conseguinte, contam comumente 

com o atributo da parametricidade material, de sorte que passam a servir de parâmetros 

diretos de fiscalização da (i)legitimidade jurídica das normas de menor vigor normativo, 

sendo, para tanto, garantidas por mecanismos jurisdicionais de controle. Por gozarem de valor 

paramétrico frente às leis de status ordinário, essas leis podem, assim, induzir, de per si, 

relações de desvalor normativo, judicialmente sindicáveis.
1504

  

É digno de nota que, na tradição normológica lusitana, a relação de desvalor 

jurídico defluente da colisão antinômica entre uma lei de valor reforçado e um ato normativo 

subordinado, inclusive de natureza legislativa subalterna ou dependente, é qualificada como 

de ilegalidade, e não de inconstitucionalidade. Trata-se, como qualifica Jorge Miranda, de 

uma ―ilegalidade sui generis‖
1505

. Com efeito, o parâmetro direto de referência e aferição é 

                                                
1503 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 781-785 e 922-929. 
1504 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 781-785 e 922-929. 
1505 MIRANDA, op. cit., 2008b, p. 27. 
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uma lei de valor revigorado, e não propriamente a Constituição. A lei de valor reforçado não 

participa do bloco de constitucionalidade, integrando, em verdade, o bloco de legalidade, que 

é supra-infra-ordenado, sendo, ademais, concebida como uma lei dotada de valor legislativo 

qualificado, e não como uma lei dotada de valor constitucional. Em rigor, a afronta a uma lei 

de valor reforçado não vulnera diretamente o que se nomina de ―direito da Constituição‖, 

mas, sim, apenas o chamado ―direito da lei‖. Desse modo, no sistema normativo português, o 

fenômeno da ilegalidade pode resultar de dois tipos de conflito: 1) entre direito legal e direito 

infralegal, ou seja, entre uma lei e atos normativos inferiores à lei; e 2) entre direito legal 

reforçado e direito legal ordinário, vale salientar, entre lei de valor legislativo robustecido e 

lei de valor legislativo comum, situação que pode culminar na figura da ―lei ilegal‖, 

veiculadora de uma aparente contradictio in terminis.
1506

 

A propósito, com esteio na dicotomia ―direito da Constituição‖/―direito da lei‖, 

que é, por sinal, a pedra angular da sistemática da fiscalização da produção normativa 

lusitana, a questão antinômica referente à conformidade ou não com a lei de valor qualificado 

submete-se a tratamento por via de mecanismos específicos de controle da legalidade 

reforçada. Nessas hipóteses, não se pode valer, portanto, dos instrumentos de controle de 

constitucionalidade, já que os parâmetros de controle são destituídos de valor propriamente 

constitucional, não integrando o bloco de constitucionalidade português. De qualquer 

maneira, o problema da qualificação do desvalor paramétrico (ilegalidade sui 

generis/inconstitucionalidade) e dos processos de sindicância (controle da legalidade 

reforçada/controle de constitucionalidade) não se confunde com a definição da competência 

jurisdicional de controle. Deveras, o Tribunal Constitucional lusitano pode, em certos casos, 

exercer a fiscalização das leis ilegais violadoras de leis de valor reforçado, razão pela qual não 

só opera como guardião da Constituição, mas também como guardião de certas leis 

reforçadas.
1507

  

É fato que, para efeito de análise de aspectos associados ao valor paramétrico e 

sob a influência da publicística italiana, os tratados dotados de parametricidade vêm sendo 

qualificados por boa doutrina lusitana, juntamente com as leis de valor reforçado, sob a 

denominação unitária de ―normas interpostas‖, tal como leciona Canotilho
1508

: 

Existem casos de normas que, carecendo de forma constitucional, são reclamadas 

                                                
1506 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 922-929.  
1507 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 927-929. 
1508 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 922-923.  
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ou pressupostas pela constituição como específicas condições de validade de outros 

actos normativos, inclusive de actos normativos com valor legislativo. Para designar 

estas normas, a doutrina crismou-as, por sugestão da publicística italiana, de normas 

interpostas. Como exemplos típicos, mas sem carácter exaustivo, podem apontar-se 

os seguintes: [...] (4) as normas de direito internacional, se e na medida em que se 

considerem como tendo valor paramétrico relativamente ao direito legal ordinário 

(cf. art. 8º/2); [...]. 

Canotilho adverte, contudo, que, a despeito da inserção doutrinária numa 

categoria teórica unitária, ―a fórmula normas interpostas serve para designar esquemas 

relacionais diversos ou, pelo menos, diversamente configurados pela constituição‖
1509

. Isso 

denota, por sua vez, distintos modos de se conceber a relação de desvalor paramétrico e de se 

promover o pertinente controle da parametricidade.
1510

  

É de se ressaltar que, tal como a Constituição de 1988, a Constituição portuguesa, 

apesar de ser mais minuciosa no tocante à disciplina jurídica dos tratados, não prescreveu 

textualmente nenhuma superioridade normativa em prol das convenções em geral frente ao 

direito legal de valor ordinário. A defesa em favor da primazia jurídica e do caráter de norma 

interposta dos tratados é de fundo meramente doutrinário, ainda que metodicamente 

estruturada com arrimo em preceitos constitucionais. Com efeito, a matéria atinente à 

incorporação de normas convencionais ao sistema jurídico lusitano é regulada, sobretudo, 

pelas disposições gerais do art. 8º da Constituição de 1976
1511

. Dele, ou de qualquer outro 

correlato, não dessume nenhuma interpretação no sentido do reconhecimento inequívoco de 

eventual valor normativo reforçado ou de preeminência hierárquica, no direito interno, dos 

tratados em geral firmados pelo Estado lusitano.  

Nesse particular, Canotilho tece os seguintes comentários
1512

: 

A hipótese prevista em (4) oferece mais dificuldades, dado que a constituição em 

parte alguma afirma a superioridade do direito internacional sobre o direito legal 

ordinário (cf. supra). A elevação das normas de direito internacional a parâmetro 

normativo do direito interno é, sobretudo, uma posição doutrinária, embora 

metodicamente fundada em preceitos constitucionais (cfr., sobretudo, art. 8º). Aqui, 

                                                
1509 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 924. 
1510 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 924. 
1511 Artigo 8º - 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 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.  
1512 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 923-924.  
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por conseguinte, são dois os problemas: (i) demonstrar, em primeiro lugar, o valor 

paramétrico superior do direito internacional relativamente ao direito legal interno; 

(ii) em caso afirmativo, qualificar juridicamente a relação de desvalor paramétrico 

entre o direito internacional e o direito interno. 

Como dito, a Constituição portuguesa não foi efetivamente categórica quanto à 

hierarquia jurídica dos tratados e, ademais, não instituiu nenhuma sistemática específica de 

controle normativo parametrizado por convenções internacionais, incluindo as de direitos 

humanos. Sem embargo, uma significativa alteração empreendida pela Lei Orgânica nº 

85/1989 nos arts. 70º, nº 1, i, e 71º, 2, da Lei do Tribunal Constitucional (LTC), no caso, na 

Lei Orgânica nº 28/1982, reconheceu a existência de um virtual valor paramétrico sui generis 

(nem constitucional, nem legal reforçado), declarável judicialmente, em prol das normas 

convencionais, tanto que instituiu uma via recursal própria que instrumentaliza um específico 

―processo de verificação de normas de direito internacional‖. Trata-se, pois, de um novo 

instrumento de controle normativo concreto (não há na modalidade abstrata), que tem como 

parâmetro de confronto justamente os tratados. Em verdade, esse mecanismo de fiscalização 

convencional ampliou as funções da Corte Constitucional lusitana, para além dos tradicionais 

controles de constitucionalidade e de legalidade reforçada, o que foi empreendido por lei com 

esteio nos arts. 161º, a, 164º, c, 166º, 2, e 223º, 3, da Constituição portuguesa
1513

. Referida 

sistemática é, aliás, similar ao instrumento constitucional da Normverifikation ou 

Normqualifikation, previsto nos arts. 25 e 100, 2, da Grundgesetz alemã
1514

, que consagra, por 

sinal, expressamente a primazia normativa do direito internacional comum sobre o direito 

interno.
1515

  

                                                
1513 ―Artigo 161.º Competência política e legislativa. Compete à Assembleia da República: a) Aprovar alterações 

à Constituição, nos termos dos artigos 284.º a 289.º‖; ―Artigo 164.º Reserva absoluta de competência legislativa. 

É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias: […] c) 

Organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional‖; ―Artigo 166.º Forma dos actos […] 2. 
Revestem a forma de lei orgânica os actos previstos nas alíneas a) a f), h), j), primeira parte da  alínea l), q) e t) 

do artigo 164.º e no artigo 255.º‖; ―Art. 223 […] 3. Compete ainda ao Tribunal Constitucional exercer as demais 

funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei‖. 
1514 ―Art 25 Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den 

Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.‖ (numa 

tradução livre: ―As regras gerais do direito internacional público são parte integrante do direito federal. 

Sobrepõem-se às leis e constituem fonte direta de direitos e obrigações para os habitantes do território federal‖); 

Art 100 […] (2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 

Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das 

Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.‖ (numa tradução livre: ―Quando surgirem 

dúvidas num litígio, se uma norma do direito internacional público é parte integrante do direito federal, gerando 
diretamente direitos e deveres para o indivíduo (artigo 25), o tribunal terá de solicitar a decisão do Tribunal 

Constitucional Federal‖). 
1515 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.042. 
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Para Canotilho, a mudança legislativa destinou-se a munir o direito lusitano de um 

meio processual para o Tribunal Constitucional poder se pronunciar sobre problemas 

resultantes da abertura do direito constitucional português ao direito internacional, comum e 

convencional (art. 8º), e evitar, no interesse da segurança jurídica, oposições judiciais 

divergentes quanto à aplicação das regras do direito internacional, quanto às relações entre o 

direito internacional e o direito interno
1516

.  

Analisando o sistema lusitano de controle da produção normativa, Jorge Miranda 

predica que houve uma ―extensão, em certos termos, do regime de fiscalização de 

constitucionalidade à fiscalização de legalidade (por violação de leis de valor reforçado) e à 

fiscalização da conformidade de normas legislativas com normas de convenções 

internacionais‖
1517

. 

No que diz respeito ao desvalor paramétrico, a reforma legislativa não fez alusão 

alguma aos termos ―inconstitucionalidade‖ ou ―ilegalidade‖. De fato, conquanto tenha 

reconhecido o ―valor paramétrico do direito internacional convencional‖, não elucidou a 

questão fundamental relativa ao enquadramento e ao grau hierárquico, se constitucional, legal 

reforçado ou legal ordinário, dos tratados no plano das fontes normativas do direito português; 

não especificando, ademais, se e quais convenções seriam integrantes do bloco de 

constitucionalidade e se e quais integrariam o bloco de legalidade. Limitou-se, em verdade, a 

aludir a uma ambígua relação de ―contrariedade‖, pura e simples, que nada mais diz do que 

uma relação de conformidade ou de desconformidade entre um ato legislativo e uma 

convenção internacional. Ao deliberar sobre a controvérsia, o Tribunal Constitucional não 

julga, assim, os atos legislativos como (in)constitucionais ou (i)legais, mas, sim, apenas 

profere uma decisão positiva ou negativa de contrariedade. O juízo afirmativo de 

contrariedade pode, por sua vez, resultar na desaplicação da lei contrastante ao caso concreto, 

se reconhecida, topicamente, a primazia da norma convencional.
1518

 

Vale nota que, nesse esquema, os tratados de uma forma geral, e não 

especificamente as convenções de direitos humanos, figuram como parâmetros de contraste, 

enquanto que a legislação lusitana serve-lhe de objeto de sindicância casuística. De todo 

modo, não se estatuiu uma primazia jurídica apriorística e generalizada em favor das normas 

                                                
1516 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.043. 
1517 MIRANDA, Jorge. A originalidade e as principais características da constituição portuguesa. In: RIBEIRO, 
Lauro Luiz Gomes; BERARDI, Luciana Andrea Accorsi (orgs.). Estudos de direito constitucional: homenagem 

à professora Maria Garcia. São Paulo: IOB-Thomson, 2007, p. 176. 
1518 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 1.043-1.047. 
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convencionais frente ao direito interno infraconstitucional. Apenas se reconheceu ao Tribunal 

Constitucional, a mais excelsa corte do País, o poder de sindicar, caso a caso, em quais 

situações de contrariedade a norma convencional haveria de prevalecer e em quais não, à luz 

da dinâmica normológica própria do sistema jurídico lusitano
1519

. Com a reforma legislativa, 

para além da defesa da constitucionalidade e da legalidade reforçada, o Tribunal 

Constitucional passou, portanto, a figurar, no caso de reconhecimento da primazia do direito 

internacional, como ―guardião do valor paramétrico do direito internacional 

convencional‖
1520

. 

Conforme esclarece Canotilho, essa sistemática tem, contudo, levantado vários e 

complexos problemas normológicos. Com efeito, a não-inserção clara, inequívoca e 

departamentalizada dos tratados no bloco de constitucionalidade ou no de legalidade, com a 

não-definição do status jurídico dos tratados e a instituição de um regime de qualificação 

hierárquica incidental para cada caso levam a incertezas quanto às normas convencionais que 

devem ou não prevalecer nas situações concretas em que haja crise de contrariedade 

normativa. Além disso, as decisões do Tribunal Constitucional quanto à contrariedade não são 

dotadas de efeitos erga omnes, não sendo os juízos de contrariedade passíveis, portanto, de 

generalização (arts. 282º, 2, da Constituição e 82 da LTC), conquanto se possa assegurar uma 

                                                
1519 Segundo Canotilho: “A LTC absteve-se de falar aqui em ‗inconstitucionalidade‘ ou ‗ilegalidade‘, limitando-

se a aludir, em termos objectivos, a uma contrariedade entre uma convenção internacional e um acto legislativo. 

A relação de contrariedade não diz nem mais nem menos do que isto: um acto legislativo está em contradição 

com uma convenção internacional. Essa relação de contrariedade assume um desvalor jurídico-constitucional e é 

esse desvalor a causa justificativa da sua recusa de aplicação por parte do juiz a quo. Todavia, a LTC não 

qualifica aquilo que era preciso demonstrar: se a relação de contrariedade se reconduz a uma inconstituciona-

lidade (o que pressuporia a atribuição de valor constitucional às normas internacionais), se prefigura uma 

inconstitucionalidade indirecta (o que assentaria também na hierarquia superior do direito internacional) ou se é 

reconduzível a uma ilegalidade (o que radicaria na ideia de as convenções internacionais beneficiarem de um 

‗valor legislativo qualificado‘ – valor reforçado – em relação às normas legislativas internas).‖ (cf. 

CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 1.043-1.044). 
1520 Ainda conforme Canotilho: ―A LTC eleva, deste modo, o Tribunal Constitucional a interprete qualificado 
(cfr. LTC, art. 70º/1/i, 2ª parte, e 72º/4) das questões jurídico-constitucionais (cfr. CRP, art. 221º) e jurídico-

internacionais implicadas num processo concreto (cfr., sobretudo, LTC. art. 70º/1/i, 2ª parte) e a “guardião do 

valor paramétrico do direito internacional convencional” nos casos onde a parametricidade deste direito em 

relação ao direito interno se revelou justificada através da interpretação/concretização de normas constitucionais 

e normas internacionais. O processo de verificação consagrado nos arts. 70°/l/i e 71°/2 da LTC converte-se, 

assim, no instrumento processual de concretização das normas constitucionais, em especial do art. 8º da CRP. Ao 

mesmo tempo, o processo de verificação de contrariedade de normas do direito interno com normas de direito 

internacional ou da desconformidade de decisões dos tribunais incidentes sobre o mesmo problema em relação a 

anteriores decisões do Tribunal Constitucional, abre o caminho para uma espécie de processo de qualificação de 

normas. Com efeito, se por qualificação de normas se entender a determinação da hierarquia de normas de 

direito internacional, então o TC tem um meio processual de, caso a caso, proceder a essa qualificação. Em 
conclusão: o TC verifica se uma norma convencional internacional faz parte do direito interno, se ela cria 

direitos e deveres para os particulares e qualifica essa norma para efeitos de inserção no plano da hierarquia das 

fontes de direito (cfr. CRP, an. 119.71/A).‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.046). 
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tendencial uniformização jurisprudencial mediante certos instrumentos específicos (arts. 79º-

A e 79º-D, 1º e 7º, da LTC).
1521

   

Em suma, na experiência jurídica portuguesa, dispensa-se um tratamento 

normológico diferenciado às convenções internalizadas, que não integram, em princípio, nem 

o bloco de constitucionalidade, nem o de legalidade, formando um conjunto normativo à 

parte.  

