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há de ser cumprido!”. Ele também é teu! Foi para ti que escrevi não apenas esta 
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[....] os homens não deixam de fabricar um guarda-sol que os 

abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem 

suas convenções, suas opiniões; mas o poeta, o artista abre 

uma fenda no guarda-sol, rasga até o firmamento, para fazer 

passar um pouco do caos livre e tempestuoso e enquadrar 

numa luz brusca, uma visão que aparece através da fenda, 

primavera de Wordsworth ou maçã de Cézanne, silhueta de 

Macbeth ou de Ahab. Então, segue a massa de imitadores, que 

remendam o guarda-sol, com uma peça que parece vagamente 

com a visão; e a massa dos glosadores que preenchem a fenda 

com opiniões: comunicação. Será preciso sempre outros 

artistas para fazer outras fendas, operar as necessárias 

destruições, talvez cada vez maiores, e restituir assim, a seus 

predecessores, a incomunicável novidade que não mais se 

podia ver.”. (DELEUZE, 1992, p. 262). 

 

"[....] o tempo é o eterno construtor de antigamentes. [….] O 

hoje comeu o ontem.". (COUTO, 2005, p. 160, 161). 
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RESUMO 

A utilização do Princípio internacional Pro Homine na ponderação de normas que 
envolvam o conteúdo dos Direitos humanos como instrumento de abandono do 
critério formalista de fixação hierárquica de normas – tendo compreendido o caráter 
dinâmico do ordenamento jurídico, e não apenas estático escalonado. Apresentação da 
Internacionalização do Direito, até o enfrentamento das teses multiculturalistas 
levantadas pelo debate Pós-moderno do relativismo. A perpecpção de que a 
humanidade, histórica e psicologicamente, é animada por ideais com intenção 
universal, e, ainda que os mesmos não possam ser defendidos de maneira uniforme, 
sempre estarão sendo recriados. A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal a partir da análise clássica da resolução de conflitos normativos entre 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Nacional, mediante as 
teses Monista e Dualista, e os status conferidos a estes Tratados internacionais, 
principalmente após a Emenda Constitucional n. 45 de 30 de dezembro de 2004, que 
levou à inovadora tese do status de supralegalidade e a discussão sobre a 
constitucionalização material e formal dos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos. A contribuição da Nova Gramática e Hermenêutica do Direito e da 
Constituição com a aceitação da normatividade dos Princípios, revolucionando o 
hermetismo clássico da teoria do ordenamento jurídico clássica de origem kelseniana. 
O deslocamento do foco normativo dedutivo legalista, com o chamado 
Neoconstitucionalismo e os hard cases, nos quais a norma em tese pouco contribuiria 
para resolução da colisão de normas de textura aberta como são as normas de Direitos 
humanos e de Direitos fundamentais. O surgimento do conceito de Ponderação e 
Colisão de Princípios com o enlace  de uma metódica diferenciada que enfatiza a 
decisão judicial e não a posição normativa de um texto jurídico, e o avanço da norma 
mais favorável à vítima de uso originalmente corrente nos Tratados internacionais de 
Direitos Humanos, que motivaram o abandono do Direito Internacional conflitante 
com o nacional e abriram espaço para utilização do Princípio Pro Homine. A 
percepção de que o Princípio da Proporcionalidade pode ser orientado por uma quarta 
dimensão ou subprincípio, além dos já existentes: adequação, necessidade e 
proporcionalidade stricto sensu. Podendo ser, em caso de colisões normativas que 
envolvam normas de Direitos humanos, dispensada a análise do critério hierárquico 
formal da fonte, utilizando o Princípio Pro Homine para determinar que seja aplicada 
ao caso a norma que melhor proteja o ser humano.  
 

Palavras-chave: Tratados Internacionais de Direitos Humanos; Princípio Pro 

Homine; Nova Gramática da Constituição e do Direito; Nova Hermenêutica 

Constitucional; Princípio da Proporcionalidade; Ponderação; Pluralismo; Solipsismo. 
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ABSTRACT 

The use of the principle in international Pro Homine weighting rules involving the 
contents of human rights as an instrument of abandoning formalistic criteria for 
setting hierarchical rules - having understood the dynamic character of the legal 
system, and not just static staggered. The perpecpção that humanity historically and 
psychologically, is animated by universal ideals with intent, and, although the same 
can not be defended in a uniform way, are always being recreated. The analysis of the 
case law of the Supreme Court from the classical analysis of the resolution of 
normative conflicts between International Treaties on Human Rights and National 
Constitution upon theses Monist and Dualist, and the status conferred to these 
international treaties, especially after the Constitutional Amendment . 45 of 30 
December 2004, which led to the innovative thesis status supralegalidade and 
discussion on the materials and formal constitutionalization of International Treaties 
on Human Rights. The contribution of the New Grammar and Hermeneutics Dieito 
the Constitution and with the acceptance of normative principles, revolutionizing the 
hermetic classic classical theory of legal origin kelseniana. The displacement of the 
normative focus dedutico legalistic, with the call neoconstitutionalism and hard cases, 
where the norm in theory contribute little to resolve the collision of norms of open 
texture as are the standards of human rights and fundamental. The emergence of the 
concept of Weighting Principles and collision with the link of a methodical 
differentiated emphasizes that the court decision and not a normative position of a 
legal text, and the advancement of the standard more favorable to the victim use 
originally in current international treaties on Human Rights , which led to the 
abandonment of international law conflicting with national and made room for the use 
of Pro Homine Principle. The perception that the Principle of Proportionality can be 
driven by a fourth dimension or subprinciple, besides those already existing: 
appropriateness, necessity and proportionality stricto sensu. May be, in case of 
collisions involving normative standards of human rights, waived the formal analysis 
of hierarchical criterion of source, using the Principle Pro Homine to determine if it is 
applied to the standard that best protects the human being. 
 
 
Keywords: International Treaties on Human Rights; Principle Pro Homine; New 
Grammar of the Constitution and the law; New Constitutional Hermeneutics; 
Principle of Proportionality; Weighting; Pluralism; Solipsism. 
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INTRODUÇÃO 

 

No romance: “O Último Voo do Flamingo”, de António Emílio Leite 

Couto, mais conhecido por seu pseudônimo Mia Couto. É relatado um mistério numa 

localidade africana fictícia chamada Tizangara, em que os soldados da ONU 

(Organização das Nações Unidas), chamados de “capacetes azuis” e “gafanhotos”, 

explodem sem explicação certa. A aventura de Massimo Risi, italiano, representante 

da ONU e responsável para desvendar o mistério inaudito, passa não apenas pelo 

assombro das mortes, mas pelos mistérios e adágios daquele local de nome estranho 

para um italiano que sabia até a língua portuguesa que lá se falava, mas não conhecia 

suas simbologias. Numa de suas falas com seu tradutor, ele assim desabafou: “ – 

Você quem é?! – Sou seu tradutor. – Eu posso falar e entender. Problema não é a 

língua. O que eu não entendo é este mundo daqui.”1. A diferença de mundos, num 

mesmo mundo, é a tônica do romance. Numa fala do bruxo Zeca Andorinho, mais 

uma vez a diferença é ressaltada: “O senhor lê o livro, eu leio o chão.”2. As diferenças 

de perspectivas fazem com que o que seria um mesmo mundo se torne múltiplo – de 

diversas leituras.  

A Lenda do voo do flamingo, que inspirou Mia Couto a escrever este 

romance, foi iniciada por um sinal. Ao passear por Moçambique veio ao seu encontro 

uma pluma do pássaro que representa a esperança para os nacionais. Vendo aquela 

pluma, pensou que, para o seu povo, se aquela fosse a última pluma de um flamingo o 

penhor simbólico da esperança teria sido destruído. Aquele era o sinal de que os 

símbolos de uma nação, de tão enraizados, dão sentido e significado à vida – 

morrendo os flamingos, faleceria o maior signo de uma nação: a esperança de um 

futuro melhor. 

Não há como negar que os seres humanos agem segundo padrões de 

inspiração. Criticar os tais é missão dos cientistas, poetas, juristas, enfim, mas seu uso 

é inescapável. 

Direitos humanos são normas que surgem, historicamente, com aspirações 

universais, e são propostos como tentativa de evitar abusos estatais contra a pessoa 

humana. O problema; contudo, é que após o início de sua positivação em cartas 

                                                 
1 COUTO, Mia. (António Emílio Leite Couto). O Último Voo do Flamingo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2005. p. 40. 
2 Ibid. p. 155. 
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constitucionais e no Direito internacional, mediante declarações, duas grandes guerras 

mundiais atravessaram a doutrina de segurança tanto do constitucionalismo clássico, 

quanto da percepção soberana dos Estados. Os Estados, que seriam “Leviatãs” 

controlados, passaram a ser os maiores homicidas, nesta fase foi dado início a um 

progressivo número de legislações consensuais internacionais, o que levou a um 

maior desenvolvimento do Direito internacional e uma maior confluência de temas 

entre o Direito internacional e o doméstico. Regulando mesmos temas, começaram a 

ser descortinadas doutrinas que sinalizariam qual o critério que deveria ser utilizado 

quando houvesse colisão entre normas de Direito internacional com as nacionais.  

Dentre estas normas comuns entre o constitucionalismo nacional e Direito 

internacional, os Direitos humanos surgem como liame mais conflituoso, pois, ao 

mesmo tempo que permitem uma internacionalização do Direito doméstico, também 

ocasionam um choque de regulamentações quanto ao mesmo tema. As teses clássicas 

sobre a Soberania estatal e a Supremacia do vértice do ordenamento jurídico nacional 

(Constituição) entram em rota de colisão. 

Para solver esta questão, dois problemas iniciais devem ser ultrapassados. 

Há dois erros fulcrais no estudo da resolução do conflito entre Tratados Internacionais 

de Direitos Humanos e a Constituição Nacional: 1) Uma crítica acrítica quanto ao teor 

da Universalidade que permeia a doutrina dos Direitos humanos – como se esta fosse 

uma fabricação artificial produzida no Ocidente e que só pode ser utilizada como 

instrumento de dominação deste continente sobre o mundo; 2) A resolução do conflito 

entre Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Nacional sem a 

análise do novo momento que o constitucionalismo e o próprio Direito internacional 

experimentam com a revolução que os Direitos humanos provocaram na “Gramática 

da Constiuição e do Direito” e na Hermenêutica constitucional. Impossibilitando com 

que a tese clássica da fixação de um ordenamento jurídico nacional de forma 

escalonada hierárquica ainda seja utilizada, ante a concepção do ordenamento jurídico 

de forma dinâmica, completável, e não mais suficiente – ordenadamente escalonada. 

A concepção do vértice do ordenamento jurídico como fêcho superior, 

que, hermeticamente, ditaria toda normatividade nacional sofre de asfixia num mundo 

cada vez mais globalizado em todos os seus ramos.  

Contudo, os Direitos humanos não estão isentos de críticas. Os teóricos do 

relativismo veem com desconfiança o caráter universal de quaisquer valores, 

baseando-se na diversidade cultural. Contudo, para contrabalancear a ideia de 
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Universalidade e Diversidade cultural, os teóricos do Multiculturalismo propõem a 

defesa de uma Universalidade diferenciada – enraizante, que respeite os deslindes 

singulares das culturas nacionais.  

Há um novo constitucionalismo e internacionalismo, em trânsito, um fato 

histórico ainda não assimilado. Uma nova forma de perceber a hierarquia normativa é 

então mais que urgente para conciliar um Direito que se expandiu dos limites 

nacionais para as “transnacionalidades”.  

Sendo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pioneira 

em trazer de forma expressa, como princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CRFB/88) , além da 

eficácia imediata dos Direitos humanos e fundamentais e o rol enumerativo (art. 5º, § 

1º, CRFB/88) destes, o chamado “Bloco de Constitucionalidade” (art. 5º, parágrado 

2º, CRFB/88), é necessária uma revisão mais profunda na Hermenêutica e no Direito 

Constitucional clássicos brasileiros. Principalmente com os impactos ocasionados 

após a reforma produzida pela Emenda Constitucional nº. 45 de dezembro de 2004. 

Para enfrentar estas questões, a divisão do trabalho foi feita em três capítulos:  

No capítulo primeiro, é avaliada a revolução ocasionada no Direito pela 

inserção de normas de “Direitos humanos”. As dificuldades com o viés universalista 

destes dispositivos e as críticas ao mesmo.  

O objetivo do capítulo segundo é trazer à baila que o Supremo Tribunal 

Federal tem laborado entre a tese Dualista com algum sincretismo com o Monismo, 

mas de forma muito estranha. Pelas diversas citações dos julgados desta colenda 

Corte será percebido como os elementos de justificação para a defesa do primado da 

Constituição Nacional são ainda do começo da Idade Moderna. A imperatividade de 

dispositivos jurídicos de forma hierárquica só pode ser bem definida se for redefinida 

a teoria de ordenação hierárquica para além apenas do plexo de normas jurídicas 

estatais ou supraestatais. 

Já tornaram-se clássicas as teorias Monista e Dualista como únicas 

vertentes de resposta ao problema da hierarquia dos Tratados de Direitos Humanos 

frente à Constituição de República. Contudo, uma análise histórica e conceitual dos 

termos que eram debatidos por seus teóricos, principalmente, Hans Kelsen e Tripel, 

poderá ser percebida que a leitura dos símbolos que se fazia, desde a Idade Moderna 

até a contemporaneidade, sofreu profundo abalo. 
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No terceiro capítulo, por fim, a perpcepção do que é apenas “memória” 

tanto no constitucionalismo quanto no internacionalismo. O auxílio da ciência crítica 

do Direito em refazer uma: “Nova Gramática e Hermenêutica do Direito”, percebendo 

que os símbolos, em sua maioria formulados na Idade Moderna ainda possuem os 

mesmos “nomes”, mas os conteúdos já requerem uma nova interpretação. Por este 

motivo, será importante descrever o que mudou no significados dos símbolos: 

Soberania estatal e Supremacia da Constituição Nacional. Ao perceber a contribuição 

da Nova Hermenêutica Constitucional, com a ênfase na utilização do sopesamento de 

normas, se perceberá que, nos casos de difíceis soluções (hard cases), o critério 

hierárquico de fixação da norma de escalão superior não é compatível com o 

constitucionalismo Pós-moderno, também chamado “Neoconstitucionalismo”, ou 

“Constitucionalismo Contemporâneo”.  

A textura aberta das normas constitucionais, a aceitação da normatividade 

dos Princípios e o uso do critério do sopesamento por meio do Princípio da 

Proporcionalidade, são fatores para um deslocamento radical do critério de decisório. 

O que aqui se proporá é que, ante esta percepção da revolução que os Direitos 

humanos acarretaram no constitucionalismo e internacionalismo principalmente na 

Pós-modernidade, seja acoplada às fases do Princípio da Proporcionalidade, a 

utilização do Princípio Pro Homine, que nada mais é que uma extensão do Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana. Com este acoplamento, orientar a resposta do 

conflito normativo entre Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a 

Constituição Nacional por um viés não formal; ou seja, aplicando a norma mais 

favorável ao ser humano, independentemente de qual fonte tenha sido produzida. Isto 

tudo, enfrentando a crítica do uso abusivo dos Princípios, o chamado 

“Panprincipiologismo” - para acentuar que a normatividade dos Princípios não pode 

ser rejeitada e que estes funcionam como critérios de fechamento da arbritrariedade 

judicial e não para abusos egoístas, solipsistas, do Judiciário.  

O método utilizado para esta produção, a “abordagem metodológica”3, 

tem enfoque dogmático, em seus três âmbitos: 1) Analítico: Enfatizando os conceitos 

primeiros do constitucionalismo e a ebulição dos Tratados internacionais de Direitos 

Humanos e do processo globalizatório mais intenso que obriga o constitucionalismo 

clássico à uma nova travessia; 2) Empírico: Principalmente no capítulo segundo, no 

                                                 
3 SILVA, Vírgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: Conteúdo, Restrições e Eficácia. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros. p. 30. 
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qual é a analisada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro no tema: 

conflitos entre a Constituição Nacional e os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos; e 3) Normativa: O último capítulo se propõe à tentativa de uma redefinição 

dos pressupostos da hierarquia de normas pelas visitações de uma ciência jurídica 

crítica que perceba o trânsito constitucionalista até então enclausurado pelo modelo 

ficcionista da Supremacia da Constituição Nacional. Propondo uma reforma do 

pensamento constitucionalista e internacionalista, pela aceitação de uma ponderação 

diferenciada quando o conflito normativo envolver normas de Direitos humanos. Esta 

diferenciação se dará como uma das etapas do Princípio da Proprocionalidade. O 

qual, além dos já clássicos subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade 

stricto sensu, aglutinaria em sua ponderação um Princípio já aplicado 

internacionalmente: o Pro Homine.  