Patrícia Cobianchi Figueiredo assinala, por sinal, que seria possível afirmar que 

há, no sistema lusitano, uma espécie de controle de convencionalidade, em razão do valor 

paramétrico sui generis e da terceira via da verificação de contrariedade, com as 

peculiaridades que lhe são ditadas pela legislação de regência
1522

. Essa sistemática de 

fiscalização normativa não se confundiria, no direito português, do ponto de vista axiológico-

paramétrico e instrumental, com o controle de constitucionalidade, ou mesmo com a 

fiscalização da legalidade reforçada.  

Há, contudo, ponderável corrente doutrinária que reconhece valor paramétrico 

constitucional em prol de certos tratados de direitos humanos incorporados pelo direito 

lusitano, por força do art. 16º (1) da Constituição portuguesa. De fato, ao disciplinar a matéria 

atinente ao ―âmbito‖ dos direitos fundamentais, o aludido dispositivo constitucional estatui 

uma norma específica de abertura que, à semelhança do § 2º do art. 5º da CF/1988, também 

faz alusão expressa ao direito das gentes. Referida norma dispõe que ―Os direitos 

fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e 

das regras aplicáveis de direito internacional‖. Impende, por oportuno, destacar que, ao 

contrário da norma constitucional brasileira, referido dispositivo português não faz alusão 

apenas a direitos decorrentes de tratados, mas também da própria legislação estatal. 

Analisando, em tópico específico, a problemática da ―parametricidade dos direitos 

fundamentais‖, Canotilho reconhece, por sua vez, com arrimo justamente no referido preceito, 

a possibilidade interpretativa de se conceber que os tratados de direitos humanos, mesmo não 

detendo status formalmente constitucional, possam integrar o bloco de constitucionalidade; 

desde que compreendidos como ―densificações possíveis e legítimas do âmbito normativo-

                                                
1521 CANOTILHO, op. cit., 2011, pp. 1.042 e 1.047. 
1522 FIGUEIREDO, op. cit., 2011, p. 135.  
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constitucional de outras normas e, consequentemente, direitos positivo-constitucionais 

plasmados‖. Conforme leciona o Jurista português
1523

: 

Os únicos problemas que se podem suscitar dizem respeito aos direitos 

fundamentais não formalmente constitucionais, isto é, os direitos constitucionais 

constantes de leis ordinárias ou de convenções internacionais (cfr. art. 16º). Todavia, 

ou estes direitos são ainda densificações possíveis e legítimas do âmbito-normativo 

constitucional de outras normas e, consequentemente, direitos positivo-
constitucionalmente plasmados, e nesta hipótese, formam parte do bloco de 

constitucionalidade, ou são direitos autónomos não-reentrantes nos esquemas 

normativo-constitucionais, e, nessa medida, entrarão no bloco de legalidade, mas 

não no da constitucionalidade.  

É, portanto, pelo menos na linha de compreensão perfilhada pelo referido discurso 

doutrinal, fundado em preceito específico colhido no texto magno, defensável a tese de que, 

no sistema normativo português, normas convencionais definidores de direitos humanos, 

mesmo quando não sejam formalmente constitucionais, podem integrar o bloco de 

constitucionalidade lusitano. Poder-se-ia dizer, na esteira da publicística italiana, que referidas 

convenções não veiculariam, portanto, simples normas interpostas, mas, sim, autênticas 

―normas constitucionais interpostas‖. 

Por sinal, Zagrebelsky faz alusão ao fenômeno da ―incostituzionalità per 

violazione delle norme interposte‖, consubstanciado na violação da Constituição por ofensa a 

normas interpostas.
1524

 

De modo análogo, Jorge Miranda (e também Cristina Queiróz
1525

) reconhece a 

possibilidade, em tese, de a afronta a certas normas interpostas, entre as quais incluem normas 

convencionais, resultar na violação da própria Constituição. Descreve o referido fenômeno 

normativo nos seguintes termos: ―quando a Constituição prescreve (ou quando é a 

Constituição a prescrever) a subordinação de um ato a uma norma infraconstitucional e 

quando, portanto, uma infração desta norma – que parece interposta – vem a redundar em 

violação da Constituição‖
1526

. E acrescenta: ―Assim sucede, entre nós, com a subordinação 

das leis às normas de Direito internacional vigente na ordem interna, designadamente as 

produzidas por tratado vinculativo do Estado (art. 8º)‖
1527

. Em linha com Canotilho, entende 

                                                
1523 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 922. 
1524 ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. Bologna, Mulino, 1977, pp. 39-41. 
1525 QUEIROZ, Cristina. Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 294-295.  
1526 MIRANDA, op. cit., 2008b, pp. 25-26.   
1527 MIRANDA, op. cit., 2008b, p. 26. 
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que, para tanto, referidas normas intercaladas hão de materializar densificações do âmbito 

normativo de normas constitucionais de fundo, de forma ou de competência
1528

.  

Referida categoria já foi, aliás, ventilada no âmbito do próprio STF em decisão 

monocrática da lavra do Min. Gilmar Mendes, prolatada por ocasião do exame, em 2007, de 

pedido de tutela de urgência veiculado no bojo do MS nº 26.915-MC/DF
1529

. Conforme o 

Ministro, ―se as normas constitucionais fizerem referência expressa a outras disposições 

normativas, a violação constitucional pode advir da violação dessas outras normas, que, muito 

embora não sejam formalmente constitucionais, vinculam os atos e procedimentos 

legislativos, constituindo-se normas constitucionais interpostas‖. 

Conquanto conceba a virtual possibilidade de enquadramento de convenções 

humanistas no bloco de constitucionalidade, a compreensão doutrinária portuguesa parece, em 

termos, inclinar-se restritivamente no que diz respeito à interpretação da textura aberta da 

cláusula do art. 16, 1, da Constituição lusitana, visto que reconhece que dela não derivam 

diretamente novos direitos fundamentais. Ao que parece defluir desse entendimento, nem toda 

norma convencional internacionalizada que veicule direitos humanos, ainda que qualificada 

como norma interposta, seria passível de ser decodificada como norma integrante do bloco de 

constitucionalidade lusitano. Somente as normas interpostas que materializem densificações 

do âmbito normativo aberto de normas constitucionais de fundo poderiam, quando violadas, 

induzir, de pronto, o fenômeno da inconstitucionalidade. Tratar-se-ia, em verdade, de norma 

constitucional ―que parece interposta‖
1530

.  

Nos demais casos, quando inovarem o direito português mediante a introdução de 

matérias novas, vale dizer, de direitos humanos autônomos, não acomodáveis em normas 

formalmente constitucionais, ou seja, ―não-reentrantes‖ no âmbito de proteção dessas normas, 

não integrariam o bloco de constitucionalidade para quaisquer efeitos. Assim, quando 

afrontadas, não gerariam propriamente uma inconstitucionalidade direta, mas uma situação de 

ilegitimidade jurídica equivalente à ―ilegalidade‖, por violação de norma convencional, uma 

―ilegalidade sui generis‖, uma ―inconvencionalidade‖, e, somente de forma reflexa, por efeito 

consequencial, uma eventual ―inconstitucionalidade indireta‖, por afronta ao vago ―espírito da 

Constituição‖. A não-subsunção dos novos direitos humanos no âmbito de proteção dos 

direitos constitucionais já positivados afastaria, portanto, o regime constitucional de proteção, 

                                                
1528 MIRANDA, op. cit., 2008b, p. 28. 
1529 Cf. MS nº 26.915/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.09.2012, DJe 15.10.2012. 
1530 MIRANDA, op. cit., 2008b, p. 26. 
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de forma que referidos direitos originais gozariam apenas das garantias ordinárias 

preconizadas na legislação comum, até que porventura fossem constitucionalizados.  

A construção brasileira, de base jurisprudencial, da figura das normas 

convencionais de direitos humanos com estatura supralegal por inflexão direta do art. 5º, § 2º, 

da CF/1988, denota a referida técnica doutrinal da ―interposição normativa‖. Com efeito, 

acopladas às normas formalmente constitucionais, mas num nível hierárquico imediatamente 

inferior, operam convenções sobrelegais, que, embora reconhecidas como materialmente 

constitucionais pelo direito constitucional brasileiro, não detêm grau de fonte constitucional 

propriamente dita. Trata-se, pois, da alocação mediana, por injunção da Constituição, de um 

escalão normativo intermediário entre ela e a legislação ordinária, que, a despeito de possuir 

hierarquia infraconstitucional, exerce uma função conformadora do direito doméstico, 

servindo de limite intercalado, de parâmetro interposto de legitimidade jurídica do direito 

estatal, em prol da proteção da dignidade da pessoa humana. Introduz-se, nessa arquitetura 

normativa, um sistema multinível, supra-infra-ordenado, de tutela normativa de direitos da 

pessoa humana, com duas camadas paramétricas, a constitucional e a supralegal, que, por 

derivação da Lei Magna, condicionam juridicamente o legislador ordinário e o juiz nacional, 

em prol da proteção maior dos direitos humanos.  

Resta indagar, neste ponto, à luz do sistema normológico brasileiro, se e em que 

medida as referida normas convencionais humanistas, que primeiramente integram o bloco 

interposto de supralegalidade, poderiam também compartilhar de atributos inerentes às 

normas do bloco de constitucionalidade, notadamente no que diz respeito à parametricidade 

para fins de controle de constitucionalidade.  

Ao que parece, a solução doutrinária portuguesa, ainda que reconheça a virtual 

possibilidade de assimilação de certas normas convencionais humanistas pelo bloco de 

constitucionalidade, não reflete, na proporção aspirada, as proposições dogmáticas de boa 

parte da doutrina brasileira, de maneira especial a que defende a tese da hierarquia 

constitucional de todos os tratados de direitos humanos, aprovados ou não sob o procedimento 

especial do § 3º do art. 5º da CF/1988. Por sinal, referida tese encontra forte ressonância na 

composição atual do STF, tal como demonstrado pela apertada maioria que sufragou a 

fórmula da supralegalidade no julgamento do RE nº 466.343/SP (5x4). De fato, a doutrina 

portuguesa analisada atribui um sentido mais restritivo à abertura normativa da Constituição a 

novos direitos, cujo ingresso no bloco de constitucionalidade submete-se ao critério da 
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inserção no âmbito de proteção de direitos fundamentais já positivados no texto magno. Ao 

revés, referida doutrina brasileira reconhece possibilidades mais amplas de acesso de novos 

direitos às garantias constitucionais, já que sustenta que todas as convenções humanistas 

gozam de estatura constitucional, ainda que inovem juridicamente no sentido da inclusão de 

direitos não-reentrantes nos esquemas constitucionais já positivados.  

No caso brasileiro, é digno de nota que, no julgamento do RE nº 466.343/SP, o 

STF não reconheceu que as convenções de direitos humanos integram o bloco de legalidade 

brasileiro, ainda que numa posição topológica superior. Em verdade, a Suprema Corte 

proclamou que referidos tratados figuram como direito supralegal, e não como direito legal 

reforçado. Qualificando-se, assim, como direito supralegal, permanecem como direito 

metaestatal enquanto não denunciados, no sentido de que estão além, num patamar 

transcendente, e têm primazia em face do direito infraconstitucional produzido pela atividade 

legiferante do Estado.
1531

 

Como assinalado no tópico anterior, a tese da supralegalidade foi introduzida no 

debate jurisprudencial nacional pelo Min. Sepúlveda Pertente, no julgamento, em 2000, do 

RHC nº 79.785/RJ (duplo grau de jurisdição), antes mesmo da edição da EC nº 45/2004. Na 

ocasião, o Ministro entendeu que, conquanto destituídas de ―força abrogatória de normas da 

Constituição mesma‖ (à época, ainda inexistia o § 3º do art. 5º da CF/1988, acrescido pela EC 

nº 45/2004), as franquias jurídicas preconizadas em tratados de direitos humanos erigem-se à 

condição de direitos fundamentais por força do art. 5º, § 2º, ―sempre que, sem ferir a 

Constituição, a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias nela 

constantes‖.  

                                                
1531 Ainda que não se adote a tese de Otto Bachof da inconstitucionalidade de normas formalmente 

constitucionais por violação de direito supralegal, pertinentes são as seguintes ponderações do Professor da 
Universidade de Tübingen: ―a incorporação de direito supralegal na Constituição tem apenas – doutro modo já 

esse direito não seria supralegal – significado declaratório e não constitutivo: tal incorporação não cria direito, 

mas antes o reconhece. […] Resulta do que fica dito que o conceito material de Constituição exige que se tome 

em consideração o direito supralegal. […] Questão que tem essencialmente um significado apenas 

terminológico é a de saber se, em vista disso, todo o direito supralegal se deve considerar parte integrante da 

Constituição, e se uma violação do direito supralegal se deve qualificar de ―inconstitucional‖. Não pode duvidar-

se de que o direito supralegal expressamente positivado pertence à Constituição. […] À ―Constituição‖, à 

Constituição não só em sentido material, mas também em sentido formal, pertence igualmente o direito 

supralegal, na medida em que tenha sido positivado pelo documento constitucional. Uma norma jurídica que 

infrinja direito constitucional assim positivado será, portanto, […] inconstitucional. […] a ―incorporação 

material‖ (Ipsen) dos valores supremos da Constituição faz, porém, com que toda a infracção de direito 
supralegal, deste tipo, apareça necessária e simultaneamente como violação do conteúdo fundamental da 

Constituição.‖ (BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais. Tradução de José Manuel M. 

Cardoso da Costa. Coimbra: Almedina, 2008, pp. 45, 46, 47, 62 e 63). 
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Por sua vez, ao defender a tese da supralegalidade no julgamento do RE nº 

466.343/SP, na mesma linha do Min. Sepúlveda Pertente, o Min. Gilmar Mendes também 

destacou que a condição de validade dos tratados de direitos humanos incorporados nos 

termos do § 2º do art. 5º da CF/1988 repousava no texto constitucional, razão pela qual não 

poderiam prevalecer em face da Constituição formal. Salientou, nessa esteira, a importância 

de se afastar o risco da ―sobreposição de normas‖, o que poderia acarretar o 

comprometimento de normas formalmente constitucionais pela incorporação, no sistema 

constitucional, de normas convencionais não aprovadas nos termos do art. 5º, § 3º, da 

CF/1988.  

Por oportuno, é mister consignar que, em certa passagem de suas manifestações, o 

Min. Gilmar Mendes assinalou que ―O bloco de constitucionalidade não é prejudicado pelo 

não-reconhecimento expresso da hierarquia constitucional‖, embora não se possa aferir, com 

maior precisão, em que sentido o Ministro fez a referida afirmação. Destacou, outrossim, que, 

na ―missão de fazer a aplicação da Constituição todo dia‖, a Constituição ―é complementada 

pelas normas dos tratados a partir da interpretação‖. 

Dessume dessa linha de pensamento que, ao se enfatizar a impossibilidade de se 

―ferir a Constituição‖, a ausência de ―força abrogatória de normas da Constituição mesma‖, a 

―condição de validade‖ atribuída ao texto magno e o risco de ―sobreposição de normas‖, 

prestigiou-se o princípio da supremacia formal da Constituição. Assinalou-se, dessarte, a 

primazia jurídica absoluta das normas formalmente constitucionais em face de quaisquer 

convenções de direitos humanos não aprovadas sob o rito litúrgico do § 3º do art. 5º da 

CF/1988. 

Sem embargo, ressalvando esses aspectos e os consectários dele decorrentes, é 

possível inferir que, se as convenções humanistas complementam a Lei Magna, densificando 

ou aditando novos direitos e garantias, ainda que por via hermenêutica, é porque aderem e 

fazem parte da Constituição, para todos os demais efeitos perante o direito legal ordinário.  

Por sinal, a acolhida da tese da supralegalidade já denota um significativo 

movimento na perspectiva mais ampla da proteção da Constituição material, tal como 

delineado no texto magno. Com efeito, o art. 5º, § 2º, da CF/1988 não concebe nenhum 

conceito material de lei, ainda que de valor reforçado, e, sim, um conceito material de 

Constituição. Esse é realmente, na definição mais consonante com a proteção da dignidade da 

pessoa humana, fundamento axial do Estado brasileiro (art. 1º, III), o ―conceito de 
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Constituição constitucionalmente adequado‖. Com esteio em expressões textuais da própria 

Lei Magna, referido conceito concilia o conteúdo material com a realidade normativa da 

Constituição
1532

, plasmando o que Hesse define como ―ordem jurídica fundamental da 

coletividade‖ (―Die Verfassung ist die rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens‖
1533

).  