No final do romance “O último voo do flamingo”,  aqui citado, é 

descoberta a causa das explosões: a ganância dos próprios enviados da ONU. Os tais, 

liderados por Estevão Jonas e Chupanga, plantavam as minas explosivas, decorrentes 

das guerras na África, para angariar mais recursos e desviá-los para os seus próprios 

intentos. A fabricação das mazelas humanas como meio de lucro é desvendada e, 

preso, Chupanga implora por sua vida. O argumento que utiliza é a obrigatoriedade 

dos “Direitos humanos” que ele mesmo violava: 

 
- Mate-me esse gajo, Zeca. 
- Não. O italiano vai saber que mataram. 
- E depois? 
- Depois, vocês tem que respeitar os direitos humanos. 
Risos em volta. Chupanga começou a chorar. Pediu clemência [....]. Sim, o 
país, o futuro, o mundo internacional: tudo exigia maiores 
democracias.4 

 
A crítica aos Direitos humanos que está atravessada neste brilhante 

romance, salta aos olhos. O que salvou Chupanga da morte não foi, certamente, a 

invocação feita por este dos “Direitos humanos”, os quais, defendidos por tropas 

denominadas “gafanhotos” já denota o mal estar e má concepção que os locais 

possuíam dos mesmos. O que se apreende desta metáfora, que em muito combate as 

realidades históricas, é que um instrumento jurídico internacional, como um Tratado 

Internacional de Direitos Humanos, não é um meio neutro – absolutamente seguro de 

desvios. Contudo, não há como renunciar a importância histórica que os tais podem 
                                                 

4 COUTO, Mia. (António Emílio Leite Couto). O Último Voo do Flamingo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005. p. 204. 
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ter na universalização do intuito humanizante da prática do Direito, aqui defendido 

por meio do Princípio do Pro Homine, elemento normativo tópico que só pode ser 

alcançado mediante uso do Direito em favor da vida humana.  

Direitos humanos, assim como os outros valores tidos como democráticos, 

se usados apenas como justificativas para desmandos e imperializações podem ser um 

instrumentos muito perigosos. Fato que não será apenas a positvivação de normas 

com caráter humanitário que resguardará um Direito e um Estado humano – protetivo, 

justo. Contudo, a positivação, a luta, a doutrina, a jurisprudência e tudo o mais que 

elabore construções que tenham ênfase na defesa do ser humano, já serão algumas 

“plumas de flamingo” a sinalizarem alguma senda de esperança. É, agora, o que 

faremos.  
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1 CONSEQUÊNCIAS DA INSERÇÃO DAS NORMAS DE 
DIREITOS HUMANOS NO PARADIGMA NORMATIVO-
ESTATAL: A TENSÃO ENTRE UNIVERSALIDADE E 
MULTICULTURALISMO 

 

A maior revolução experimentada pelo Direito foi iniciada com a inserção 

de normas com prescrições diferenciadas, chamadas de “humanas”. O conceito e a 

aceitação da existência de “Normas humanas” (“Direitos humanos”), não poderiam 

alçar voo mais metafórico e significativo para toda teoria do Direito e da 

Constituição.  

O impacto destas normas teve sim, época histórica específica. Pode-se 

situar um momento em que as tais borbulharam de maneira mais sinuosa na teoria do 

Direito. Mas, quanto a especificação de seu conteúdo – o que é uma norma de Direito 

humano – ou quanto a sua relação de fundamentação para validade e existência dentro 

de um ordenamento jurídico, são ainda aporias teóricas ineludíveis. 

Um dos aspectos mais controvertidos destas normas de “Direitos 

humanos” é a aspiração pela universalidade de seus comandos. É inegável que um 

conteúdo ideológico de aspiração universal os orienta. E o desafio que se experimenta 

residirá no que André de Carvalho Ramos denominou de: “Ser universal na 

diversidade”5.  

O conceito da Universalidade dos Direitos humanos no Direito 

internacional, teve origem na perspectiva pós-guerras do começo do século XX, que 

culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e foi 

expressamente consagrada na declaração final da Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos de Viena (1993): “[....] depois de décadas de Guerra Fria e seletividade, nas 

quais as violações de direitos humanos do ‘outro lado’ eram realçadas e as dos aliados 

eram olvidadas, foi realizada a Conferência Mundial sobre Direitos humanos de 

Viena, em 1993, na qual consagrou-se a universalidade dos direitos humanos”6. Como 

se pode perceber, a afirmação da Universalidade foi inspirada num comando de 

defesa contra guerras entre Estados. Mas qual o conteúdo desta Universalidade?! 

Seria ela uma desculpa para desfazimento das diversidades culturais dos Estados?! 

                                                 
5 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 157. 
6 Ibid. p. 158. 
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A filosofia traz uma resposta para esta discussão quanto ao aspecto da 

Universalidade, que não apenas abrange o conceito de “Direitos humanos”, mas 

também do próprio Direito. A definição de Universalidades, para filosofia, nada mais 

é que a caracterização de esquemas abertos de significação que precisam ser 

explicados. Portanto, não são essências auto-definíveis, mas esquemas construídos 

para ulteriores explicações. É este o significado filosófico do uso dos Universais: “O 

primeiro princípio da filosofia é que os Universais não explicam nada, eles próprios 

devem ser explicados”7.  

É o esforço por explicar o que sejam estas normas de “Direitos humanos”  

- estas categorias de normas com intentos universais - que acaba por restringir a 

principal contribuição da teoria destas normas, qual seja: a contenção do Estado ante a 

relevância da proteção à pessoa humana que o Direito deve cumprir.  

Uma destas contenções se opera pelo abandono do legalismo neutro; ou 

seja, da avaliação da validade e imperatividade das leis apenas pelos crivos formais de 

suas produções, para uma abertura das Constituições Nacionais à avaliações 

valorativas. Ter a inclusão de normas “humanas” nada mais foi que uma resposta 

positiva sobre a relação entre Direito e Valor – ambos com a mesma força normativa 

quando arrimados constitucionalmente.  

A questão sobre a natureza das leis – se as tais poderiam passar por um 

crivo não meramente estatal e legalista – remonta aos gregos. Em sua obra “As Leis”, 

Platão já trazia as questões concernentes ao questionamento da validades da 

Constituição frente aos valores que consideravam superiores. Já no Livro I, num 

diálogo entre um estrangeiro ateniense e Clínia de Creta, já se percebe o 

enfrentamento a esta questão: 

 
O Ateniense: O que não é de se surpreender, meus excelentíssimos 
amigos. Mas se no seu desejo de descobrir o que é verdadeiro e o melhor, 
qualquer um de nós encontrar algo criticável em qualquer lei nacional de 
seus vizinhos encaremos isto sem impaciência e sem melindres. [....]  
Clínias: É verdade, de sorte que não há motivo para hesitares em censurar 
nossas leis, pois nada há de desonroso em ser advertido de uma falha; 
contrário, reconhecido o erro, é precisamente isto que conduz ao remédio e 
à cura se a crítica for aceita sem animosidade e numa disposição 
amigável.8  

 

                                                 
7 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Féliz. O que é a Filosofia? Tradução: Bento Prado Jr.; Alberto 
Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. Título original:  Qu’est-ce que la filosofia? 279p. p. 
15. 
8 PLATÃO. As Leis: incluindo Epinomis. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2010. p. 80, 81. 
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Esta avaliação da validade das Constituições Nacionais dos Estados só foi 

possível após as revoluções constitucionais do séc. XVIII. Não fora apenas uma 

maneira de positivar elementos ideológicos em textos normativos, mas uma ampla 

defesa contra o arbítrio estatal. Esta capacidade de avaliação do Direito foi, 

inicialmente, conquistada por revoluções constitucionalistas burguesas, que levaram 

ao apogeu do constitucionalismo. Mas, após trinta anos de guerras mundiais no 

começo do século XX, abriu-se espaço para o fortalecimento do Direito internacional 

e a uma melhor reformulação e contenção do conceito primeiro de Soberania estatal: 

 
En el plano normativo, la peripecia histórica de la soberanía de los Estados 
nacionales concluye en la primera mitad del siglo pasado. Mientras que en 
elos ordenamientos internos de los países de más frágil democracia, la 
ausencia de límites y de garantías frente a los supremos poderes de 
mayoría degeneró en regímenes totalitarios, en las relaciones externas de 
casi todos los países europeos acabó por secundar políticas de potencia, 
que se manifestaron en las colonizaciones de gran parte del planeta y 
deflagraron en las dos guerras mundiales. Por eso, fueron las duras 
lecciones de las tragedias consumadas entonces – los totalitarismos y las 
guerras, Auschwitz e Hiroshima  - las que provocaron, junto a una nueva 
conciencia sobre las razones y las condiciones de la democracia, una 
refundación del derecho y de las instituciones políticas, tanto estatales 
como internacionales, basada en la superación de las aporías de la 
soberanía interna y externa, al menos en el plano normativo. 9 

 
Claro que, desde o fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), com a 

conclusão dos Tratados de Paz de Westfállia (1648) que se deu início à uma 

orientação mais cooperativa das nações, mas ainda com forte teor nacionalista, por 

este motivo o Direito internacional deste período é considerado juridicamente fraco. 