Não se afigura, portanto, de todo desarrazoado ponderar, mesmo sob a tese 

jurisprudencial da supralegalidade, que referidos tratados, introduzindo ou não novos direitos 

humanos, integram o bloco de constitucionalidade brasileiro, na qualidade de normas 

constitucionais interpostas, servindo de parâmetros de controle jurisdicional de 

constitucionalidade, desde que não afrontem a Constituição formal. Cabe reiterar que a noção 

de bloco de constitucionalidade envolve o complexo das normas que, por inferência do 

sistema normológico delineado pela Constituição, são dotadas do atributivo da 

parametricidade constitucional. Servem, por conseguinte, de referenciais normativos 

primários para a produção jurídica nacional, contando, em razão disso, com a garantia do 

controle jurisdicional de constitucionalidade.  

Na perspectiva mais ampla do conceito doutrinário de Constituição material e do 

escopo de se assegurar maior proteção aos direitos humanos na ordem interna, assimilados 

pelo regime da Constituição de 1988, o fenômeno constitucional é perfeitamente passível de 

ser traduzido, no que tange à sua dimensão jurídico-positiva, sob a arquitetura dogmática de 

um grupo normativo mais amplo. Com efeito, alargando-se a noção de bloco de 

constitucionalidade numa direção não apenas horizontal, mas também vertical, com a inclusão 

das normas convencionais interpostas. Sob esse prisma, seria perfeitamente possível estatuir 

um regime de supra-infra-ordenação do bloco de constitucionalidade, com a diferenciação de 

dois patamares constitucionais, um supremo e outro ligeiramente inferior. 

 A questão é de revisão de paradigmas dogmáticos e de readaptação dos 

instrumentos de controle de constitucionalidade, mormente as ações diretas, com o fito de se 

assegurar máxima efetividade à garantia dos direitos humanos sem que isso redunde, por 

outro lado, em necessário comprometimento da dimensão formal da Constituição. A título de 

exemplo, é possível ventilar a hipótese de uma ADIn na qual se suscite a incompatibilidade 

vertical de determinada lei com algum dispositivo de um tratado de direitos humanos com 

estatura supralegal, tomado como parâmetro de controle. Nesse caso, o STF analisa 

                                                
1532 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 1.000.  
1533 HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20. ed. Heidelberg: C. 

F. Müller Verlag, 1999, p. 10. 
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previamente se a norma convencional, que é revestida de presunção de constitucionalidade, 

está ou não em conformidade com a Constituição formal (o que já faz cotidianamente). Além 

de a matéria poder ser conhecida de plano, dada a causa de pedir aberta dos processos 

objetivos de controle, qualquer indicativo de inconstitucionalidade da norma convencional 

poderá ser apontado pelo Procurador-Geral da República (art. 103, § 1º); pelo Advogado-

Geral da União (art. 103, § 3º); pelos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou o ato 

normativo impugnado (art. 6º da Lei nº 9.868/1998); por amici curiae (art. 9º, § 1º, da Lei nº 

9.868/1998); e pelos Tribunais Superiores, Tribunais federais e Tribunais estaduais (art. 9º, § 

2º, da Lei nº 9.868/1998). Caso nada venha a ser suscitado nesse tocante, promove-se 

regularmente o controle normativo, tomando-se como parâmetro de contraste a norma do 

tratado internacional. Ao revés, se porventura vier a ser levantado qualquer questionamento 

acerca da constitucionalidade da norma convencional, resolve-se a questão constitucional, 

deliberando-se se a referida norma pode ou não infirmar a legitimidade material da lei 

contrastante, paralisando a sua eficácia. Segundo pensamos, essa operação não destoa muito 

do que foi feito pelo STF no julgamento do RE nº 466.343/SP. 

Impende, por oportuno, levar em consideração, tal como leciona Jorge Miranda, 

que a hierarquia formal não tem valor por si mesma; presta-se, como ―regra construtiva‖, a 

ordenar formas normativas na estrutura escalonada do direito positivo, de acordo com a 

função orgânica que lhes é reservada no âmbito do sistema jurídico. É, demais disso, um 

postulado de lógica formal intrassistêmica que opera conforme a experiência normativa em 

que se põe a ordenar.
1534

 
1535

 

                                                
1534 MIRANDA, op. cit., 2008b, p. 32.  
1535 Ricardo Guastini diferencia a hierarquia formal ou estrutural da hierarquia material ou substancial nos 

seguintes termos: ―Hierarchies structurelles ou formelles. Les hierarchies sont formelles car elles n'envisagent 

pas le fond des normes (le contenu), mais la structure du systeme juridique. Elles s'etablissent entre les normes 

qui reglent la creation du droit (au sens strict) et le droit cree conformement a celle-ci. En d'autres termes, deux 

normes, N1 et N2, entretiennent entre elles une relation de hierarchie structurelle ou formelle, lorsque l'une 
regie la creation de l'autre. Par consequent, si N1 est une norme qui regie la creation juridique et N2 est une des 

normes dont la creation est reglee par N1, on dira que N1 est structurellement ou formellement supe- rieure a 

N2. […] Hiérarchies matérielles ou substantielles. Ce sont les hierarchies relatives au contenu des norms […] 

La hierarchie en question a un caractere « materiel », c'est-a-dire, si ton peut dire, « contenuistique » car elle 

influe sur le contenu de la norme inferieure. Elle consiste precisement a ce que la norme inferieure ne puisse pas 

avoir un contenu conflictuel (antinomique) avec celui de la norme superieure.‖(GUASTINI, Ricardo. Leçons de 

théorie constitutionnelle. Traduzido para o francês por Véronique Champeil-Desplats. Paris: Dalloz, 2010, pp. 

75-76). Numa tradução livre: ―Hierarquia estrutural ou formal. As hierarquias são formais, porque não 

consideram a substância das normas (conteúdo), mas a estrutura do sistema jurídico. São estabelecidas entre 

normas que regulam a criação do direito (em sentido estrito) e o direito criado em conformidade com elas. Em 

outros termos, duas normas, N1 e N2, mantêm entre elas uma relação de hierarquia estrutural ou formal, quando 
uma rege a criação da outra. Portanto, se N1 é uma norma que regula a produção jurídica e N2 é uma normas 

cuja produção foi regulada por Nl, diz-se que N1 é estrutural ou formalmente superior a N2. [...] Hierarquias 

materiais ou substanciais. São hierarquias relativas ao conteúdo das normas [...] A hierarquia em questão tem um 
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O controle de constitucionalidade não constitui instrumento de proteção da 

hierarquia em sua simples função ordenadora, e, sim, naquilo que o escalonamento se propõe 

a tutelar os valores capitais da ordem constitucional. No caso de sistemas constitucionais 

abertos, cabe à fiscalização de constitucionalidade captar os desdobramentos da abertura 

constitucional, na medida do necessário a assegurar proteção aos paradigmas fundamentais de 

legitimação material da ordem jurídica, sob pena de se incorrer numa hierarquização vazia, 

destituída de suporte axiológico. Para esses fins, o conceito formal de Constituição não se 

afirma como constitucionalmente adequado, sob pena de desprestígio dos elementos de 

legitimação substantiva do Estado Democrático de Direito. A função garantística da jurisdição 

constitucional não é exclusiva da Constituição formal e não é incompatível com a 

materialização da Lei Fundamental
1536

. Canotilho ressalta, aliás, que uma das concepções 

mais aplaudidas pela moderna juspublicística, a teoria material da Constituição, pretende 

conciliar a ideia de Constituição com duas exigências fundamentais do Estado Democrático 

Constitucional: a legitimidade material e a abertura constitucional
1537

. 

Não se justifica, portanto, que, em nome da supremacia formal da Constituição, 

sejam alijados da garantia do controle jurisdicional de constitucionalidade os tratados de 

direitos humanos que porventura não forem aprovados sob a liturgia especial prevista no § 3º 

do art. 5º da CF/1988. De fato, essas convenções compartilham da mesma ratio juris e do 

mesmo telos da Constituição no que diz respeito à proteção da pessoa humana em seus 

atributos essenciais. Demais disso, ao serem alçados à condição de direito supralegal, 

encamparam, no âmbito do sistema normológico brasileiro, a função conformadora geral de 

servirem de parâmetros de legitimidade material de toda a legislação estatal, o que exercem 

conjuntamente com a Constituição. A afronta a um tratado de direitos humanos, com estatura 

constitucional ou supralegal, envolve, indistintamente, um ilícito agravado cuja ilegitimidade 

jurídica equivale à violação da própria Constituição, na parte que lhe é, por sinal, mais 

                                                                                                                                                   
caráter ―material‖, vale dizer, ―conteudístico‖, porque influi sobre o conteúdo da norma inferior. Consiste 

precisamente no fato de que a norma inferior não pode ter um conteúdo conflituoso (antinômico) com o da 

norma superior.‖ 
1536 A esse respeito, ponderáveis são as seguintes reflexões de Canotilho: ―[…] o conceito formal de constituição 

não é um conceito de constituição constitucionalmente adequado. Além de assentar num background histórico-

espiritual inaceitável (o estado autoritário e a ―sociedade organizada‖, pelo menos na formulação de Forsthoff), 

significa o regresso ao estado de direito formal, pois a insistência na tecnicidade, neutralidade e positividade da 

lei fundamental do estado de direito, com desprezo dos elementos democráticos, sociais e republicanos, 

materialmente caracterizadores das constituições actuais, encobre um ―falso positivismo‖. Consiste este em 

eliminar dos documentos constitucionais a sua dimensão material (o seu conteúdo legitimador) e aceitar que os 

conteúdos sejam impostos, de forma existencial e fáctica, pela prática e decisões dos agentes políticos e 
administrativos (positivismo sociológico). A função garantística não é […] incompatível com a materialização 

da lei fundamental.‖ (CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.338). 
1537 CANOTILHO, op. cit., 2011, p. 1.338. 
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sensível, na medida em que toca de perto a proteção da dignidade da pessoa humana. Trata-se, 

pois, de crise normativa cujo desvalor paramétrico consubstancia genuína 

inconstitucionalidade material, o que reclama o indispensável reforço garantístico da 

jurisdição constitucional, desincumbindo-se o Judiciário, inclusive por suas instâncias de 

cúpula, do dever de proteção (Schutzpflicht), que lhe cabe por imperativos constitucionais.  

É importante destacar que a qualidade jurídica do desvalor paramétrico, se 

inconstitucional, ilegal ou mesmo sui generis, depende fundamentalmente da dignidade 

normativa dos preceitos violados e do sistema de garantias efetivamente aplicado de acordo 

com o direito positivo de cada nação.  

Nessa esteira, à luz do raciocínio ora desenvolvido, impende diferenciar a peculiar 

condição jurídica dos tratados humanistas supralegais na ordem jurídica brasileira, que podem 

ser perfeitamente concebidos, para fins de controle de constitucionalidade, como verdadeiras 

normas constitucionais interpostas. Essa situação diferi dos inúmeros casos em que o STF tem 

rejeitado o exercício da fiscalização abstrata de constitucionalidade por configuração da 

chamada inconstitucionalidade indireta, mediata, reflexa ou oblíqua
1538

. Com efeito, a 

violação de uma convenção humanista supralegal acarreta uma autêntica disfunção normativa 

de índole constitucional, defluente de um ato estatal que vulnera direito supralegal integrativo 

da Constituição material. Opera, pois, ultra legem e contra Constitucionem. A 

inconstitucionalidade indireta envolve, por sua vez, uma ―crise de legalidade‖, em que um ato 

estatal opera contra legem e afeta a Constituição apenas por via oblíqua. 

A extensão da jurisdição constitucional em prol da defesa dos tratados de direitos 

humanos com status supralegal não compromete, de forma alguma, o princípio da prevalência 

da Constituição (Vorrang der Verfassung). Coloca, em verdade, em perspectiva o problema 

do ―conceito jurisprudencialmente adequado de Constituição‖, a ser consolidado pelo 

Judiciário brasileiro em sua prática jurisdicional diária, o que remete à precisa reflexão de 

Werner Kägi, segundo o qual ―dime tu opinión con respecto a la jurisdicción constitucional y 

                                                
1538 Cf. AgR na ADIn nº 264/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.05.1992, unânime, DJ 

08.04.1994; ADIn nº 842/MC, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.02.1993, maioria, DJ 14.05.1993; 

ADIn nº 613/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Francisco Resek, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, j. 29.04.1993, 
maioria, DJ 29.06.2001; ADIn nº 1.253-MC/DF, Pleno do STF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 30.06.1994, maioria, 

DJ 25.08.1995; e ADIn nº 2.344-QO/SP, Pleno do STF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.11.2000, maioria, DJ 

02.08.2002. 
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te diré que concepto tienes de la Constitución. Por supuesto ese proverbio vale también en 

sentido inverso‖
1539

. 

De todo modo, para os que entendem que, por não serem formalmente 

constitucionais, referidos tratados não contam com a garantia da fiscalização jurisdicional de 

constitucionalidade, resta franqueada a possibilidade aberta de o controle normativo, tendo 

normas convencionais como parâmetros de contraste, ser feito na resolução de casos 

concretos, em contenciosos subjetivos. A fiscalização normativa será, assim, passível de ser 

realizada difusamente, por qualquer juiz ou tribunal, de forma incidenter tantum, na 

fundamentação de julgados, à semelhança da sistemática já adotada no controle incidental-

concreto de constitucionalidade ou no controle da legalidade ordinária (frente a atos 

normativos infralegais). Notadamente, nessa situação, a decisão de controle, parametrizada 

por convenções humanistas, surtirá apenas efeitos casuísticos, inter pars. Em virtude da 

―desconstitucionalização‖ desses tratados, não se poderá, contudo, valer, ainda que por 

empréstimo, das vias principais-abstratas de sindicância normativa (ADIn, ADC, ADO e 

ADPF), de defesa objetiva da Constituição, o que restringirá, decerto, as garantias 

constitucionais de proteção desses instrumentos internacionais, afetando diretamente a análise 

de questões antinômicas correlatas pela Suprema Corte, Guardiã da Constituição (Hüter der 

Verfassung), na forma do art. 102, caput, da CF/1988.  

 

3.3.4. Possíveis sentidos para os §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/1988 diante da qualificação das 

convenções humanistas sobrelegais como normas constitucionais interpostas e da sua inserção 

no bloco de constitucionalidade. 

 

No caso de reconhecimento dos tratados humanistas supralegais como normas 

constitucionais interpostas, integrando, assim, o bloco de constitucionalidade e gozando da 

garantia do controle de constitucionalidade, qual seria, então, a diferença, em termos práticos, 

entre os §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/1988, vale dizer, entre os tratados aprovados ou não de 

acordo com o procedimento especial delineado no § 3º? 

                                                
1539 KÄGI, Werner. La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado: investigaciones 

sobre las tendências desarrolladas en el moderno derecho constitucional. Traduzido para o espanhol por Juan 

José Reyven. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2005, p. 194. 
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Notadamente, não se pode interpretar preceitos constitucionais de forma a 

esvaziar-lhes o sentido útil. Por mais que se reconheça que referidas convenções supralegais, 

por sua especial dignidade normativa e função conformadora superior, podem virtualmente 

gozar da proteção instrumental decorrente da fiscalização jurisdicional de constitucionalidade, 

não se pode simplesmente desconsiderar o fato de que esses tratados não veiculam normas 

formalmente constitucionais, mas ―apenas‖ materialmente constitucionais. Em razão disso, 

referidas normas pactícias não podem ser concebidas, para todo e qualquer efeito, como 

―equivalentes às emendas constitucionais‖, sob pena de não se reconhecer sentido algum ao 

disposto no § 3º do art. 5º da CF/1988, anulando-se o conteúdo de uma disposição de 

magnitude constitucional, inserta, por sinal, no epicentro do texto magno, matriz de todo o 

ordenamento jurídico brasileiro. É intuitivo, aliás, que o regime jurídico aplicável aos tratados 

material e formalmente constitucionais (§ 3º) não se confunde, em sua integralidade, ao que 

se reconhece em prol dos tratados ―apenas‖ materialmente constitucionais (§ 2º). Deve-se, 

portanto, interpretar o § 2º em sintonia com o § 3º, ambos do art. 5º da CF/1988, sem que se 

sacrifique uma dessas disposições constitucionais em favor da outra, embora se reconheça 

que, em relação à polêmica questão, há inúmeras alternativas hermenêuticas disponíveis
1540

. 