O Direito internacional inaugurado no Sistema Westfaliano é absolutamente diferente 

do que exsurge após este período: 

 
O Direito Internacional dos Direitos Humanos não existia como ramo 
autônomo do direito até a Segunda Guerra Mundial, tendo auferido esse 
status jurídico tão somente após a entrada em vigor da Carta das Nações 
Unidas, em 1945. O resultado, hoje, desse processo legiferante, que teve 
início na metade do século XX, é uma avalanche de tratados internacionais 
formadores de um verdadeiro código internacional de proteção dos direitos 
humanos, maior do que qualquer outro já conhecido no domínio do direito 
internacional público. Mas do clássico direito das gentes o sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos diferencia-se em vários 
pontos: primeiro, por trazer o Estado à responsabilidade para consigo 
mesmo, em caso de não proteção dos direitos garantidos aos seus (ou 
outros) nacionais; segundo, porque erigiu o indivíduo à condição de sujeito 

                                                 
9 FERRAJOLI, Luigi.  Principia Iuris: Teoría del Derecho y de la Democracia. Volume II. Tradução: 
Perfecto Andrés Ibáñez; Carlos Bayón; Marina Gascón; Luis Prieto Sanchis y Alfonso Ruiz Miguel. 
Madrid: Editorial Trotta, 2011. Título original: Principia iuris: Teoria del Diritto e Della Democrazia. 
676p.   p. 477. 
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de direito internacional público, permitindo-le vindicar  diretamente a 
proteçãoo dos seus direitos violados, caso as instâncias internas se 
mostrem inoperantes ou ineficazes relativamente à salvaguarda desses 
mesmos direitos reconhecidos por tratados; e em terceiro lugar, porque 
quebra os antigos dogmas da soberania absoluta dos Estados e das 
imunidades, à medida que vai se ingerindo em assuntos que até então eram 
do domínio reservado (domaine resèrvé) dos Estados.10  

 

É com a Carta das Nações Unidas de 1945 e com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948 que o Direito internacional ganha força 

e o principal causador disto foi a política de defesa dos Direitos humanos.  

Mesmo que ainda haja alguns Estados relutantes quanto à validade ou não 

do Direito internacional e seus documentos jurídicos, é inescapável a força que estes 

possuem na deliberação quanto às democracias e efetivação dos “standards materiais 

mínimos” de um constitucionalismo Pós-moderno: 

 
Independentemente da elevação do jus cogens a parâmetro de validade das 
constituições internas, parece indiscutível a força conformadora de alguns 
instrumentos internacionais dos direitos humanos no sentido de: (1) 
estabelecerem um conjunto de  standards materiais mínimos impositivos 
da observância, por parte dos estados, de obrigações jurídicas quanto a 
observância de um sistema penal e processual justo; (2) de uma 
organização jurídica independente; (3) de proteção de direitos básicos, 
incluindo a definição de cidadania; (4) de reactualização dos esquemas de  
representação política por forma a incluir grupos, minorias e comunidades 
migrantes num  estado plural de cidadanias.11 

  
É esta redefinição do Direito, com vistas à implementação dos Direitos 

humanos, que hoje ocupa a posição central da discussão jurídica mundial. Numa 

preocupação não apenas teórica, mas efetivadora. Noberto Bobbio, seguidor 

declarado do positivismo kelseniano, pontua sua preocupação pela efetivação destes 

Direitos que, de tão essenciais, não podem ser dispensados à meras discussões 

teóricas: 

 
Há três anos, no simpósio promovido pelo Institut International de 
Philosophie sobre “Fundamentos dos Direitos do Homem”, tive a 
oportunidade de dizer, num tom um pouco peremptório, no final de minha 
comunicação, que o problema grave de nosso tempo, com relação aos 
direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de 
protegê-los. Desde então não tive razões para mudar de ideia. [....] o 
problema do fundamento é ineludível.12 Grifo Nosso.  

                                                 
10  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. P.30, 31.  
11 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1371. 
12 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992. p. 25, 26.  
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Como se pode perceber, Noberto Bobbio propôs o fim da discussão 

apenas teórica sobre o fundamento de validade dos Direitos humanos, mas  não do 

debate sobre a obrigatoriedade e urgência de cumprimento dos mesmos. Em outra 

obra, Noberto Bobbio acentua que ainda é a questão central, juntamente com a paz, o 

problema dos Direitos humanos, sendo estes um signo de uma evolução civil para as 

sociedades: 

 
Quando alguém me pergunta quais são, na minha opinião, os problemas 
fundamentais do nosso tempo, não tenho qualquer hesitação em responder: 
o problema dos direitos do homem e o problema da paz. Fundamentais no 
sentido de que da solução do problema da paz depende a nossa própria 
sobrevivência, e a solução do problema dos direitos do homem é o único 
sinal certo de progresso civil.13  Grifo nosso. 

 
Importante firmar a releitura subversiva do Direito constitucional e 

internacional após a extensão do chamado Direito Internacional de Direitos Humanos: 

Direitos humanos são além de universais, históricos – portanto, não absolutos. Não 

são espontanêos, inatos, mas contingentes. Não há consenso sobre a natureza das 

normas de “Direitos humanos”, mas há maioria doutrinária, à qual me filio, afirmando 

que os tais são produtos históricos, marcadamente desenvolvidos na Idade Moderna. 

Como pontua Noberto Bobbio: “1. Os direitos naturais são históricos; 2. Nascem no 

início da era moderna, juntamente com a concepção individualista de sociedade; 3. 

Tornam-se um dos principais indicadores do progresso histórico.”14.  

É clássica a elaboração da teoria sobre a formação dos dispositivos de 

“Direitos Humanos” de forma gradativa – geracional:  

 
A história dos direitos humanos – direitos fundamentais de três gerações 
sucessivas e cumulativas, a saber, direitos individuais, direitos sociais e 
direitos difusos – é a história mesma da liberdade moderna, da separação e 
limitação de poderes, da criação de mecanismos que auxiliam o homem a 
concretizar valores cuja identidade jaz primeiro na Sociedade e não nas 
esferas do poder estatal.15  

 
Os tais foram vistos desta maneira principalmente após palestra 

ministrada em 02 de julho de 1979 em Estrasburgo, quando Karel Vasak, inspirado 

                                                 
13 BOBBIO, Noberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Organi- 
zado por Michelangelo Bovero. Tradução: Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
p. 497. 
14 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro. Título 
original: L’età dei Diritti. p. 2. 
15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 574. 
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nas cores da bandeira francesa, sinalizou para a formação geracional dos tais 

dispositivos16. De uma primeira geração de normas, notadamente negativas; à uma 

segunda geração, de herança social, prestacional; até uma terceira geração de liame 

mais universal-fraternal. Paulo Bonavides já chega a identificar uma quarta e quinta 

gerações destes. Na quarta, decorrente do intenso processo de globalização, que 

seriam os direitos à Democracia, Informação e Pluralismo; e a Quinta Geração: o 

Direito à Paz.  

Antônio Augusto Cançado Trindade é um ferrenho combatente desta 

imagem geracional dos Direitos humanos, a qual, segundo ele, daria aos tais um 

aparência de evolução em fases que superariam as anteriores: 

 
Ainda outro exemplo, de um mal-entendido que gradualmente se vem 
dissipando, diz respeito à fantasia das chamadas “gerações de direitos”, a 
qual corresponde a uma visão atomizada ou fragmentada destes últimos no 
tempo. A noção simplista das chamadas “gerações de direitos”, histórica e 
juridicamente infundada, tem prestado um desserviço ao pensamento mais 
lúcido a inspirar a evolução do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. Distintamente do que a infeliz invocação da imagem analógica 
da “sucessão geracional” pareceria supor, os direitos humanos não se 
“sucedem” ou “substituem” uns aos outros, mas antes se expandem, se 
acumulam e fortalecem, interagindo os direitos individuais e sociais.17 

 
Independentemente disto, se são geracionais de forma evolucionista, ou se 

são Direitos que foram sendo aglutinados numa amálgama histórica e; portanto, não 

meramente sucessiva, é importante salientar que há ainda quem traga um esforço 

histórico de pontuar a origem da teorização e defesa das normas de Direitos humanos 

antes do período Iluminista, mas não me filio a este argumento por considerar que a 

realidade histórica só favoreceu a defesa dos tais quando a formulação estatal perdeu 

o império absolutista e reconheceu direitos aos cidadãos, como efetuado na revolução 

francesa de forma contundente. Todavia, vale a pena registrar quem remonta 

historicamente o surgimento da defesa das normas de Direitos Humanos à períodos 

anteriores: 

  
Para alguns essa nova fase começou no ano de 1215, coma outorga da 
Magna Carta pelo Rei inglês João Sem Terra. Para outros só na 
Revolução Francesa, e só no ano de 1789, houve o surgimento dos 
Direitos Humanos proclamados e assegurados. Mas então é de se 
perguntar o que fez o rei Hamurábi, há cerca de 3.800 anos, ao mandar 
redigir e fazer gravar, em bloco de diorito, um código de leis, o Código de 

                                                 
16 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p.569. 
17  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. V-I. 2. Ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 43.  
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Hamurábi, composto de 28 parágrafo? [....] Mais antigas e também 
impressionantes são as Leis de Eshnuna, de quase 4.000 anos atrás, 
que limitava os juros de dívidas no seu item18; que fixava o salário 
mínimo de certas categorias de trabalhadores nos itens 7,8 e 11; que 
regulava os preços; que protegia a esposa que tivesse filho gerado 
contra as arbitrariedades do marido. [....] A evolução dos Direitos 
Humanos poder ser resumida em algumas fases básicas pelas quais passou: 
1) Na primeira fase eles seriam essencialmente concessões espontâneas de 
um monarca com poderes absolutos, mas justo e inteligente, como o rei 
Hamurábi, da Babilônia, há cerca de 3.700 anos; o imperador Claudius 
Tiberius, de Roma, que reinou do ano 41 a 54; e Frederico II, da Suábia, 
imperador das Duas Sicílias e do Sacro Império Romano, na primeira 
metade do século XIII; 2) Na segunda fase, os direitos e liberdade seriam 
conquistas de elites, dl alto clero ou da aristocracia, contra o monarca, 
como foi o caso do rei João Sem Terra que outorgou aos seus súditos, mas 
essencialmente, aos barões, que o pressionaram, a Magna Carta, em 1215, 
na Inglaterra; 
2) Na segunda fase, os direitos e liberdades seriam conquistas de elites, do 
alto clero ou da aristocracia, contra o monarca, como foi o caso do rei João 
Sem Terra que outorgou aos seus súditos, mas essencialmente, aos barões 
que o pressionara, a Magna Carta, em 1215, na Inglaterra; 
3) Na terceira fase, já com denominação de Direitos do Homem (mulheres, 
fora) eles são uma conquista de uma classe emergente como dona do poder 
econômico e que se torna dona também do poder político, como ocorreu 
mais significantemente com a classe burguesa, na Revolução Francesa de 
1789;  
4) Na quarta fase, os Direitos Humanos, já em segunda geração, são 
conquistas de classes dominantes, que não tem o poder político mas lutam 
por ele, pressionam os donos do poder e obtém direitos sociais, 
econômicos e culturais; 
5) Na quinta fase, os Direitos Humanos, em terceira geração, se 
internacionalizam, recebem uma proteção supranacional e alguns desses 
direitos são impostos pela comunidade internacional, como na repressão à 
escravatura, ao genocídio, à tortura, às discriminações, e mais 
recentemente em defesa das práticas democráticas, da paz, do meio 
ambiente, do desarmamento, do desenvolvimento.18 Grifo nosso. 

 
Como pode ser percebido, há quem veja a existência dos “Direitos 

humanos” em documentos históricos de mais de 4.000 anos atrás. Contudo, o impacto 

que as tais positivações tiveram na história da humanidade não foi o mesmo que o 

ocorrido com as revoluções do período Iluminista.  

Tratar do conflito normativo entre Tratados Internacionais que possuam 

dispositivos de Direitos humanos e as Constituições Nacionais é trilhar este caminho: 

como a inserção destes dispositivos influenciou a normatividade constitucional de um 

Estado e como este pode ou não fazer frente aos valores ratificados 

internacionalmente que tenha voluntariamente aderido. 

Não há como definir de maneira hirta o que seja a “essência” de um 

“Direito humano” no sentido ontológico, mas apenas no sentido deontológico; ou 

                                                 
18 ALMEIDA, Fernando Barcellos de Almeida. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Sérgio Antonio 
Fabris Editor, Porto Alegre, 1996. p. 43 - 45. 
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seja, não se pode petrificar um objeto cultural histórico com uma definição 

essencialista – como se fosse um objeto transparente acessível à uma racionalidade 

pura que o subsumisse.  

O que se pode dizer é que este tipo de norma é orientado por aspirações de 

serem “Valores Normativos Universais”, e isto não é uma ideia fabricada pelo 

Ocidente. É ínsita à humanidade a necessidade de explicar o mundo por meio de 

formas e algumas delas ansiando aspirações de ordem mundial. Esta necessidade, 

ainda que não condicionante no sentido metafísico - de ordens prontas e certezas 

últimas - é ainda muito importante. É um dado histórico que a humanidade constrói 

modelos para seu devir, ainda que os tais possam ser substituídos por outros. Os 

moldes são necessários para orientação do agir: 

 
Aprendemos a caminhar neste mundo guiados por modelos. Estes nos 
dizem o que fazer e como fazer, ocultando sempre o para quê fazer. Esses 
discursos/práticas “competentes” enunciados pelos especialistas forjam a 
todo momento modelos onde estão as “verdades”: o bom cidadão, o bom 
pai, o bom filho, o bom aluno, etc.19  

 
É dessa forma que a construção dos Direitos humanos se apropria de 

imagens, relatos, fragmentos sociais e ideológicos: 

 
Percebemos aqui como as diferentes práticas sociais, em diferentes 
momentos da história, vão produzindo diferentes “rostos”, diferentes 
“fisionomias”; portanto, diferentes objetos, diferentes entendimentos do 
que são os direitos humanos. Estes, produzidos de diversas formas, não 
têm uma evolução ou uma origem primeira, mas emergem em certos 
momentos, de certas maneiras bem peculiares. Devem ser, assim, 
entendidos não como um objeto natural e a-histórico, mas forjados pelas 
mais variadas práticas e movimentos sociais. 20 

 
Será demonstrado que, a chamada “Psicologia das Profundezas”21, já vem 

estudando esta necessidade humana de construir elementos com aspiração universal. 

Estes elementos são frutos conscientes e inconscientes que deliberam sobre a 

descrição de mundo que se pretende fazer.  

O que se quer enfatizar é que a compreensão do Direito, sempre em 

trânsito, foi profundamente modificada com a inclusão de normas com conteúdo 

                                                 
19 COIMBRA,  Cecília M. B. Coimbra. Psicologia, Direitos Humanos e Neoliberalismo. Em: 
 http://xa.yimg.com/kq/groups/28164645/570191519/name/direitos+humanos.PDF. p. 146 
20 Ibid. p. 142.  
21 O termo “Psicologia das Profundezas” é utilizado por Gaston Bachelard para assinalar os estudos da 
escola psicanalítica de C. G. Jung. Ver: BACHELARD, Gaston. A Poética do Devaneio. Tradução: 
Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Título original: La Poétique de La 
Rêverie. 205p. p. 54,55. 
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metafísico-histórico chamadas: Direitos humanos. Um “divisor de águas” que 

atravessou o constitucionalismo como símbolo das democracias emergentes na Idade 

Moderna, mas que  quase sucumbiu no séc. XX com as grandes guerras mundiais.  