Nesse contexto, pode-se conceber que somente os tratados formalmente 

constitucionais, com força normativa equivalente à das emendas, podem reformar
1541

, ou, pelo 

menos, paralisar diretamente a aplicabilidade
1542

, de normas da Constituição formal, na parte 

conflitante do texto magno, observadas as limitações materiais atinentes ao núcleo 

constitucional irreformável delineado no art. 60, § 4º, da CF/1988. As convenções destituídas 

de forma constitucional não evidenciariam, por sua vez, nenhuma eficácia derrogatória ou 

paralisante das normas formalmente constitucionais, razão pela qual estariam sujeitas à 

irrestrita supremacia formal da Constituição, cedendo, por vício de inconstitucionalidade, 

quando o texto constitucional dispusesse de modo conflitante.  

Mazzuoli defende, por seu turno, que as normas convencionais aprovadas nos 

termos do § 3º do art. 5º figuram, ao tomarem assento constitucional, como cláusulas pétreas, 

ex vi do art. 60, § 4º, da CF/1988, a partir do que se tornam insuscetíveis de serem afastadas 

do regime constitucional, inclusive por via da edição de emendas. Sustenta, ademais, que, por 

força da ―petrificação normativa‖, os tratados formalmente constitucionais não podem ser 

                                                
1540 SARLET, op. cit., 2012c. 
1541 MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 53-59.  
1542 SILVA RAMOS, Elival da. Os tratados sobre direitos humanos no direito constitucional brasileiro pós-

emenda constitucional 45/04. In: AMARAL JUNIOR; JUBILUT, op. cit., p. 176.  
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denunciados pelo Presidente da República, nem mesmo se o Chefe de Estado contasse com 

autorização congressual nesse sentido e ainda que, no instrumento convencional, houve 

previsão expressa da possibilidade de denúncia unilateral. A impossibilidade de denúncia 

presidencial das convenções formalmente constitucionais também é reconhecida por vários 

doutrinadores, a exemplo de Piovesan
1543

, Resek
1544

, Bulos
1545

 e Barroso
1546

. Ao revés, os 

tratados ―apenas‖ materialmente constitucionais seriam passíveis de serem denunciados, na 

medida em que não se qualificam como cláusulas pétreas.
1547

 

Nessa parte, divergimos no tocante à afirmação da impossibilidade de denúncia. 

Com efeito, conquanto concordemos com a proposição de que as convenções formalmente 

constitucionais, naquilo que efetivamente versam sobre autênticos direitos humanos, passam a 

figurar como cláusulas pétreas, dada a imutabililidade, a superrigidez, proclamada pela 

própria Constituição, não se pode descurar do fato de que o ato de denúncia constitui a 

contraface da ratificação ou da adesão. Trata-se, por sua natureza jurídica, de ato de Direito 

Internacional Público, e não de Direito Constitucional, pelo qual o Estado manifesta sua 

vontade soberana de se desvincular do acordo firmado na esfera jurídica externa, eximindo-se, 

doravante, de qualquer responsabilidade internacional por descumprimento de normas 

convencionais, observados os termos pactuados
1548

. Nesse sentido, como ato de soberania 

externa do Estado, o Chefe de Estado poderá perfeitamente romper, pela denúncia, os laços 

jurídicos internacionais, o que o âmbito normativo do art. 60, § 4º, da CF/1988 não alcança, 

nem impede. Nada obstante, o tratado denunciado continuará, em caráter excepcional, a surtir 

plenos efeitos jurídicos no plano interno, por ter sido constitucionalizado nesses termos, de 

forma que os direitos humanos reconhecidos e petrificados perdurarão, no domínio doméstico, 

na qualidade de direitos constitucionais positivados, evocáveis perante o Judiciário nacional, 

bem como infensos à abolição derrogatória, inclusive por meio de emendas. O simples fato 

de, com a denúncia, não mais se poder eventualmente recorrer a instâncias internacionais 

colimando responsabilizar o Estado brasileiro não denota nenhuma tendência no sentido de se 

abolir esses direitos, que permanecerão incorporados e plenamente eficazes no âmbito do 

                                                
1543 PIOVESAN, op. cit., 2012b, p. 139.  
1544 RESEK, op. cit., 2005, p. 103. 
1545 BULOS, op. cit., p. 699. 
1546 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e tratados  internacionais: alguns aspectos da relação entre direito 

internacional e direito interno. In: MENEZES DIREITO; TRINDADE; ALVES PEREIRA, op. cit., p. 207. 
1547 Mazzuoli reconhece, inclusive, a possibilidade de o Presidente da República ser responsabilizado, nos termos 

do caput e do inciso III do art. 85 da CF/1988, caso denunciasse um tratado de direitos humanos com 
―equivalência de emenda constitucional‖, na medida em que atentaria contra a Constituição, frustrando o 

exercício de direitos políticos, individuais e sociais (MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 53-66). 
1548 RESEK, op. cit., 2005, p. 107. 
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direito constitucional brasileiro, mesmo que sem ressonância alguma na esfera jurídica 

internacional. Essa possibilidade decorre, inclusive, da acolhida do arquétipo dualista de 

compreensão da fenomenologia normológica, que tem como premissa fundamental a de que 

as esferas interna e externa da juridicidade são autônomas, podendo, dessarte, induzir eventos 

jurídicos desse jaez. De fato, apesar de os tratados constituírem fonte normativa que evidencia 

origem e conexões internacionais, ao serem recepcionados, entranham-se no direito interno e 

passam a induzir certos consectários jurídicos que adquirem vida própria no âmbito do 

ordenamento doméstico, independentemente da sorte que as convenções porventura venham a 

ter na seara externa.    

 

3.3.5. O controle de convencionalidade: o princípio pro homine e o diálogo de fontes. 

 

Dentro desse contexto problemático, impende ainda fazer alusão ao recente
1549

 e 

inédito
1550

modelo doutrinário proposto por Valério de Oliveira Mazzuoli acerca do 

denominado ―controle de convencionalidade‖, em relação ao qual ainda há uma produção 

bibliográfica muito escassa no Brasil. Cabe destacar, por oportuno, que o instituto do controle 

de convencionalidade será analisado apenas no que diz respeito ao exercício da jurisdição 

                                                
1549 A primeira publicação específica acerca do tema na literatura brasileira foi o livro ―O controle jurisdicional 

de convencionalidade das leis‖, de Valério de Oliveira Mazzuoli, editado pela primeira vez em 2009 e reeditado 

em 2011. Referido livro foi extraído, por sua vez, do Capítulo II, Seção II, da tese de doutorado de Mazzuoli, 

intitulada ―Rumo às novas relações entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito interno: da 

exclusão à coexistência, da intransigência ao ―diálogo das fontes‖, defendida, em 2008, na Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Essa tese de doutoramento foi posteriormente 

publicada em 2010, sob o título ―Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno‖.   
1550 Mazzuoli afirma, na obra ―O controle jurisdicional de convencionalidade das leis‖, a qualidade de pioneiro 

na defesa da tese do controle de convencionalidade no Brasil, asseverando, ademais, o ineditismo de sua teoria 

no País. Salienta, nada obstante, que alguns autores brasileiros, a exemplo de André de Carvalho Ramos (cf. 

RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos: seus 

elementos, a reparação devida e sanções possíveis. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 169-170; e RAMOS, 
André de Carvalho. Responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos. In: Revista 

CEJ, n. 29, Brasília, abr.-jun. 2005, p. 56), já haviam feito referência à expressão ―controle de 

convencionalidade‖, mas com sentido diverso, numa perspectiva internacionalista. Esclarece que as abordagens 

até então realizadas no País concebiam o controle de convencionalidade  sob o ângulo da responsabilização 

internacional do Estado por violação de normas convencionais definidoras de direitos humanos por atos do Poder 

Legislativo. Nesse sentido, o controle de convencionalidade seria o método a impedir o Parlamento local de 

adotar uma lei que violasse (mesmo que abstratamente) direitos humanos previstos em tratados internacionais já 

ratificados pelo Estado. Em outras palavras, seria a técnica legislativa pela qual o Parlamento, tendo em conta 

um tratado de direitos humanos em vigor no país, deixaria de adotar uma lei que, com dito tratado, conflitasse, a 

fim de não dar causa à responsabilidade internacional do Estado por ato do Poder Legislativo. Destaca, 

outrossim, que também já se empregou a locução ―controle de convencionalidade‖ para se aferir a 
compatibilidade das normas locais diante das normas internacionais de direitos humanos, não pela via judiciária 

interna, tal como sustenta, mas pelos mecanismos internacionais (unilaterais ou coletivos) de apuração do 

respeito por parte de um Estado de suas obrigações internacionais. Cf. MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 76-82. 
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fiscalizadora da normatividade pelo Judiciário nacional, sem incursões no que diz respeito à 

faceta internacional do referido mecanismo de sindicância normativa, tal como vem sendo 

levado a efeito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Para Mazzuoli, a partir do reconhecimento da parametricidade material dos 

tratados humanistas, o sistema brasileiro de controle da produção normativa doméstica passou 

a contar, para além da costumeira fiscalização de constitucionalidade, com uma nova 

modalidade de verificação normativa: o controle de convencionalidade, que teria como 

parâmetros de contraste justamente as normas convencionais definidoras de direitos humanos. 

Essa tese parece já ressoar, embora timidamente, no âmbito do STF, como 

dessume do seguinte excerto colhido de manifestação proferida pelo Min. Celso de Mello no 

julgamento do HC nº 87.585/TO
1551

, in verbis: 

Proponho que se reconheça natureza constitucional aos tratados internacionais de 

direitos humanos, submetendo, em consequência, as normas que integram o 

ordenamento positivo interno e que dispõem sobre a proteção dos direitos e 

garantias individuais e coletivos a um duplo controle de ordem jurídica: o controle 

de constitucionalidade e, também, o controle de convencionalidade, ambos incidindo 

sobre as regras jurídicas de caráter doméstico. 

É mister reiterar que, à semelhança do Min. Celso de Mello, bem como de Flávia 

Piovesan e Cançado Trindade, Mazzuoli defende a tese de que todos os tratados de direitos 

humanos, ao serem ratificados e incorporados à ordem jurídica brasileira, passam a contar 

com status de norma constitucional, integrando o bloco de constitucionalidade. Ressalta, 

contudo, que, a rigor, ao serem evocados como parâmetros de referência, não se estaria, em 

sua compreensão, diante de um genuíno controle de constitucionalidade, visto que a aferição 

de convencionalidade seria possível de ser acionada mesmo quando a lei contrastante seja 

perfeitamente compatível com a Constituição.  

Ao que parece, há, em princípio, tal como assinalado por Cobianchi
1552

, certa 

incongruência entre a premissa de que todos os tratados de direitos humanos internalizados 

integram o bloco de constitucionalidade brasileiro e a ilação de que haveria um mecanismo 

inédito de aferição normativa a que se devesse designar de controle de convencionalidade. O 

simples argumento de que a referida denominação decorre do fato de que a fonte normativa de 

contraste não é propriamente a Constituição, mas uma convenção humanista, não afasta a 

                                                
1551 HC nº 87.585/TO, Pleno do STF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.12.2008, unânime, DJe 26.06.2009. 
1552 Cf. FIGUEIREDO, op. cit., pp. 130-135.  
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conclusão de que o instrumento de controle é, em verdade, o próprio controle de 

constitucionalidade, ainda que com a eventual incorporação de novos recursos dogmáticos.  

De fato, ao serem concebidas como assimiladas pelo bloco de constitucionalidade, 

as normas convencionais passariam a figurar como parâmetros constitucionais, de sorte que o 

valor paramétrico tutelado seria constitucional. Por sinal, o acervo instrumental do 

cognominado controle de constitucionalidade é exatamente o mesmo do tradicional controle 

de constitucionalidade. No fundo, na particular configuração arquitetada por Mazzuoli, o 

controle de convencionalidade não representa realmente um novo modelo de fiscalização 

normativa, mas uma adaptação, diante dos contornos normológicos do ordenamento 

constitucional na atualidade, do velho judicial review of legislation e do kelseniano Kontrolle 

der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, em razão de a parametricidade constitucional ter 

passado a ser definida sob a fórmula do bloc de constitutionnalité, de Louis Favoreu, que 

findou, no direito brasileiro, por contemplar convenções sobre direitos humanos. Isso não 

diminui, contudo, o mérito da tese de Mazzuoli, destinada a desenvolver uma sistemática de 

aplicação normativa que melhor atenda o escopo de proteção da pessoa humana.  

Sob esse esquadro, pode-se assinalar que o controle de convencionalidade 

proposto por Mazzuoli não se diferencia propriamente do controle de constitucionalidade pelo 

valor paramétrico tutelado (que é, na própria visão de Mazzuoli, sempre constitucional), pelos 

meios instrumentais de proteção (os mesmos do controle de constitucionalidade) e pela 

distribuição da competência jurisdicional de controle (difusa ou concentrada). Distingue-se 

pela fonte normativa que serve de referencial direto de confronto (tratado de direitos 

humanos); e, em relação à sistemática interna de tratamento de colisões antinômicas, pela 

introdução de recursos dogmáticos da prática jurídica internacional (princípio pro homine, 

diálogo das fontes e regra ―uma e outra‖).   

Conquanto reconheça que, em relação aos tratados formalmente constitucionais, o 

controle de convencionalidade pode ser feito, inclusive, com o manejo, por empréstimo, dos 

mecanismos de fiscalização principal-abstrata de constitucionalidade, de defesa objetiva da 

Constituição, Mazzuoli entende que as convenções ―apenas‖ materialmente constitucionais 

não podem servir de parâmetros nas ações diretas de aferição normativa, de jurisdição 

concentrada a cargo do STF. A par da possibilidade de reforma da Constituição formal, da 

qualificação como cláusula pétrea e da impossibilidade de denúncia, esse é também, na 
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compreensão de Mazzuoli, um dos traços distintivos dos tratados aprovados nos termos do § 

3º do art. 5º da CF/1988.  

Nessa esteira, Mazzuoli faz a seguinte diferenciação: 1) por serem equivalentes às 

emendas constitucionais (§ 3º), os tratados de direitos humanos material e formalmente 

constitucionais podem servir de parâmetros tanto de controle principal-abstrato (ADIn, ADC, 

ADO e ADPF), quanto de controle incidental-concreto de convencionalidade; e 2) os demais 

tratados de direitos humanos (§ 2º), como não possuem estatura normativa equivalente à das 

emendas constitucionais, só podem figurar como paradigmas de controle incidental-concreto, 

de jurisdição difusa por todas as instâncias monocráticas ou colegiadas do Judiciário.  

Divergimos de Mazzuoli quanto à duplicidade de regimes de controle. Ora, ao se 

conceber que todas as convenções definidoras de direitos humanos participam do domínio 

intraconstitucional, não se justifica, segundo pensamos, que se elimine dos tratados ―apenas‖ 

materialmente constitucionais as garantias de fiscalização objetiva, sob pena de se cindir o 

bloco de constitucionalidade justamente naquilo que ostenta de mais característico, que é o 

controle jurisdicional de constitucionalidade. Conforme a premissa evocada, não há, para 

efeito de controle do direito legal ordinário, tratados humanistas mais ou menos 

constitucionais; todos detêm, para esse fim, o mesmo coeficiente de constitucionalidade, que 

se destina, de modo indistinto, a balizar a legitimidade substantiva da produção jurídica 

doméstica. Se todos os tratados de direitos humanos detêm estatura constitucional, não se 

pode afastar o STF do superlativo exercício de qualquer de suas funções controladoras e 

garantísticas, em detrimento da efetiva guarda da Constituição.   

Feitas essas ressalvas, no que concerne ao fenômeno antinômico, Mazzuoli 

defende que, nos conflitos envolvendo normas convencionais e normas de origem doméstica 

(―antinomia de direito interno-internacional‖), o controle normativo, em matéria de direitos 

humanos, há de operar sob novos esquemas dogmáticos que viabilizem um melhor 

aproveitamento das normas colidentes em prol da maximização da proteção da dignidade da 

pessoa humana.  