A partir deste momento, experimentou-se a chamada “internacionalização 

do Direito”, com forte produção de normas internacionais que tocavam em temas de 

repercussão nacional: 

 
Contudo, se dos séculos XV ao XIX as normas internacionais estavam 
voltadas precipuamente às questões essenciais da regulação da vida 
internacional, como a guerra e a neutralidade, o fluxo de pessoas 
(emigrações e migrações) pelo mundo, a navegação marítima e, ainda, para 
as questões relativas às fronteiras e aos limites entre Estados, o certo é que 
depois do início do século XX o direito internacional multiplica o rol de 
assuntos versados e passa a cuidar de temas que, até então, estavam 
adstritos à jurisdição interna dos Estados, como meio ambiente e os 
direitos humanos.22 

 
Vê-se isto na Declaração Francesa de 26 de Agosto de 1789, quase que 

inteiramente repetida na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1948, considerada marco no Direito Internacional. A Importância simbólica que a 

Revolução Francesa teve para a história e teoria do Direitos Humanos é reconhecida 

mundialmente. Marcel Gauchet nominou esta fase de “A Revolução dos Direitos do 

Homem”: 

 
De maneira análoga e a dois dias de sua morte, Maximilien Robespierre 
definiu o que se passava na França como “a primeira revolução fundada na 
teoria dos direitos da humanidade”. No século XX, mais especificamente 
nos quadros de celebração do bicentenário da Revolução, Marcel Gauchet 
a definiu como a ‘Revolução dos Direitos do Homem’[5]. [….]como 
sublinhou melhor do que ninguém Tocqueville – um profundo estudioso 
da política e da sociedade norte-americanas – foi o de investir a Revolução 
Francesa de um caráter nada menos que ‘religioso’: “Todas as revoluções 
civis e políticas tiveram uma pátria e sobre ela se fecharam. A 
Revolução Francesa não teve um território específico, antes pelo 
contrário, o seu efeito foi de algum modo o de apagar do mapa todas 
as antigas fronteiras. Vimo-la aproximar ou dividir os homens a despeito 
das leis, das tradições, dos caracteres, da língua, transformando por vezes 
em inimigos, compatriotas, e estranhos em irmãos; ou antes, ela formou 
ainda de todas as nacionalidades distintas uma pátria intelectual comum da 
qual os homens de todas as nações puderam tornar-se cidadãos./ A 
Revolução Francesa é, pois, uma revolução política que operou à maneira 
e que, de algum modo, assumiu a forma de uma revolução religiosa… Não 
apenas se difunde à distância, mas, como elas, penetra por doutrinação e 
propaganda. Uma revolução política inspiradora do proselitismo; que se 
divulga com tanto ardor entre os estrangeiros que a realizaram com paixão 
na sua terra; considerai a novidade do espetáculo!… A Revolução 
Francesa operou, em relação a esse mundo, precisamente do mesmo modo 

                                                 
22  MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 44.  
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que as revoluções religiosas agem em relação ao outro; ela considerou o 
cidadão de uma forma abstrata, fora de todas as sociedades distintas, do 
mesmo modo que as religiões consideram o homem em geral, 
independentemente do país e do tempo. Não apenas ela procurou qual era 
o direito específico de cada cidadão francês, mas quais eram os deveres e 
os direitos gerais do homem em matéria política’’.23 Grifo Nosso.    

 

Um signo revolucionário com aspiração em valores universais fez com 

que o Direito internacional e o Direito nacional ganhassem um elo: os chamados 

"Direitos humanos”. É importante assinalar a grande semelhança de textos entre a 

Declaração Francesa e a posterior Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

cidadão de 10 de dezembro de 1948. Para isto vale trazer aqui o teor íntegro dos dois 

textos. Percebe-se o viés racionalista ainda de fundamentação metafísica 

jusnaturalista24 dos dispositivos elencados pela Declaração francesa: 

 
Art. 2.º - 
A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 
prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. 
Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela 
pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 
comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização.25 Grifo 
nosso. Grifo nosso. 

                                                 
23 SOARES, José Miguel Nanni. A Declaração Francesa de 1789: O atestado de óbito do Antigo 
Regime. José Miguel Nanni Soares. http://www.direitoshumanos.ufsc.br/?p=1642. 
24 Sobre a escola teórica denominada “Jusnaturalismo”, aqui não prentendo discorrer longamente sobre 
a mesma em suas variadas versões. Simplesmente pelo fato de que a discussão tão ontológica feita por 
esta, me escapa de fundamentação. Afirmar que há “valores-entes”, e que os tais existem antes do 
mundo, atropela todo o intento de um Direito que se justifique, se fundamente plenamente. Contudo, 
apenas para deixar claro que tipo de norma seria um “Direito humano” para o jusnaturalismo, trago a 
lição de Gustav Radbruch sobre o tema, já que o mesmo se classifica como Jusnaturalista do Direito 
justo, de herança em Rudolf Stammler, o qual considerava a existência de um “Direito natural de 
Conteúdo Variável”. Ele faz a menção de que a Filosofia do Direito iniciou com a contraposição 
sempre com a formulação da existência de um Direito Natural: “A filosofia do direito, desde os seus 
primórdios até o começo do século XIX, foi a doutrina do direito natural. Certamente, essa designação 
envolve manifestações de diferentes tipos. O direito natural na Antiguidade girava em torno da 
oposição entre natureza e norma; o medieval, entre o divino e humano; e o moderno, em torno da 
oposição existente entre coação jurídica e a razão individual.”(RADBRUCH, Gustav. Filosofia do 
Direito. Tradução: Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins fontes, 2004. 302p. p.25). A existência, de 
Valores inatos – anteriores aos Direito Positivo; todavia, não poderiam, para Gustav Radbruch, ser 
positivados em uma escrita universal válida eternamente: “A ideia de uma ‘tábua de categoria’, quer 
dizer, de uma tabela simétrica de todos os conceitos jurídicos a priori, não é, portanto, realizável”( 
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução: Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 
fontes, 2004. 302p. .p.55). Seu jusnaturalismo; portanto, apesar de afirmar a existência de valores 
anteriores ao direito, não admite que seja possível uma transcrição humana dos mesmos de forma 
eterna e imutável – o que se assemelha muito ao positivismo reflexivo, também chamado 
“neopositivismo”, que admite a existência de valores, mas que os mesmo não são entes prontos, mas 
frutos de reconhecimento social. 
Mesmo assim, o chamado Jusnaturalismo mais radical, afirma a existência de valores a-históricos 
capazes de condicionar o Direito, chegando a admitir a superioridade deste Direito Natural sobre o 
positivo; contudo, não aponta regras claras que possam assegurar sua tese. 
25  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
http://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html.  
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É interessante observar como a linguagem utilizada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, fruto de um período absorto de pós-guerras.  

abandona o termo “Direito Natural” e o substitui por “Dignididade” inerente ao ser 

humano. 

Outro elemento que mudou entre os dois textos é o abandono da 

expressão: “sagrado direito de propriedade”, por apenas “Direito de Propriedade”. 

Não é apenas um bojo de mudanças textuais - as palavras talham mais que novas 

leituras, elas falam de novos mundos que estão sendo concebidos. O abandono de 

institutos antes tão patrimonialistas - são sinais de que se estava num momento mais 

social:  

 
Artigo I 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade. 
Artigo III 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 
Artigo XVII 
Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com 
outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 
Artigo XXVIII 
Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em 
que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração 
possam ser plenamente realizados. 
Artigo XXX 
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada 
como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do 
direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato 
destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 
estabelecidos.26 Grifo nosso. 
 

Como se pode perceber, a linguagem dos dois diplomas possui algumas 

distinções, mas, nos dois documentos, há aspiração pela universalidade das normas 

impressas. Tanto é que nos Artigos XVIII e XXX do documento acima, percebe-se 

uma preocupação com a efetivação dos tais dispositivos tanto na ordem estatal 

nacional, como através do aparelhamento dos órgãos internacionais para efetivação 

desta Declaração de direitos. 

É importante distinguir as universalidades que se pretendiam nos dois 

documentos acima. A declaração francesa estava imbuída de ideais jusnaturalistas 

racionalistas de cunho liberal; já a aspiração e maior descrição de Direitos humanos 

feita pela Declaração de 1948, tem linguagem mais social e histórica, mas ambos 
                                                 

26  Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 
http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. 
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textos são importantíssimos na história de construção da imperatividade destas 

normas: “Foi tão importante para a nova universalidade dos direitos fundamentais o 

ano de 1948 quanto o de 1789 o fora para velha universalidade de inspiração 

liberal.”27.   

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de1948 foi assim 

inaugurado um novo tipo de Universalidade, pautado numa realidade histórica que, 

mesmo não tendo viés evolucionista, é a nova linguagem que permeará toda a 

construção dos elementos estatais. 

As diversas, e quando falo diversas ainda poderia dizer, variadas e 

absolutamente assistemáticas, teorias, escritos e diversas outras falas sobre o tema 

“Direitos humanos”, tem dificultado qualquer discurso que queira fundamentar a 

universalidade dos dispositivos de “Direitos humanos” sem apelar para 

argumentações meramente metafísicas28.  

Tão diversificadas são as teorias sobre o conceito de Direitos humanos, 

que Peres Luño chega a os nominar como: “paradigma de la equivocidad”29. Desta 

panaceia de escritos sobre as “teorias de Direitos humanos”, gostaria de firmar um 

primeiro passo: o terminológico.  

Aqui será dada preferência para o termo “Direitos  humanos” para as 

normas com arrimo em Tratados Internacionais, pois, mesmo havendo tanta 

                                                 
27 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 573.  
28 Ao termo Metafísica, aqui utilizado, é importante que se defina claramente que ele leva como regra 
primeira uma ordenação hierárquica 
 de valores plenamente definíveis. Aceitar uma fundamentação meramente metafísica seria conceber a 
existência prévia de uma ordem imóvel e absoluta hierarquizada, e, ainda mais, dentro da ciência do 
Direito, que esta ordem seria acessível à ciência. Senão vejamos sua o conceito de Metafísica para a 
Filosofia: “Ciência  primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como 
princípio um princípio que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de prioridade 
(que a define), a Metafísica pressupõe uma situação cultural determinada, em que o saber já se 
organizou e dividiu em diversas ciências, relativamente independentes e capazes de exigir a 
determinação de suas inter-relações e sua integração com base no fundamento comum. Essa era 
precisamente a situação que se verificava em Atenas em meados do séc IV a. C graças à obra de Platão 
e de seus discípulos, que contribuíram poderosamente para o desenvolvimento da matemática, da 
física, da ética e da política. O próprio nome dessa ciência, que costuma a ser atribuído ao lugar que 
coube aos textos relativos à Aristóteles na coletânea de Andronico de Rodes (séc. I a. C.), mas que 
Jaeger atribui a um peripatético anterior a Andronico, presta-se a expressar bem a sua natureza, 
porquanto ela vai além da física, que é a primeira das ciências particulares, para chegar ao 
fundamento comum em que todas se baseiam e determinar o lugar que cabe a cada um na 
hierarquia do saber; isso explica senão a origem, pelo menos o sucesso que esse nome teve.”. 
(ABBAGNANO, Nicola. Diconário de Filosofia. Tradução: Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. Título original:  Dizionario di Filosofia. 1014p. p.661, 662.). Grifo nosso. 
29 LUÑO, Peres. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constituição. 5. ed. Madrid: Tecnos, 
1995. p. 25.  
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terminologia querendo definir o que estes sejam, este tem sido um dos termos mais 

adotados, inclusive nos documentos internacionais: 

 
Quanto à terminologia, é notória a ampla utilização de diversos termos e 
expressões para traduzir o conceito de “direitos humanos”. Os diplomas 
normativos internacionais contêm uma impressionante variação 
terminológica, tais como, para citar as mais utilizadas, “direitos 
fundamentais”, “liberdades públicas”, “direitos da pessoa humana”, 
“direitos individuais”, direitos fundamentais da pessoa humana”, “direitos 
públicos subjetivos” e, por fim, a expressão já mencionada “direitos 
humanos”. Com efeito, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem de 1948 utiliza, já no preâmbulo, os termos “direitos do homem” e 
“direitos essenciais do homem”. A Declaração Universal de Direitos 
Humanos, por seu turno, estabelece em seu preâmbulo a necessidade de 
respeito aos “direitos do homem” e logo após a “fé nos direitos 
fundamentais do homem”. Já a Carta da Organização das Nações Unidas 
emprega a expressão “direitos humanos”(preâmbulo e art 56), bem como 
“liberdades fundamentais”(artigo 56, alínea “c”). Por outro lado, a Carta de 
Direitos Fundamentais da União Europeia, que é uma declaração 
internacional dos direitos dos países integrantes da União Europeia, utiliza 
o termo “direitos fundamentais”. Observando os últimos diplomas 
normativos internacionais, há clara preferência por dois termos: direitos 
humanos e direitos fundamentais.30   

  
Não haverá aqui nenhum esforço hercúleo de viés metafísico por garimpar 

valores universalmente válidos de per se, o que se pretende é descrever aqui estas 

normas como valores históricos reconhecidos pelo Direito internacional que já não 

dependem mais das formas compreensivas do constitucionalismo clássico para 

exercerem cogência sobre o ordenamento jurídico nacional.   

Para tanto é importante assinalar: “Direitos humanos” não constituem 

entes pré-concebidos metafisicamente impostos. São, necessariamente, um produto 

histórico cultural que veio com maior nitidez quando se apropriou do espaço jurídico 

– quando mergulhou num cenário constitucional de aspiração universal.    

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, já citada, 

narraria mais que um discurso ocidental francês – ele criaria uma nova forma de 

remodelar os pressupostos estatais. A imersão do conteúdo destes dispositivos, de 

carga valorativa ampla, além de fortemente principiológico e vago, é um recomeço de 

um liame nunca mais destruído entre Direito e Ética31. 

                                                 
30 RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos na Integração Econômica: Análise Comparatica 
da Proteção de Direitos Humanos e Conflitos Jurisdicionais na união Européia e Mercosul. São Paulo: 
Renovar, 2008. p. 21. 
31 Aqui preferi substituir o termo Moral, já tão desgastado com o fundamentalismo da Idade Média e 
ainda resistente em dias temporãos, pelo termo Ética. Sabe-se da clássica distinção entre Direito e 
Moral já defendida por juristas da Escola de Viena cujo maior expoente, Hans Kelsen, já apregoava. 
Vale a lembrança que a releitura deste positivismo formalista feita por Hebert Hart, em seu “Conceito 
de Direito”, trazendo uma conciliação menos extremada. Defendendo; portanto, que o Direito deveria 
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A consequência imediata da inclusão desta linguagem valorativa, dentro 

do corpo jurídico de um Estado, fez nascer uma nova perspectiva de supremacia de 

Direitos – a dos Direitos humanos, valorativos:   

 
Quando associamos a expressão “humanos” à ideia de “direitos”, a 
presunção de superioridade, inerente aos direitos em geral, torna-se ainda 
mais peremptória, uma vez que esses direitos buscam proteger valores e 
interesses indispensáveis à realização da condição de humanidade de todas 
as pessoas. Agrega-se, assim, força ética à ideia de direitos, passando estes 
direitos a servir de veículos aos princípios de justiça de uma determinada 
sociedade.32 

 
O que se pode afirmar é que a tentativa de regulamentação do que é 

próprio ao humano é ainda vetor epistemológico ou “metodológico”33 - uma “pista”  - 

para um caminho que se pretende conhecer. As normas de “Direitos humanos” são, 

portanto, menos prescritivas e mais descritivas. Mas o que descrevem é ainda um 

conteúdo não subsumível logicamente.  

Contudo; como todo e qualquer intento humano, esbarra, vez ou outra, na 

realidade histórica. E nele veremos surgir aspirações, das mais belas, soçobrarem 

como meras perfumarias para posteriores atrocidades. O problema estaria então na 

definição textual dos Direitos humanos como universais?! Há algum meio de plasmar 

um complexo textual que garanta a efetivação do plano ideológico das normas de 

Direitos Humanos?! Como explicado acima, Universalidades não explicam o mundo, 

                                                                                                                                            
aos valores uma parcela de sua legitimidade: “O direito de todos os Estados modernos mostra em 
pontos muitos numerosos a influência não só da moral social aceite, como também de ideais morais 
mais vastos. Estas influências entram no direito, quer de forma abrupta e confessada, através de 
legislação, quer de forma silenciosa e paulatina, através do processo judicial. [....] Nenhum 
“positivista” poderá negar estes factos, nem que a estabilidade dos sistemas jurídicos depende em 
parte de tais tipos de correspondência com a moral. Se tal for o que se quer dizer com a expressão 
conexão necessária do direito e da moral, então a sua existência deverá ser admitida.”. (HART, H. L. 
A. O Conceito do Direito. Tradução: A. Riberio Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1986. Título Origina;: The Concept Of Law. 306p. p.220). Grifo Nosso. É importante reconhecer aqui 
a relação Direito e Moral para Hebert Hart não faria uma redução do Direito à Moral, mas uma relação 
de complementariedade, de verificação empírico-social do arcabouço normativo.   
32  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Gramática dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://boletimcientifico.esmpu.gov.br/boletins/boletim-cientifico-n.-4-2013-julho-setembro-de-
2002/a-gramatica-dos-direitos-humanos.>. Acesso em 19 de Set de 2012. p. 17. 
33 É ainda recorrente a afirmação de que a Teoria Epistemológica, que essencialmente sugere uma 
teoria do conhecimento,  ruiu quanto ao seu postulado de que o conhecimento seria apenas uma 
categoria do “espírito” humano, estando sempre exterior ao objeto do conhecimento. Esta tese 
começou a ser questionada por Imanuel Kant e seguiu com a filosofia moderna que, ao tratar sobre 
Teoria do conhecimento, tem preferido utilizar o termo “Metodologia”: “[....] a teoria do conhecimento 
perdeu seu significado e foi substituída por outra disciplina, a  metodologia, que é a análise das 
condições e dos limites de validade dos procedimentos de investigação e dos instrumentos linguísticos 
do saber científico.”. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução: Alfredo Bosi. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. Título original:  Dizionario di Filosofia. 1014p. p. 183). 
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elas nos ajudam apenas a criar explicações. Funcionam não como explicações, mas 

como esquemas de compreensões.  