Nessa esteira, apesar de se ter, no Brasil, reconhecido a primazia hierárquica dos 

tratados sobre direitos humanos em face do direito legal ordinário, a resolução das eventuais 

antinomias verticais não se dá mediante a simples e irrestrita prevalência da norma 

convencional, à luz da máxima ―lex superior derogat legi inferiori‖. Como as convenções 
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humanistas hão de operar ―siempre a favor del hombre‖
1553

, esclarece Mazzuoli que os textos 

pactícios veiculam, em rigor, as chamadas ―normas dialógicas‖ ou ―cláusulas de diálogo‖, que 

também denomina de ―vasos comunicantes‖ ou ―canais de comunicação‖
1554

. Interligando o 

direito convencional ao direito estritamente doméstico num regime de maior permeabilidade 

normativa
1555

, referidas prescrições permitem, inclusive, a desaplicação das próprias normas 

dos tratados, ainda hierarquicamente superiores, em reverência a outras normas, mesmo que 

inferiores, que porventura se mostrem mais favoráveis à efetivação dos direitos humanos (lex 

favorabilis), na perspectiva do princípio pro homine. Assim, se uma norma legal define 

determinado direito humano de modo mais abrangente, há de prevalecer sobre a norma 

convencional contrastante, que só teria efetiva primazia se tutelasse o direito de forma mais 

ampla. Noutra face, quando uma norma impinge maiores restrições ao gozo de um direito, 

prevalece a que predica menos restrições
1556

.  

Para Mazzuoli, ao permitir fluxos internormativos recíprocos que prestigiam ―la 

norma más protectora‖
1557

, dotada de maior ―peso valorativo‖, referida sistemática seria 

igualmente aplicável em caso de antinomias horizontais, no concurso entre normas com o 

mesmo nível hierárquico. Assinala, por sinal, que a própria Constituição de 1988 veicula 

cláusulas dialógicas, tal como deflui do princípio da prevalência dos direitos humanos, 

previsto no art. 4º, II, e da cláusula de abertura do § 2º do art. 5º
1558

. Destaca, ademais, que 

mesmo que o texto do tratado não veicule expressamente nenhuma norma dialógica, não fica 

                                                
1553 HENDERSON, Humberto. Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la 

importancia del principio pro homine. In: Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Costa 

Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, v. 39, pp. 71-99, jan.-jun./2004, p. 88. 
1554 Segundo Mazzuoli, são exemplos de cláusulas dialógicas: o art. 29, ―b‖, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica); os arts. 5º (2) e 46 do Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos (1966); os arts. 5º (2) e 24 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966); o art. 1º (3) da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965); os arts. 1º (2) e 16 (2) da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes; os arts 13 e 14 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, de 1994); os arts. 27, in fine, e 32 da Convenção 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores; e o art. VII da Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (MAZZUOLI, 

op. cit., 2010, pp. 119-122). 
1555 Conforme Mazzuoli: ―Passa a ser, então, característica da proteção contemporânea dos direitos humanos essa 

confluência de valores que interliga vários direitos, conectando-os entre si por meio desses ‗canais de 

comunicação‘ ou ‗vasos comunicantes‘, fazendo ademais com que eles se retroalimentem e, consequentemente, 

se fortaleçam, a fim de melhor proteger os direitos dos seres humanos. Tais canais comunicativos criam ‗um 

entrelaçamento simbiótico entre todas as normas de Direitos Humanos‘, as quais passam a compor um mesmo 

universo de normas dentro do sistema jurídico, não importando se tais normas são internacionais (e, neste caso, 

se pertencentes aos sistemas global ou regionais) ou se compõem determinada ordem interna.‖ (MAZZUOLI, 

op. cit., 2010, p. 119). 
1556 GOMES, Luiz Flávio. Direito dos direitos humanos e a regra interpretativa ―pro homine‖. Juris Plenum 
Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 27, set./out. 2012. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 
1557 HENDERSON, op. cit., p. 88. 
1558 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 119.  
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afastada a aplicação da cláusula coordenativa pro homine, que é um princípio de 

hermenêutica internacional
1559

. 

Discorrendo a respeito, Luiz Flávio Gomes predica que as cláusulas dialógicas, 

que designa de ―normas de reenvio‖, viabilizam um ―entrelaçamento simbiótico‖ entre todas 

as normas definidoras de direitos humanos, sejam constitucionais, internacionais ou legais. 

Referidos vasos comunicantes permitem, assim, a ―comunicabilidade‖ e, por conseguinte, a 

―complementaridade‖ entre o direito convencional e o direito doméstico, que se atraem e se 

retroalimentam no escopo de se assegurar proteção mais ampla e efetiva à pessoa humana. 

Salienta, outrossim, que, se formalmente se pode representar o direito como uma ―pirâmide‖, 

materialmente a lógica reinante é outra: todas as normas que dispõem sobre os direitos 

humanos, que não são excludentes, e, sim, complementares, acham-se lado a lado, uma tem 

contato direto com a outra, cabendo ao intérprete e aplicador do direito aferir a que mais 

amplitude confere ao direito concretamente. Em cotejo, as normas de direitos humanos não se 

revogariam umas pelas outras; seriam todas sincronicamente vigentes, mas, no momento de se 

eleger a que vai reger o caso concreto, aplica-se o princípio pro homine, que, sob uma 

hermenêutica da compatibilização e da otimização, indicará a norma que mais amplia a tutela 

do direito.
1560

  

Em razão dos objetivos garantísticos que orientam a aplicação dos tratados de 

direitos humanos, operar-se-ia, assim, uma radical ruptura com a rígida e estática alegoria 

kelseniana de hierarquização verticalizada das fontes. Esta cederia lugar a um regime móvel 

de ordenação materialmente nivelada, no qual as relações normológicas passariam a ser 

norteadas teleologicamente, em prol dos valores da pessoa humana; numa incidência 

normativa similar à que se dá, v. g., no âmbito do Direito do Trabalho, no qual vigora o 

princípio da norma mais favorável ao trabalhador
1561

. Tal como assinala Humberto 

Henderson, ―la tradicional regla de la jerarquía cedería frente al carácter más favorable de 

outra norma, aun de jerarquía inferior, en el caso que mejor proteja al ser humano‖
1562

.  

Para Mazzuoli, ter-se-ia instituído um novo modelo hierárquico, baseado na 

―hierarquia substancial‖ ou ―material‖, numa ―hierarquia de valores‖, em detrimento da 

                                                
1559 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 123.  
1560 GOMES, op. cit., 2012.    
1561 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 104. Mazzuoli também assinala que, de algum modo, a tese pro homine não 

deixa de se equiparar ao princípio norte-americano das preferred freedoms, ou daquele mais europeu do in dubio 
pro libertate, que encontrou guarida em autores como Friedrich Müller e Konrad Hesse (MAZZUOLI, op. cit., 

2010, p. 142). 
1562 HENDERSON, op. cit., p. 93. 
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―hierarquia formal‖
1563

. No plano material, seria, portanto, irrelevante se falar em hierarquia 

entre as normas de direitos humanos, visto que, por força da cláusula pro homine, sempre 

haveria de ser aplicado, no caso concreto, o preceito cujo conteúdo mais amplie o gozo de um 

direito ou de uma garantia, independentemente do status ou posição hierárquica
1564

. A 

subversão da relação hierárquica nessas situações não tipificaria, portanto, nenhum ilícito 

interno ou internacional, visto que a finalidade do tratado seria plenamente satisfeita
1565

.  

Na persecução de coerência e de unidade de sentido para a pluralidade de fontes 

normativas que compõem o complexo sistema interno de proteção dos direitos humanos, 

residiria, assim, na dignidade da pessoa humana o vetor funcional de convergência e de 

purgação de eventuais colisões antinômicas envolvendo normas convencionais e as demais 

normas do ordenamento jurídico. Nesse mister, o tratamento das antinomias entre as plúrimas 

e heterogêneas fontes normativas não deveria se pautar prioritariamente por meio de técnicas 

assépticas baseadas na simples hierarquia, na temporalidade ou na especificação normativa, 

mas em paradigmas ponderativos radicados no princípio pro homine; orientado a ―privilegiar, 

preferir, selecionar, favorecer, tutelar y, por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma 

que mejor proteja los derechos fundamentales del ser humano‖
1566

.  

Na esteira dessa linha de pensamento, que contempla a aplicação do princípio pro 

homine, Fábio Konder Comparato, em alusão ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

que catalisa a dimensão axiológica fundamental do sistema jurídico, tece, por sua vez, os 

seguintes comentários: 

Justamente porque nos encontramos diante de um sistema que integra, num mesmo 

ordenamento, direito interno e direito internacional, a solução para esse conflito de 

normas não pode ser encontrada com fundamento numa pretensa superioridade da 

Constituição sobre os tratados internacionais, ou vice-versa. O intérprete é obrigado 

a remontar ao princípio jurídico que legitima o sistema como um todo. E esse 

princípio supremo é, evidentemente, o da dignidade transcendente da pessoa 

humana. 1567 

Por sua vez, inspirando-se nas lições do jurista alemão Erik Jayme, Mazzuoli 

predica que, em meio à incompatibilidade aparente de preceitos jurídicos, ao invés de se 

rechaçar simplesmente uma norma em favor de outra, hierarquicamente mais elevada (lex 

                                                
1563 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 105. 
1564 GOMES, op. cit., 2012.     
1565 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 105. 
1566 HENDERSON, op. cit., p. 87. 
1567 COMPARATO, Fábio Konder. O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos. In: Direitos humanos: 

visões contemporâneas. São Paulo: Associação dos Juízes para a Democracia, 2001, p. 20.  



487 

 

 

 

superior), mais recente (lex priori) ou mais específica (lex specialis), caberia ao aplicador 

empreender, num exercício reflexivo de coordenação prática, um ―diálogo de fontes‖ 

(dialogue de sources)
1568

 
1569

, com o fito de obter a solução normativa que melhor favorecesse 

a efetivação dos direitos humanos no caso concreto. Essa operação seria perfeitamente 

passível de ser empreendida tanto entre normas alocadas no mesmo patamar hierárquico 

(―diálogos horizontais‖), quanto em níveis hierárquicos distintos (―diálogos verticais‖)
1570

, 

comportando, inclusive, o comprometimento da aplicação de normas convencionais de maior 

quilate hierárquico, sem qualquer prejuízo para a consecução do escopo maior do tratado 

humanista. Em busca do ―melhor direito‖, do ―mais protetivo‖, os postulados clássicos ou 

tradicionais de solução de conflitos internormativos mostrar-se-iam, assim, insuficientes para 

a resolução de antinomias dessa natureza
1571

; na medida em que rejeitam os feixes ou zonas 

de convergência normativa, que poderiam ser perfeitamente canalizados em ordem a 

                                                
1568 Conforme Erik Jayme: ―Des lors que l´on evoque la comunication en droit international privé, le phénomàne 

le plus important est le fait que la solution des conflits de lois émerge comme résultat d´un dialogue entre les 

sources les plus hétérogènes. Les droits de l´homme, les constitutions, les conventions internationales, les 

systèmes nationaux: toutes ces sources ne s´excluent pas mutuellement; elles „parlent‟ l´une à l´autre. Les juges 

sont tenus de coordonner ces souces en écoutant ce qu´elles dissent.‖ (JAYME, op. cit., p. 259). Numa tradução 

livre: ―Ao se evocar a comunicação no direito internacional privado, o fenômeno mais importante é o de que a 

solução de conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo entre as fontes mais heterogêneas. Os direitos 

humanos, as constituições, as convenções internacionais, os sistemas nacionais, todas essas fontes não se 

excluem mutuamente; elas ‗falam‘ uma à outra. Os juízes devem coordenar essas fontes, escutando o que elas 

dizem‖. 
1569 Nas palavras de Cláudia Lima Marques, que, por sinal, introduziu a teoria do diálogo de fontes no Brasil: 

―Na pluralidade de leis ou fontes, existentes ou coexistentes no mesmo ordenamento jurídico, ao mesmo tempo, 

que possuem campos de aplicação ora coincidentes ora não coincidentes, os critérios tradicionais da solução dos 

conflitos de leis no tempo (Direito Intertemporal) encontram seus limites. Isto ocorre porque pressupõe a retirada 

de uma das leis (a anterior, a geral e a de hierarquia inferior) do sistema, daí propor Erik Jayme o caminho do 

‗diálogo das fontes‘, para a superação das eventuais antinomias aparentes existentes entre o CDC e o CC/2002.‖. 

Assinada, ainda, que ―há mais convivência de leis com campos de aplicação diferentes, do que exclusão e 

clareza. Seus campos de aplicação, por vezes, são convergentes e, em geral diferentes, mas convivem e 

coexistem em um mesmo sistema jurídico que deve ser ressistematizado. O desafio é este, aplicar as fontes em 

diálogo de forma justa, em um sistema de direito privado plural, fluído, mutável e complexo.‖ (MARQUES, 

Cláudia Lima. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o 

código de defesa do consumidor e o código civil de 2002. Revista da Escola Superior da Magistratura de 

Sergipe, Aracaju, v. 7, p. 15-54, 2004). 
1570 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 153.  
1571 Na visão de Amaral Júnior: ―Nesse contexto, a regra lógica de não-contradição permitiu ao jurista, no curso 

dos séculos, desenvolver princípios para a resolução das antinomias. Os critérios cronológico, hierárquico e de 

especialidade correspondem ao esforço despendido para manter o sistema coeso pela eliminação de uma das 

normas incompatíveis. Não obstante a utilidade intrínseca desses critérios, a regulação jurídica da vida 

internacional e a perspectiva de fragmentação nela implícita sugerem uma metodologia alternativa, voltada para 

a identificação da convergência entre as normas, de tal sorte que os princípio tradicionais para resolver as antino-

mias sejam um recurso extremo a ser usado quando outras vias vierem a falhar. O ‗diálogo‘ das fontes concebe o 

direito internacional como um sistema em que as partes componentes estão intimamente relacionadas. A 

presunção contra o conflito, decorrência da regra de não-contradição, facilita a convergência normativa nas 
situações em que, muitas vezes, o conflito se afigura inevitável.‖ (AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O direito 

internacional: entre a ordem e a justiça. Revista de Informação Legislativa, ano 45, n. 177, Brasília: Senado 

Federal, jan.-mar.2008, 146). 
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viabilizar a construção de soluções jurídicas mais eficazes e justas, sem vulnerar a coerência 

de sentidos (cohérence de sens; Sinnzusammenhang) do sistema jurídico
1572

.
1573

 

Mazzuoli assinala que, tradicionalmente, a resolução de contradições normativas 

tem se dado, num horizonte restrito, mediante o sacrifício de uma das normas em função da 

outra, num ―antagonismo disfuncional‖ que redunda no que denomina de ―monossolução‖, 

em que, more geometrico, somente uma das normas colidentes pode objetivamente 

prevalecer, devendo a que sucumbir ser mecanicamente ab-rogada ou derrogada, sem 

qualquer transigência internormativa. Sob essa dialética exclusivista que se baseia no manejo 

dos clássicos critérios e metacritérios de solução de antinomias, impera cartesianamente a 

regra ―uma ou outra‖, do ―tudo ou nada‖ (all or nothing), plasmada no cânone ―tertium non 

datur‖: ou se aplica uma ou se aplica a outra norma, sem meio-termo.
1574

  

Por sua vez, sob a racionalidade apregoada pela tese do diálogo de fontes, e 

evocando a premissa de que o direito é, sobretudo, uma ordem de fins e valores que tem como 

fio condutor a dignidade da pessoa humana, Mazzuoli sustenta que, independentemente do 

grau hierárquico mais elevado das fontes convencionais, é franqueado ao aplicador, no 

entrechoque com disposições da legislação comum, ―coordenar‖ as normas aparentemente 

colidentes, sob uma dinâmica da ―coexistência‖; sem que haja indeclinável eliminação ou 

anulação de uma delas (coordenação ―solidária‖ e ―sistemática‖). Nesses termos, de modo 

mais fluido, maleável e aberto, num ―diálogo de inserção e transigência‖, poderá, sob a regra 

―uma e outra‖ (ou melhor, ―uma e/ou outra‖
1575

), empregá-las, inclusive conjunta e 

concomitantemente, ou mesmo em gradientes, na medida do que, com campos de aplicação 

convergentes, veicularem prescrições melhores ou mais benéficas à pessoa humana, na 

perspectiva de um direito dialógico, plural e inclusivo
1576

. É a aplicação do que Cláudia Lima 

Marques denomina de ―coerência derivada ou restaurada‖ (cohérence dérivée ou restaurée), 

                                                
1572 Ainda segundo Erik Jayme: ―L´idée de l´unité du système juridique ne tend pas seulement à  éviter les 

contradictions, mais cherche également à maintenir une certaine cohérence de sens  (Sinnzusammenhang) de 

l´ordre juridique. L´ont cherche de plus à eviter les conflits de valeurs.‖ (JAYME, op. cit., p. 129). Numa 

tradução livre: ―A ideia de unidade do sistema jurídico não visa somente a evitar contradições, mas procura 

igualmente manter certa coerência de sentidos (Sinnzusammenhang) da ordem jurídica. Procura principalmente 

evitar conflitos de valores.‖ 
1573 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 106-107 e 109. 
1574 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 98-145.  
1575 MAZZUOLI, op. cit., 2010, p. 132, nota de rodapé 14.  
1576 MAZZUOLI, op. cit., 2010, pp. 77 e 98-145.  
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que visa, no tratamento de antinomias, a assegurar uma eficiência não hierárquica, mas 

funcional ao sistema plural e complexo de fontes normativas do direito contemporâneo
1577

.
1578

   

                                                
1577 Ainda conforme Cláudia Lima Marques: ―É o chamado ‗diálogo das fontes‘ (di + a = dois ou mais; logos = 

lógica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia (Jayme, Recueil des Cours, 

251, p. 259), significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, 

leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação 

convergentes, mas não mais iguais. Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face do 

atual ‗pluralismo pós-moderno‘ de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de 

coordenação entre leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo 
(Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, II, p. 60 e 251 e 

ss.). O uso da expressão do mestre, ‗diálogo das fontes‘, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma 

aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‗coerência derivada ou 

restaurada‘ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à 

microrrecodificação, procura uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de 

nosso direito contemporâneo, a evitar a ‗antinomia‘, a ‗incompatibilidade‘ ou a ‗não coerência‘. ‗Diálogo‘ 

porque há influências recíprocas, ‗diálogo‘ porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao 

mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou 

mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato – solução flexível e aberta, de 

interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos 

diferentes)‖ (MARQUES, Cláudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, pp. 89-90). 
1578 Cabe ressaltar que Mazzuoli entende que os tratados internacionais comuns ou tradicionais, que não versam 

sobre direitos humanos, apesar de não gozarem de hierarquia constitucional, sempre detêm envergadura 

supralegal, de forma que revogam ou prevalecem sobre a legislação interna. Para tanto, justifica seu 

posicionamento com base nas prescrições normativas do art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969. Salienta, ainda, que, particularmente em matéria tributária, a supralegalidade dos tratados 

internacionais funda-se também no estatuído no art. 98 do CTN, conforme o qual ―os tratados e as convenções 

internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes 

sobrevenha‖ (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 3. ed. São Paulo: RT, 

2009, pp. 344-353). Nessa esteira, preleciona que, conquanto os tratados internacionais comuns não sirvam de 

paradigma do cognominado ―controle de convencionalidade‖ (expressão reservada aos tratados de direitos 
humanos), figuram como parâmetros do chamado ―controle de supralegalidade‖, que se qualificaria por ser 

concreto, incidental e difuso (MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 154-159). Assim, para além do clássico controle 

de constitucionalidade, e do controle de legalidade (entre leis e atos infralegais), o sistema brasileiro de controle 

da produção normativa doméstica contaria atualmente também com o controle de convencionalidade e o controle 

de supralegalidade das normas infraconstitucionais. Para Mazzuoli, haveria, portanto, quatro modalidades de 

controle no sistema de fiscalização normativa brasileiro: o controle de legalidade, de supralegalidade, de 

convencionalidade (difuso e concentrado) e de constitucionalidade (difuso e concentrado) (MAZZUOLI, op. cit., 

2011, pp. 131-159). Como consectário, no modelo teórico de Mazzuoli, o sistema brasileiro de controle da 

produção normativa doméstica passou, doravante, a se basear não mais em um, mas, sim, em duas linhas de 

compatibilidade vertical, prevalecendo o que denomina de ―teoria da dupla compatibilidade vertical material‖, já 

que, agora, toda produção legislativa ordinária interna há de ser compatível com o bloco de constitucionalidade, 

integrado pela Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos, bem como com o ―bloco de 
supralegalidade‖, composto por tratados internacionais comuns internalizados (GOMES, Luiz Flávio. Primeiras 

linhas do Estado constitucional e humanista de Direito. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, 

jul./ago. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297). É digno de nota que, para Mazzuoli, a lógica que informa a solução de 

conflitos antinômicos no controle de convencionalidade não se confunde com a do controle de supralegalidade. 

Com efeito, para ele, em caso de eventual colisão entre um tratado internacional de direitos humanos e as leis 

internas, ou mesmo entre tratados internacionais de direitos humanos e a própria Constituição (o que permitiria, 

inclusive, de se cogitar da hipótese de existência de ―normas constitucionais inconvencionais‖), o problema 

antinômico não há de se resolver com base na simples aplicação do tradicional critério hierárquico, ou mesmo 

dos critérios cronológico e da especialidade, mas, sim, haveria de ser equacionado sob o crivo do método 

dialógico, aplicando-se a cognominada ―teoria do diálogo das fontes‖, de Erik Jayme (cf. JAYME, op. cit.), na 

qual as fontes normativas internas, inclusive as constitucionais, e as internacionais hão de se intercomunicar no 
sentido de se compor uma solução normativa para o caso concreto mais favorável à proteção dos direitos 

humanos (critério pro homine). Esse diálogo entre as fontes internacionais de direitos humanos e as fontes 

internas, típico do controle de convencionalidade, seria, por sua vez, viabilizado por meio dos próprios ―vasos 
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Reconhecemos que, no contexto atual das complexas sociedades pós-modernas, 

os tradicionais critérios de tratamento de antinomias nem sempre fornecem soluções 

satisfatórias para a resolução de conflitos internormativos, mostrando-se a proposta da adoção 

do princípio pro homine absolutamente coerente com escopo de melhor assegurar proteção à 

pessoa humana em seus valores essenciais. Referida alternativa encontra, ademais, plena 

guarida nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da prevalência dos 

direitos humanos. Sem embargo, é mister pontuar que a técnica heterodoxa do ―diálogo das 

fontes‖ há de ser manejada com redobrada cautela e parcimônia, sob pena de o aplicador do 

direito inovar o ordenamento jurídico, transcendendo os próprios lindes do âmbito normativo 

dos preceitos cotejados, forjando direitos subjetivos que nem sequer efetivamente existem 

juridicamente, num ativismo puramente voluntarista, sem parâmetros dogmáticos e 

democráticos legítimos e com prejuízo da segurança jurídica.  

 

3.4. Notas conclusivas 

 

Do exposto no capítulo, podem ser catalogadas, sinteticamente, as seguintes 

conclusões parciais, distribuídas, por razões didáticas, de acordo com a seção pertinente: 

Considerações preliminares 

1. Com a ―internalização‖ ou ―nacionalização‖, os tratados hão de ser alocados, 

necessariamente, num determinado espaço do cosmo normativo, acomodando-se na 

topografia escalonada do ordenamento jurídico nacional. A identificação das coordenadas de 

sua posição hierárquica servirá de referência fundamental para a definição dos parâmetros de 

relacionamento com as demais fontes normativas do direito nacional, sejam elas 

constitucionais ou infraconstitucionais; 

A hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro pós-1988 

                                                                                                                                                   
comunicantes‖ (ou ―cláusulas de diálogo‖) previstos tanto em normas internacionais (v. g., o art. 29, b, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos) quanto em normas internas (v. g., o art. 5º, § 2º, c/c art. 4, inc. 

II, ambos da Constituição de 1988). Ao revés, o controle de supralegalidade seria pautado por mecânica 
decisória diversa, informada pela primazia normativa do direito internacional em face do direito interno, a teor 

do art. 27 da Convenção de Viena e, em matéria tributária, do art. 98 do CTN, de sorte que as antinomias hão de 

ser resolvidas precipuamente pela aplicação do critério hierárquico (MAZZUOLI, op. cit., 2011, pp. 138-157). 
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A construção jurisprudencial do paradigma normológico da paridade com a legislação 

infraconstitucional ordinária e os seus efeitos normativos 

2. Apesar da natureza essencialmente constitucional e da relevância para a 

resolução de problemas práticos no que concerne aos conflitos antinômicos, a matéria relativa 

à posição hierárquica na qual os tratados, depois de recepcionados, são alocados no 

ordenamento interno, inusitadamente, nunca contou com uma disciplina jurídica específica 

nas Constituições pátrias. Ressalva-se a esse respeito o que a Constituição de 1988 dispõe 

sobre a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos, na forma do § 3º e, para 

alguns, do § 2º, ambos do seu art. 5º. A lacuna histórica na regulação da matéria abriu espaço 

para divergências de entendimento quanto à composição de antinomias, o que culminou com 

dissensões doutrinárias e oscilações jurisprudenciais no tratamento da vexata quaestio, de 

modo que ora se deliberara em prol do direito convencional, ora em favor das disposições da 

produção doméstica. Os desacordos não se referem apenas à posição hierárquica dos tratados 

comuns ou tradicionais, visto que também alcançam os tratados de direitos humanos, 

notadamente aqueles não aprovados sob o procedimento especial estatuído no § 3º do art. 5º 

da CF/1988, introduzido pela EC nº 45/2004; 

3. Até o julgamento, encerrado em 1977, do RE nº 80.004/SE, a jurisprudência 

majoritária do STF deliberava em prol do reconhecimento da primazia normativa dos tratados 

frente ao direito interno, à exceção da Constituição. Proclamava, assim, que os tratados 

revogavam a legislação infraconstitucional preexistente que lhe fosse incompatível, bem 

como prevaleciam em face das normas internas que lhes sobreviessem; 

4. A partir do referido leading case, o STF reformulou radicalmente seu 

entendimento tradicional, passando a acolher a tese da estrita paridade hierárquica entre os 

tratados e as leis federais infraconstitucionais de primeiro grau. Conquanto a tese da paridade 

normativa tenha sido adotada na análise de tema de natureza comercial, esse posicionamento 

jurisprudencial foi também estendido pela Suprema Corte aos tratados de direitos humanos, 

inclusive sob a égide da Constituição de 1988; 

5. Jamais a jurisprudência do STF reconheceu hierarquia constitucional, e, muito 

menos, supraconstitucional, em prol de qualquer convenção recepcionada pela ordem jurídica 

brasileira, salvo os tratados de direitos humanos aprovados conforme o rito especial previsto 

no art. 5º, § 3º, da Constituição, tidos como equivalentes às emendas; 

6. Foi a recorrente questão jurídica acerca da legitimidade ou não da prisão civil 

do depositário infiel de bens móveis, nos casos de contratos bancários de alienação fiduciária 
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em garantia inadimplidos, a que mais suscitou pronunciamentos e redefinições 

jurisprudenciais por parte do STF sobre a problemática relativa aos conflitos antinômicos 

entre dispositivos de tratados de direitos humanos e da legislação doméstica de origem 

nacional, incluindo normas constitucionais; 

A institucionalização da prisão civil do devedor fiduciante no direito brasileiro 

7. A conquista liberal da proibição da prisão civil por dívidas foi introduzida na 

tradição constitucional brasileira, na qualidade de garantia individual da liberdade, direito 

humano por excelência, com o art. 113, 30, da Constituição de 1934. As Constituições de 

1824 e 1891 haviam sido silentes a esse respeito. Com a outorga da Carta de 1937, a garantia 

constitucional foi suprimida. Foi, contudo, restabelecida com a promulgação da Constituição 

de 1946, que restringiu, no entanto, seu âmbito de proteção, visto que, na forma do art. 141, § 

32, seria possível a constrição excepcional da liberdade no caso do depositário infiel e do 

responsável pelo inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei. Disciplina idêntica 

restou reproduzida no § 17 do art. 150 da CF/1967 (deslocado para o art. 153, § 17, pela EC 

nº 01/1969). O art. 5º, LXVII, da CF/1988 vedou igualmente a prisão civil por dívida, mas 

excepcionou a possibilidade do encarceramento extrapenal, desde que confinada ao 

depositário infiel e ao responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia;  

8. Em 1969, o DL nº 911, outorgado pelos militares, reestruturou o regime 

jurídico do contrato de alienação fiduciária em garantia, equiparando o devedor fiduciante à 

condição análoga à do depositário, para fins de decretação da prisão civil; 

9. Sob a égide da Constituição de 1967/1969, a legitimidade constitucional da 

prisão civil do devedor fiduciante foi reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STF; 

A continuidade da orientação pretoriana do STF acerca da prisão civil do devedor fiduciante 

sob a égide da Constituição de 1988 e a lenta e gradativa consolidação de uma nova 

racionalidade institucional da Suprema Corte acerca dos tratados de direitos humanos 

10. Sob a égide da Constituição de 1988, mostrou-se mais defensável a tese de 

que a equiparação legal do devedor fiduciante ao depositário infiel promovida pelo DL nº 

911/1969 seria, de fato, inconciliável com os novos ares humanistas, liberais e democráticos, 

de sorte que não teria sido recepcionada pela novel ordem constitucional; 

11. Como bárbara técnica coercitiva de pagamento, o uso processual da prisão 

civil por dívidas constitui acerba violência que faz da pessoa humana um simples corpus vilis 
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(―corpo vil‖), reduzido à expressão material de seu corpo físico, com abstração do seu 

sofrimento;  

12. Em ordenamentos jurídicos pautados pela consciência, reconhecimento e 

respeito pela dignidade da pessoa humana como valor fundamental, o ser humano não pode, 

ao ser dogmática e juridicamente concebido com fim em si mesmo, ser tomado como objeto 

suscetível de experimentos normativos que impliquem sua submissão à violência de 

expedientes de coerção física para saldar obrigações de estrito caráter patrimonial; 

13. Na esfera inextensível do direito excepcional, em que há desvio extravagante 

da regra geral, torna-se, por imperativo hermenêutico, inarredável que se imprima exegese 

restritiva à literalidade dos referidos preceitos (exceptiones sunt strictissimae interpretativo). 

Essa exigência interpretativa coaduna-se, ademais, com a inferência dogmática segundo a 

qual a garantia dos direitos individuais deve ser interpretada de maneira a ampliar, em 

benefício da liberdade, os preceitos de entendimento duvidoso (in dubio pro libertate). 

Demais disso, no exercício conformador da interpositivo legislatoris, não é franqueada a 

dilatação conceitual de hipóteses exceptivas e o transbordamento tredestinado dos lindes 

constitucionais, mormente quando afetados atributos fundamentais da pessoa humana de suma 

envergadura axiológica; 

14. Sob pena de restar configurada fraude à Constituição Cidadã por abuso da 

liberdade de conformação normativa, não se legitimam, à luz do novo regime constitucional, 

interpretações extensivas, recorrências analógicas, aproximações fictícias ou equiparações 

aberrantes que, in malam partem, deem guarida à prisão civil do devedor fiduciante, 

artificializando o emprego da exceção constitucional do art. 5º, LXVII; 

15. Mesmo sob a égide da Constituição de 1988, o STF reafirmou seu 

entendimento tradicional sobre a legitimidade da prisão civil do devedor fiduciante em vários 

casos, posição jurisprudencial que perdurou até o julgamento, em 2008, do RE nº 466.343/SP;  

16. Apesar da jurisprudência majoritária nesse sentido, dissensões internas a esse 

respeito existiam desde, pelo menos, 1993, com Ministros defendendo a tese da 

inconstitucionalidade material superveniente dos ditames do DL nº 911/1969, incompatíveis 

com a Constituição vigente na parte relativa à aplicação da prisão civil como garantia dos 

contratos bancários de alienação fiduciária; 

17. Em 1992, o Brasil finalmente incorporou ao ordenamento doméstico os 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Convenção Americana 
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sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que vedam explicitamente a 

prisão civil por dívidas contratuais; 

18. No julgamento, em 1995, do HC nº 72.131/RJ, o Pleno do STF consolidou a 

tese de que o § 2º do art. 5º da CF/1988 não atribuiu hierarquia constitucional aos tratados de 

direitos humanos, de forma que, ao serem recepcionados, gozavam de status 

infraconstitucional, em situação de estrita paridade hierárquica com a legislação ordinária e 

com os tratados comuns ou tradicionais. Ante a simetria normativa, as antinomias deveriam 

ser solvidas, sobretudo, com base nos critérios cronológico e da especialidade, sendo 

inaplicável qualquer alusão à hierarquia; 

19. No julgamento, em 2000, do RHC n° 79.785/RJ, o Min. Sepúlveda Pertence 

inovou profundamente o trato da matéria relativa à hierarquia das convenções humanistas no 

contexto das fontes normativas do direito doméstico ao acenar com a possibilidade da 

qualificação dos tratados sobre direitos humanos como instrumentos normativos 

infraconstitucionais, mas supralegais; 

20. Por ocasião do julgamento, em 2002, do HC nº 81.319/GO, o Min. Celso de 

Mello manifestou sua orientação pessoal, inclusive com transcrição na ementa do aresto que 

relatara, de que se revelava ―altamente desejável‖, ―de jure constituendo‖, que o Congresso 

Nacional viesse a ―outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos 

celebrados pelo Estado brasileiro‖; 

21. O pluralismo de visões parciais e a dialeticidade que permeou o debate 

judicante em torno da matéria contribuiu decisivamente para o amadurecimento progressivo 

de uma racionalidade institucional diferenciada no âmbito do STF acerca da problemática 

relativa à hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro;  

A cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição de 1988 e as correntes doutrinárias 

acerca do problema da hierarquia normativa dos tratados de proteção de direitos humanos  

22. Desde o advento do art. 5º, § 2º, da Lei Magna, instaurou-se no País um 

acirrado debate doutrinário a respeito da particular posição hierárquico-normativa ocupada 

pelos tratados de direitos humanos quando recepcionados pelo direito brasileiro. Com o 

advento da EC nº 45/2004, a polêmica em torno desse tema restou parcialmente esvaziada, 

remanescendo, no entanto, no que se refere às convenções internalizadas, antes ou depois da 

edição da referida Emenda, sem a observância do procedimento especial delineado no § 3º do 

art. 5º da CF/1988; 
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23. O § 2º do art. 5º tem um caráter eminentemente aberto, pois abre uma janela 

de acesso à Constituição, dando margem ao ingresso de outros direitos e garantias no rol 

daqueles expressamente assegurados pela Lei Magna, mesmo que radicados em tratados de 

direitos humanos. Rompeu-se o enclausuramento constitucional no qual os direitos e garantias 

fundamentais vinham sendo enquadrados na tradição brasileira, colimando, assim, refletir o 

sentido próprio da Constituição material;  

24. Sobre a problemática da hierarquia jurídica dos tratados de direitos humanos 

no plano das fontes normativas do direito brasileiro (excepcionando-se aqueles aprovados na 

forma do art. 5º, § 3º), diferenciaram-se quatro teses principais, a saber: 1) a que reconhece 

hierarquia supra ou sobreconstitucional; 2) a tese da hierarquia (para ou equi)constitucional; 

3) a tese da hierarquia infra ou subconstitucional, com paridade entre a legislação ordinária e 

os tratados (hierarquia legal ou paralegal); e 4) a tese da hierarquia infra ou subconstitucional, 

mas supra ou sobrelegal;  

A radical mutação constitucional quanto à hierarquia normativa dos tratados humanistas na 

jurisprudência do STF 

25. Após um delongado ciclo histórico de maturação jurisprudencial e já sob o 

impacto das inovações da EC nº 45/2004 e com renovada composição de Ministros, o STF 

findou por modificar radicalmente sua tradicional compreensão institucional acerca da 

hierarquia dos tratados de direitos humanos não aprovados sob a mecânica especial do art. 5º, 

§ 3º, da CF/1988. No julgamento final, em 2008, do RE nº 466.343/SP, em que se discutiu 

novamente a matéria relativa à prisão civil do devedor fiduciante, o Plenário do STF superou, 

num autêntico exercício de mutação constitucional, a sedimentada tese da paridade 

hierárquica, passando a adotar a tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos;  

26. No julgamento, diferenciaram-se duas correntes de pensamento que, 

indistintamente, convergiram para o reconhecimento de um status hierárquico diferenciado e 

de um regime especial de proteção normativa em favor dos tratados de direitos humanos: 1) a 

que defendeu a supralegalidade, encabeçada pelo Min. Gilmar Mendes, que findou por 

prevalecer; e 2) a da hierarquia constitucional, liderada pelo Min. Celso de Mello, que 

revisara profundamente o seu entendimento sobre o tema em causa;  

27. A consagração jurisprudencial da tese da supralegalidade representa, ainda 

que com delongado retardo histórico, um significativo avanço na efetivação da Constituição 

de 1988 naquilo que ela tem de mais caro e fundamental: a afirmação dos direitos primários 

da pessoa humana; 
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28. A novel compreensão institucional encampada pelo STF sobre o valor 

normológico dos tratados de direitos humanos no direito doméstico não derivou de um 

desbordamento puramente ativista de suas atribuições e lindes constitucionais ou de um 

voluntarismo antidemocrático escamoteado sob um generoso discurso em prol da pessoa 

humana. Trata-se, de fato, de interpretação heterodoxa conforme a Constituição; 

Os tratados de direitos humanos como parâmetros de controle da produção normativa 

doméstica 

A normatividade forte e a parametricidade material dos tratados de direitos humanos na 

ordem jurídica brasileira em vigor 

29. Como corolário das alterações constitucionais decorrentes da Reforma de 

2004 e da nova compreensão jurisprudencial perfilhada pelo STF desde o paradigmático 

julgamento do RE nº 466.343/SP, podem ser diferenciadas, no tocante à alocação hierárquica 

na ordem jurídica brasileira, duas modalidades de tratados de direitos humanos: 1) aqueles 

aprovados sob o iter formativo delineado no § 3º do art. 5º da CF/1988, que, quando 

ratificados e incorporados, tornam-se ―equivalentes às emendas constitucionais‖, passando a 

gozar, portanto, de status constitucional, vale dizer, são material e formalmente 

constitucionais; e 2) os não-aprovados sob a referida sistemática especial, que, ao serem 

recepcionados, passam a ostentar hierarquia infraconstitucional, porém supralegal, nos termos 

do § 2º do art. 5º da CF/1988, de sorte que, a despeito de veicularem normas materialmente 

constitucionais, não se qualificam estas como formalmente constitucionais, não equivalendo, 

dessarte, às emendas; 

30. Quer possuam estatura constitucional (§ 3º), quer supralegislativa (§ 2º), a 

todas as referidas convenções foi reconhecida uma normatividade forte, uma eficácia formal 

preeminente, um grau jurídico supraordenado em relação àquele do direito estritamente legal, 

situado na base da escalonada catedral normativa. O valor jurídico reforçado, constitucional 

ou supralegal, conferido aos tratados de direitos humanos implica, outrossim, um significativo 

incremento na defesa ou garantia das normas convencionais pertinentes, na medida em que se 

tornam indisponíveis ou infensas à ação legiferante derrogatória; 

31. Ao ascenderem normativamente na escala graduada das fontes jurídicas, os 

tratados de direitos humanos foram alavancados hierarquicamente à condição de standards 

vinculantes, passando a servir de fundamentos materiais de validade e de referenciais 

informativos da interpretação de todo o direito positivo nacional. Houve um reposicionamento 
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funcional das convenções humanistas na hierarquia dos processos de produção normativa do 

direito doméstico;  

32. Os tratados de direitos humanos não balizam a produção jurídica nacional no 

que diz respeito à regularidade dos processos formais de elaboração da legislação 

infraconvencional (competência e procedimento), visto que se voltam, exclusivamente, para o 

conteúdo axiológico dos atos normativos produzidos. Perante as convenções humanistas, a 

validade intrassistemática de uma norma jurídica é mensurada pela conformidade material, 

finalística e axiológica com o escopo de maximização da efetividade do sistema de proteção 

da pessoa humana; 

33. As convenções humanistas passaram a gozar de ―valor paramétrico‖ no 

sistema normativo brasileiro pós-1988, ou melhor, pós-EC nº 45/2004 e pós-RE nº 

466.343/SP, de forma que condicionam a regular operatividade das normas subconvencionais 

no plano jurídico interno. A cognição do título de (i)legitimidade dos preceptivos legais 

ordinários não mais se opera exclusivamente sob o código binário 

―constitucional/inconstitucional‖; há também de ser filtrada sob o crivo do algoritmo 

―convencional/inconvencional‖. A legitimidade material de toda a legislação estatal está 

atualmente sujeita ao regime da dupla compatibilidade vertical, cabendo aos juízes nacionais 

ter plena compreensão acerca dessa guinada paradigmática, de forma que possam bem aplicar 

o direito vigorante, na melhor perspectiva da proteção da pessoa humana;  

Os fenômenos da (in)constitucionalidade e da (in)convencionalidade e o bloco de 

constitucionalidade 

34. Na experiência constitucional hodierna de muitos países, incluindo o Brasil, a 

(in)constitucionalidade passou a ser referenciada não mais somente em face do texto magno 

em si, mas na perspectiva mais ampla do chamado ―bloco de constitucionalidade‖, marcado 

por um regime de normação constitucional intertextualizada, para além do texto magno; 

35. Conquanto ainda não se tenha consolidado um entendimento mais uniforme e 

preciso acerca dos elementos normativos que compõem o bloco de constitucionalidade 

brasileiro, o referido conceito já vem tendo maciça acolhida no meio doutrinário e alguma 

ressonância na jurisprudência do STF; 

36. Por analogia aos termos relacionais ―constitucionalidade‖ e 

―inconstitucionalidade‖, empregam-se as expressões ―convencionalidade‖ e 

―inconvencionalidade‖ para se referir especificamente à relação de compatibilidade ou não 

com as convenções de direitos humanos;  



498 

 

 

 

37. Mazzuoli sustenta que, ao adquirirem valor paramétrico no processo de 

produção jurídica doméstica, todos os tratados de direitos humanos, aprovados ou não de 

acordo com o § 3º do art. 5º, passaram a contar com um instrumento específico de proteção 

normativa, que mescla elementos do tradicional controle de constitucionalidade com recursos 

dogmáticos adotados na prática jurídica internacional em matéria de proteção dos direitos 

humanos (critério pro homine e diálogo de fontes). Nesse sentido, assinala que, na guarda do 

bloco de constitucionalidade, passou a existir no Brasil, para além do clássico controle de 

constitucionalidade, o que denominou de ―controle de convencionalidade‖; 

38. Há quem critique, contudo, o referido modelo teórico, sustentando-se que o 

―valor paramétrico superior‖ de todos os tratados humanistas na ordem interna é sempre o 

―valor constitucional‖, já que integram o bloco de constitucionalidade, daí porque a 

qualificação jurídica da ―relação de desvalor paramétrico‖ entre as normas legais e as normas 

convencionais sobre direitos humanos seria melhor traduzida pelo termo 

―inconstitucionalidade‖, associado ao princípio da constitucionalidade, e não propriamente 

pela expressão ―inconvencionalidade‖. Sustenta-se, nesse sentido, que inexistiria base 

jurídica, no sistema normativo brasileiro, para se reconhecer o aludido ―controle de 

convencionalidade‖; 

39. Não é propriamente o feitio constitucional da matéria normada que qualifica 

determinado preceito jurídico como ―parâmetro constitucional‖ no direito nacional, e, sim, a 

inserção no cosmo normativo que, à luz do direito constitucional vigorante, é juridicamente 

definido como bloco de constitucionalidade;  

40. As dimensões do bloco constitucional, com o delineamento dos elementos 

normativos que o integram, hão de ser colhidas na própria Constituição em vigor, de forma 

que reflita ―conceito constitucionalmente adequado‖, referenciado em uma situação 

constitucional concreta e historicamente determinada; 

41. Por serem equivalentes às emendas constitucionais, os tratados aprovados 

conforme o disposto no § 3º do art. 5º da CF/1988 inserem-se no bloco de constitucionalidade 

brasileiro e servem como parâmetros constitucionais de confronto, à semelhança das normas 

constitucionais derivadas, pela via incidental-concreta ou pela principal-abstrata; 

42. Não há consenso, quer na doutrina, quer na jurisprudência, quanto à questão 

referente à inclusão ou não dos tratados não aprovados conforme o § 3º do art. 5º da CF/1988 

no bloco de constitucionalidade brasileiro. As respostas ofertadas para o problema têm 

variado de acordo com as respectivas premissas evocadas acerca da posição hierárquica;  
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43. A polêmica questão relativa à inclusão ou não dos tratados não aprovados 

conforme o § 3º do art. 5º da CF/1988 no bloco de constitucionalidade não foi, segundo 

pensamos, categoricamente solucionada pela jurisprudência da Suprema Corte com a simples 

acolhida da tese da supralegalidade, de sorte que o trato na matéria aparenta permanecer 

ambíguo nesse tocante. Resta aberta a possibilidade de se especular que referidos tratados 

humanistas podem, por sua matéria, finalidade e função normológica constitucional, a 

despeito da hierarquia infraconstitucional, participar do bloco de constitucionalidade 

brasileiro, contando, inclusive, com a garantia de instrumentos de fiscalização de 

constitucionalidade; 

As convenções humanistas supralegais: leis de valor reforçado ou normas constitucionais 

interpostas? 

44. O estado normativo dos tratados humanistas supralegais evidencia algumas 

similaridades com a condição jurídica das ―leis de valor reforçado‖ do direito lusitano. Estas 

são leis de origem nacional que gozam de preeminência ou de pressuposição jurídica em 

relação às demais leis, de valor ordinário, por inflexão direta, expressa ou implícita, do 

próprio texto magno. Em razão disso, contam comumente com o atributo da parametricidade 

material, de sorte que passam a servir de parâmetros diretos de fiscalização da (i)legitimidade 

jurídica das normas de menor vigor normativo, sendo, para tanto, garantidas por mecanismos 

jurisdicionais de controle. Na tradição normológica lusitana, a relação de desvalor jurídico 

defluente da colisão antinômica entre uma lei de valor reforçado e um ato normativo 

subordinado é qualificada como de ilegalidade, e não de inconstitucionalidade. O parâmetro 

direto de referência e aferição é uma lei de valor revigorado, e não propriamente a 

Constituição. A lei de valor reforçado não participa do bloco de constitucionalidade, 

integrando, em verdade, o bloco de legalidade, que é supra-infra-ordenado, sendo, ademais, 

concebida como uma lei dotada de valor legislativo qualificado, e não como uma lei dotada de 

valor constitucional;  

45. Para efeito de análise de aspectos associados ao valor paramétrico, os tratados 

dotados de parametricidade vêm sendo qualificados por boa doutrina lusitana, juntamente 

com as leis de valor reforçado, sob a denominação unitária de ―normas interpostas‖. A 

despeito da inserção doutrinária numa categoria teórica unitária, as normas interpostas são 

muito heterogêneas e servem para designar esquemas relacionais diversamente configurados 

pela Constituição, o que denota distintos modos de se conceber a relação de desvalor 

paramétrico e de se promover o pertinente controle da parametricidade;  
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46. Na experiência jurídica portuguesa, dispensa-se, em rigor, um tratamento 

normológico diferenciado às convenções internalizadas, que não integram, em princípio, nem 

o bloco de constitucionalidade, nem o de legalidade, formando um conjunto normativo à 

parte. Há, contudo, corrente doutrinária que reconhece valor paramétrico constitucional em 

prol de normas convencionais de direitos humanos incorporados pelo direito lusitano, por 

força do art. 16º (1) da Constituição portuguesa, desde que compreendidas como 

densificações do âmbito normativo de normas constitucionais. Nessa linha de compreensão, 

no sistema normativo português, normas convencionais definidores de direitos humanos, 

mesmo quando não sejam formalmente constitucionais, podem integrar o bloco de 

constitucionalidade lusitano, qualificando-se como autênticas ―normas constitucionais 

interpostas‖, cuja afronta acarretaria violação da própria Constituição; 

47. A construção brasileira, de base jurisprudencial, da figura das normas 

convencionais de direitos humanos com estatura supralegal por inflexão direta do art. 5º, § 2º, 

da CF/1988, denota a referida técnica doutrinal da ―interposição normativa‖. Trata-se da 

alocação mediana, por injunção do texto magno, de um escalão normativo intermediário entre 

a Constituição e a legislação ordinária, que, a despeito de possuir hierarquia 

infraconstitucional, exerce uma função conformadora do direito doméstico, servindo de limite 

intercalado, de parâmetro interposto de legitimidade jurídica do direito estatal, em prol da 

proteção da dignidade da pessoa humana;  

48. No julgamento do RE nº 466.343/SP, o STF não reconheceu que as 

convenções de direitos humanos integram o bloco de legalidade brasileiro, ainda que numa 

posição topológica superior. Em verdade, a Suprema Corte proclamou que referidos tratados 

figuram como direito supralegal, e não como direito legal reforçado. Se as convenções 

humanistas supralegais complementam a Lei Magna, densificando ou aditando novos direitos 

e garantias, ainda que por via hermenêutica, é porque aderem e fazem parte da Constituição, 

para todos os efeitos perante o direito legal ordinário. O art. 5º, § 2º, da CF/1988 não concebe 

nenhum conceito material de lei, ainda que de valor reforçado, e, sim, um conceito material de 

Constituição. Não se afigura desarrazoado ponderar que os tratados humanistas supralegais 

integram o bloco de constitucionalidade brasileiro, na qualidade de normas constitucionais 

interpostas, servindo de parâmetros de controle jurisdicional de constitucionalidade, desde 

que não afrontem a Constituição formal. Sob esse prisma, seria perfeitamente possível estatuir 

um regime de supra-infra-ordenação do bloco de constitucionalidade; 
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49. A qualificação das convenções humanistas sobrelegais como normas 

constitucionais interpostas pressupõe a revisão de paradigmas dogmáticos e a readaptação dos 

instrumentos de controle de constitucionalidade, mormente as ações diretas, com o fito de se 

assegurar máxima efetividade à garantia dos direitos humanos sem que isso redunde, por 

outro lado, em necessário comprometimento da dimensão formal da Constituição; 

50. A hierarquia formal não tem valor por si mesma; presta-se, como regra 

construtiva, a ordenar formas normativas na estrutura escalonada do direito positivo, de 

acordo com a função orgânica que lhes é reservada no âmbito do sistema jurídico. O controle 

de constitucionalidade não constitui instrumento de proteção da hierarquia em sua simples 

função ordenadora, e, sim, naquilo que o escalonamento se propõe a tutelar os valores capitais 

da ordem constitucional. A função garantística da jurisdição constitucional não é exclusiva da 

Constituição formal e não é incompatível com a materialização da Lei Fundamental; 

51. Não se justifica que, em nome da supremacia formal da Constituição, sejam 

alijados da garantia do controle jurisdicional de constitucionalidade os tratados de direitos 

humanos que porventura não forem aprovados sob a liturgia especial prevista no § 3º do art. 

5º da CF/1988. A afronta a um tratado de direitos humanos, com estatura constitucional ou 

supralegal, envolve, indistintamente, um ilícito agravado cuja ilegitimidade jurídica equivale à 

violação da própria Constituição, na parte que lhe é, por sinal, mais sensível, na medida em 

que toca de perto a proteção da dignidade da pessoa humana;  

52. A violação de convenções humanistas sobrelegais não configura a chamada 

inconstitucionalidade indireta, mediata, reflexa ou oblíqua, já que acarreta uma autêntica 

disfunção normativa de índole constitucional, defluente da afronta a direito supralegal 

integrativo da Constituição material; 

53. A extensão da jurisdição constitucional em prol da defesa dos tratados de 

direitos humanos com status supralegal não compromete o princípio da prevalência da 

Constituição. Coloca, em verdade, em perspectiva o problema do ―conceito 

jurisprudencialmente adequado de Constituição‖, a ser consolidado pelo Judiciário brasileiro 

em sua prática jurisdicional diária; 

54. Para os que entendem que, por não serem formalmente constitucionais, 

referidos tratados humanistas não contam com a garantia da fiscalização jurisdicional de 

constitucionalidade, resta franqueada a possibilidade de o controle normativo, tendo normas 

convencionais como parâmetros de contraste, ser feito na resolução de casos concretos, em 

contenciosos subjetivos, por qualquer juiz ou tribunal, de forma incidenter tantum. Nessa 
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situação, a decisão de controle, parametrizada por convenções humanistas, surtirá apenas 

efeitos casuísticos, inter pars;  

Possíveis sentidos para os §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/1988 diante da qualificação das 

convenções humanistas sobrelegais como normas constitucionais interpostas e da sua inserção 

no bloco de constitucionalidade. 

55. Deve-se, em rigor, interpretar o § 2º em sintonia com o § 3º, ambos do art. 5º 

da CF/1988, sem que se sacrifique uma dessas disposições constitucionais em favor da outra; 

56. Somente os tratados formalmente constitucionais, com força normativa 

equivalente à das emendas, podem reformar normas da Constituição formal, observadas as 

limitações materiais previstas no art. 60, § 4º, da CF/1988. As convenções destituídas de 

forma constitucional não evidenciariam, por sua vez, nenhuma eficácia derrogatória ou 

paralisante das normas formalmente constitucionais, razão pela qual estão sujeitas à irrestrita 

supremacia formal da Constituição; 

57. Boa parte da doutrina brasileira defende que as normas convencionais 

aprovadas nos termos do § 3º do art. 5º figuram como cláusulas pétreas e não podem ser 

denunciadas pelo Presidente da República. Ao revés, os tratados ―apenas‖ materialmente 

constitucionais seriam passíveis de serem denunciados, pois não se qualificam como cláusulas 

pétreas. Divergimos desse entendimento no tocante à afirmação da impossibilidade de 

denúncia. Com efeito, como ato de soberania externa do Estado, o Chefe de Estado poderá 

perfeitamente romper, pela denúncia, os laços jurídicos internacionais, o que o âmbito 

normativo do art. 60, § 4º, da CF/1988 não alcança, nem impede. Nada obstante, o tratado 

denunciado continuará, em caráter excepcional, a surtir plenos efeitos jurídicos no plano 

interno, por ter sido constitucionalizado nesses termos, de forma que os direitos humanos 

reconhecidos e petrificados perdurarão, no domínio doméstico, na qualidade de direitos 

constitucionais positivados; 

O controle de convencionalidade: o princípio pro homine e o diálogo de fontes 

58. Para Mazzuoli, a partir do reconhecimento da parametricidade material dos 

tratados humanistas, o sistema brasileiro de controle da produção normativa doméstica passou 

a contar, para além da costumeira fiscalização de constitucionalidade, com uma nova 

modalidade de verificação normativa: o controle de convencionalidade, que teria como 

parâmetros de contraste justamente as normas convencionais definidoras de direitos humanos; 



503 

 

 

 

59. Mazzuoli defende a tese de que todos os tratados de direitos humanos, ao 

serem ratificados e incorporados à ordem jurídica brasileira, passam a contar com status de 

norma constitucional, integrando o bloco de constitucionalidade. Segundo entendemos, 

aparentemente há certa incongruência entre a premissa de que todos os tratados de direitos 

humanos internalizados integram o bloco de constitucionalidade brasileiro e a ilação de que 

haveria um mecanismo inédito de aferição normativa a que se devesse designar de controle de 

convencionalidade. No fundo, na particular configuração arquitetada por Mazzuoli, o controle 

de convencionalidade não representa realmente um novo modelo de fiscalização normativa, 

mas uma adaptação ou variação do próprio controle de constitucionalidade. De fato, o 

controle de convencionalidade proposto por Mazzuoli não se diferencia propriamente do 

controle de constitucionalidade pelo valor paramétrico tutelado (que é, na própria visão de 

Mazzuoli, sempre constitucional), pelos meios instrumentais de proteção (os mesmos do 

controle de constitucionalidade) e pela distribuição da competência jurisdicional de controle 

(difusa ou concentrada). Distingue-se pela fonte normativa que serve de referencial direto de 

confronto (tratado de direitos humanos); e, em relação à sistemática interna de tratamento de 

colisões antinômicas, pela introdução de recursos dogmáticos da prática jurídica internacional 

(princípio pro homine e diálogo das fontes); 

60. Mazzuoli faz a seguinte diferenciação: 1) por serem equivalentes às emendas 

constitucionais (§ 3º), os tratados de direitos humanos material e formalmente constitucionais 

podem servir de parâmetros tanto de controle principal-abstrato (ADIn, ADC, ADO e ADPF), 

quanto de controle incidental-concreto de convencionalidade; e 2) os demais tratados de 

direitos humanos (§ 2º), como não possuem estatura normativa equivalente à das emendas 

constitucionais, só podem figurar como paradigmas de controle incidental-concreto, de 

jurisdição difusa por todas as instâncias monocráticas ou colegiadas do Judiciário;  

61. Divergimos da tese da duplicidade de regimes de controle. Ao se conceber 

que todas as convenções definidoras de direitos humanos participam do domínio 

intraconstitucional, não se justifica que se elimine dos tratados ―apenas‖ materialmente 

constitucionais as garantias de fiscalização objetiva, sob pena de se cindir o bloco de 

constitucionalidade justamente naquilo que ostenta de mais característico, que é o controle 

jurisdicional de constitucionalidade; 

62. No que concerne ao fenômeno antinômico, Mazzuoli defende que, nos 

conflitos envolvendo normas convencionais e normas de origem doméstica (―antinomia de 

direito interno-internacional‖), podem ser desaplicadas as próprias normas dos tratados 
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humanistas, ainda hierarquicamente superiores, em reverência a outras normas, mesmo que 

inferiores, que porventura se mostrem mais favoráveis à efetivação dos direitos humanos (lex 

favorabilis), na perspectiva do princípio pro homine, vale dizer, da maximização da proteção 

da dignidade da pessoa humana;  

63. O tradicional controle de constitucionalidade ainda opera com esteio na 

monossolução exclusivista pela primazia absoluta do texto constitucional em rechaço a 

qualquer norma infraconstitucional colidente, ainda que mais favorável ao ser humano. Pauta-

se por uma rigorosa aplicação do critério da hierarquia, corolário de um modelo dogmático 

assentado na contemplação da supremacia formal da Constituição; 

64. Inspirando-se nas lições do jurista alemão Erik Jayme, Mazzuoli predica que, 

em meio à incompatibilidade aparente de preceitos jurídicos, ao invés de se rechaçar 

simplesmente uma norma em favor de outra, hierarquicamente mais elevada (lex superior), 

mais recente (lex priori) ou mais específica (lex specialis), caberia ao aplicador empreender, 

num exercício reflexivo de coordenação prática, um ―diálogo de fontes‖ (dialogue de 

sources), com o fito de obter a solução normativa que melhor favorecesse a efetivação dos 

direitos humanos no caso concreto; e 

65. Reconhecemos que, no contexto atual das complexas sociedades pós-

modernas, os tradicionais critérios de tratamento de antinomias nem sempre fornecem 

soluções satisfatórias para a resolução de conflitos internormativos, mostrando-se a proposta 

da adoção do princípio pro homine absolutamente coerente com escopo de melhor assegurar 

proteção à pessoa humana em seus valores essenciais. A técnica heterodoxa do ―diálogo das 

fontes‖ há de ser manejada, contudo, com redobrada cautela e parcimônia, sob pena de o 

aplicador do direito inovar o ordenamento jurídico, transcendendo os próprios lindes do 

âmbito normativo dos preceitos cotejados, forjando direitos subjetivos que nem sequer 

efetivamente existem juridicamente, num ativismo puramente voluntarista, sem parâmetros 

dogmáticos e democráticos legítimos e com prejuízo da segurança jurídica. 

* * * 
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CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista a opção metodológica adotada neste trabalho de catalogar, ao final 

de cada capítulo, as pertinentes notas conclusivas parciais, tomamos a liberdade de nos 

abstermos de tecer uma minudente digressão retrospectiva a título de desfecho conclusivo, 

sob pena de eventualmente incorrermos em redundâncias desnecessárias e que acrescentariam 

muito pouco, ou mesmo nada, ao propósito científico desta pesquisa. 

De todo modo, à guisa de síntese conclusiva geral, vale nota que, quer detenham 

estatura constitucional ou supralegal, os tratados de direitos humanos gozam atualmente de 

posição normativa de especial preeminência na hierarquia estrutural das fontes do sistema 

jurídico brasileiro.  

Essa ascendência normativa das convenções humanistas coaduna-se perfeitamente 

com as irradiações prescritivas defluentes dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

prevalência dos direitos humanos, consagrados pioneiramente em nossa história 

constitucional no contexto do democrático processo constituinte do qual adveio a 

Constituição de 1988, marco da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Além da 

conformidade com a principiologia e com o regime constitucional aberto delineado pela Lei 

Magna, reflete um arquétipo dogmático de inspiração profundamente humanista e de raízes 

histórico-filosóficas bem remotas, construído e afirmado em meio à luta social por mais 

respeito e consideração à vulnerável condição humana.  

Noutra face, ao serem alavancados na escala graduada das fontes jurídicas, houve 

um radical reposicionamento funcional dos tratados de direitos humanos na hierarquia dos 

processos de produção normativa do direito doméstico. Com efeito, as convenções 

humanistas foram alçadas à condição de standards vinculantes, assumindo, no rol dos 

alicerces do ordenamento brasileiro, a superior função normológica de servirem de 

parâmetros referenciais de legitimação material de todo o direito estatal, em prol dos valores 

axiais da pessoa humana. 

Nesse mister, a coerência funcional e a unidade de sentido do sistema normativo, 

radicado, em última instância, na matriz axiológica da dignidade da pessoa humana, 

pressupõe, na resolução de antinomias que envolvam tratados dessa natureza, a assunção de 

uma dinâmica normativa heterodoxa que contemple as predicações jurídicas mais favoráveis à 
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proteção da pessoa humana (critério pro homine), ainda que em desprestígio de normas 

convencionais hierarquicamente superiores. 

Por sua vez, pela matéria que veiculam (direitos humanos), pela finalidade 

instrumental que lhes é afeta (tutelar direitos humanos em favor da dignidade da pessoa 

humana) e pela função normológica que exercem no direito brasileiro por inflexão direta da 

Constituição (operar como parâmetros substanciais de controle normativo de toda a legislação 

infraconstitucional), devem contar com um regime reforçado de proteção jurídica em face das 

intempéries erosivas do entrechoque normativo.  

A efetividade dessas normas convencionais definidoras de direitos elementares do 

ser humano depende fundamentalmente, embora não exclusivamente, do desempenho da 

função garantística a cargo do Judiciário e dos paradigmas dogmáticos que inspiram o ato 

profundamente sentimental de julgar. 

Para além do que restou exposto neste trabalho e, segundo pensamos, sem 

comprometer o rigor científico e objetivo da pesquisa, impede, ainda, tecermos, mesmo que 

brevemente, algumas considerações finais de cunho sociológico, sob pena de nos alhearmos 

da realidade concreta em que vivem as pessoas e para a qual o Direito cumpre o seu propósito 

existencial. 

Há cerca de dois séculos, a história político-constitucional do Brasil iniciou-se sob 

o signo do autoritarismo, do elitismo e da violência hedionda da escravidão. Evoluímos! 

Apesar dos avanços civilizatórios, depois de décadas de aviltamento da condição humana, 

ainda vivemos num País marcado por profundas assimetrias socioeconômicas. Centenas de 

brasileiros, espoliados, miseráveis, indigentes, subsistem absolutamente à margem do modelo 

de sociedade, justa, livre e solidária, projetado em nossa Constituição, que contempla, aliás, 

tantas e tão elevadas disposições de cunho universal, visto que inerentes à pessoa humana. 

Basta citar, a título ilustrativo, que, conforme aferições periodicamente feitas pela ONU e 

divulgadas em relatórios de medição do desenvolvimento humano, o Brasil é, de fato, um dos 

países de piores coeficientes de distribuição de renda e de desigualdade social no mundo, a 

despeito de despontar com um dos maiores PIB´s, figurando entre as grandes potências 

econômicas do planeta (G20).  

Numa realidade tão concretamente dura e adversa, ser otimista com as projeções 

humanistas das normas constitucionais e convencionais pode soar, para muitos, até como um 

atestado de alienação. É fato que, por melhores e mais nobres que sejam, os artigos de uma 
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Constituição, ou mesmo de um tratado, não transformam a realidade por si sós; carecem, para 

tanto, de concreta efetivação, que se conquista na luta pessoal e na ação social de cada dia.  

Mesmo sem pretender mitificar a Constituição Cidadã, é preciso ―não perder a 

ternura‖, ―não esperar acontecer‖ e ―ter perseverança na fé‖. Em seu valor projetivo, 

repousam, no fundo, as sinceras esperanças e esforços de milhões de homens e mulheres por 

um futuro melhor, com mais dignidade, paz e justiça social.  

Nestas últimas linhas de reflexão e ―pra não dizer que não falei das flores‖
1579

, 

veio-me à mente uma ideia que muito marcou a minha infância e formação pessoal: a de 

utopia
1580

. Vale recordar, pela pertinência, as palavras de Eduardo Galeano a esse respeito, 

que comparava a utopia ao horizonte: se eu avanço um passo, o horizonte recua um passo; se 

eu avanço dois passos, o horizonte recua dois passos; eu avanço cem metros, o horizonte 

recua cem metros; eu subo a colina, e o horizonte esconde-se atrás da colina seguinte. Mas 

então, perguntava ele, para que servem as utopias? Servem para isso, para nos fazer 

caminhar!
1581

  

A caminhada continua; e a luta, peregrina, por mais democracia e efetivação dos 

direitos humanos no Brasil, também! 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1579 Alusão à música ―Pra não dizer que não falei das flores‖, de Geraldo Vandré, cantada em meio à luta contra 

a opressão da ditadura militar, na qual constam os seguintes trechos: ―Somos todos iguais, 

braços dados ou não‖ e o refrão ―Vem, vamos embora, que esperar não é saber; Quem sabe faz a hora; não 
espera acontecer‖. 
1580 Alusão à música ―Utopia‖, de Zé Vicente. 
1581 Alusão ao poema ―Um olhar sobre a utopia‖, de Eduardo Galeano. 
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