O que se pode até então afirmar é que a palavra “Direito humano” é 

apenas um rastro. Dentro dele não está todo o seu roteiro. Mas esta definição, 

categoria de Direito, sinaliza para uma aspiração de um mundo que se quer. 

Representa não o mundo como é, mas como se intenta.  

A afirmação sobre a linguagem como compreensão e representação do 

mundo, de Hans-Georg Gadamer, nos auxilia a perceber que “Direitos humanos” não 

são mero nominalismo ideológico, mas formas de concepção-construção do Direito 

que se projeta no cenário contemporâneo – são representações do mundo: 

 
A linguagem não é somente um dentre muitos dotes atribuídos ao homem 
que está no mundo, mas serve de base absoluta para que os homens 
tenham mundo, nela se representa o mundo [...]. Não só mundo é mundo 
apenas quando vem à linguagem, como a própria linguagem só tem sua 
verdadeira existência no fato de que nela se representa o mundo. A 
originária humanidade da linguagem significa, portanto, ao mesmo tempo, 
o originário caráter de linguagem do estar-no-mundo do homem.34 Grifo 
nosso. 

 
A linguagem dos “Direitos Humanos” representa assim um mundo-ideal. 

O certo é que as construções decorrentes da forma que dessa linguagem normativa 

mais apurada dos “Direitos humanos”, ainda (e sempre) em trânsito, se situa hoje 

numa modificação não dos nomes, de seus rótulos institucionais, mas de seus 

conteúdos, de suas práticas sociais no Direito mundial.  

 

1.1 Universalidade dos Direitos Humanos e a Crítica 
Multiculturalista: A Necessidade e o Medo Humano de Elaborar 
Padrões Universais  

 

Há estudos que sinalizam para uma necessidade humana em construir 

valores universais. Esta construção, todavia, não significa que as categorias criadas 

que pretendem à uma Universalidade padronizante ou imutável. Universalidade não 

significa imutabilidade, uniformização ou constância, mas variação ocasionada pela 

contingência histórica.  

                                                 
34  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 571 - 572.  
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O embate entre Universalistas que defendem a existência de valores 

universais aplicados uniformemente no mundo, e os Relativistas que defendem a 

inexistência de valores universais é então a tônica que parece insolúvel.  

 A Pós-modernidade, contudo, traz já respostas para este clássico debate: 

o Multiculturalismo, que defende a preservação das identidades e raízes culturais para 

evitar o que Lawrence Friedman definiu como “Sociedade Horizontal” 35  – a 

padronização do mundo pelas culturas ocidentais dominantes.  

Seriam, os Direitos humanos, esquemas de padronização universal do 

modelo ocidental sobre todas as nações?! A origem histórica, segundo André de 

Carvalho Ramos, não significa, necessariamente, que estes direitos sejam formas de 

“ocidentalizar” o mundo: “Em relação ao pretenso caráter ocidental (e 

consequentemente não universal) dos direitos humanos, observo que a origem 

europeia e antropocêntrica das primeiras cartas de direitos humanos não pode ser 

considerada para além de mero dado histórico.”36.  

A elaboração de formas com pretensão universal não é ferramenta pronta, 

achado racional ou metafísico pré-existente, mas modelos de construção e 

reconstrução não apenas destas formas universais, mas também da própria 

humanidade. Não há fêcho perfeito que o ser humano construa. Ele é construtor e 

construção - permanentes: 

 
O homem não é essa necessidade que comporta seu ‘objeto’ 
complementar, uma fechadura que tem sua chave [....] ele as faz fazendo-
se e se fazendo, e nenhuma definição racional, natural ou histórica permite 
fixá-las em definitivo.37  

 
A psicologia contemporânea faz profundo esforço em localizar o conteúdo 

dos objetos criados pela humanidade. Perceber um substrato psíquico (individual ou 

coletivo) de viés fluido e mutável, nas categorias humanas que pretendem uma 

universalidade de seus tipos.  

Ainda que haja um conteúdo variável culturalmente, é inegável que há 

uma aspiração por uma “Justiça Universal”, inserida no tipo ideal dos “Direitos 

                                                 
35  FRIEDMAN LAWRENCE, 1999, p. 121 Apud MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69. 
36 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 170. 
37 CASTORIAIDIS, Cornelius.  A Instituição Imaginária na Sociedade. Tradução Guy Reynaud. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. Título original: L’Institution imaginaire da La Societé. p.164. 
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humanos”. A existência desses tipos universais na história da humanidade pode ser 

localizada no que Carl Jung classificaria como “Inconsciente Coletivo”: 

 
Eu optei pelo termo "coletivo" pelo fato de o inconsciente não ser de 
natureza individual, mas universal; isto é, contrariamente à psique 
pessoal ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são 
'cum grano salis' os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. Em 
outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo 
portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica 
suprapessoal que existe em cada indivíduo.38 Grifo nosso. 

 
Os conteúdos deste Inconsciente Coletivo são chamados de “arquétipos”, 

cuja origem é extremamente vinculada ao pressuposto cristão do homem como uma 

imagem de Deus: 

 
O termo archetypusjá se encontra em FILO JUDEU como referência à 
imago dei no homem. Em IRÍNEU também, onde se lê: "Mundi fabricator 
non a semetipso fecit haec, sed de alienis archetypis transtulit " (O criador 
do mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas 
copiou-as de outros arquétipos). No Corpus Hermeücum, Deus é 
denominado το αρχέτυπον φως (a luz arquetípica). Em DIONÍS1O 
AREOPAGITA encontramos esse termo diversas vezes como "De coelesti 
hierarchia"' : αι αύλαι άρχετυπιαι (os arquétipos imateriais), bem como 
"De divinis nominibus " . O termo arquétipo não é usado por 
AGOSTINHO, mas sua ideia no entanto está presente; por exemplo em 
''De divers is quaestionibus ", "ideae... quae ipsae format ae non sunt... 
quae in divina inielligentia continentur" . (ideias... que não são formadas, 
mas estão contidas na inteligência divina). "Archetypus" é uma perífrase 
explicativa do είδος platônico.39  

 
Afirmando o obscuro do que é o agir e pensar humano, a “Psicologia das 

Profundezas” traz dois grandes elementos de contribuição para o estudo sobre o 

porquê que a teoria dos “Direitos humanos” teve tanto sucesso: 1) A confirmação de 

que a humanidade constrói signos, consciente e inconscientemente, com aspiração 

universal; e 2) A relatividade da diversidade cultural nos símbolos construídos não 

impede o discurso universalista: os arquétipos existem como pretensões de 

universalidades, não como cláusulas inatas irrefutáveis.  

Mesmo aspirando por uma universalidade que se choca com as 

intempéries das diversas culturas que lhe são atravessadas, há um elemento de sua 

estabilização que não os deixa sucumbir: a  possibilidade de responder aos desejos 

                                                 
38 JUNG, Carl-Gutav. Os arquétipos e o inconsciente. Tradução: Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. 
Ferreira da Silva. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. Título original: Die Archetypen Und Das Kollektive 
Un Bewusste. 408p. p. 15 . 
39 JUNG, Carl-Gutav. Os arquétipos e o inconsciente. Tradução: Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. 
Ferreira da Silva. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. Título original: Die Archetypen Und Das Kollektive 
Un Bewusste. 408p. p. 16 . 
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conscientes e inconscientes, sejam eles individuais ou coletivos, por uma sociedade 

justa e igualitária.  

A I Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Teerã, nos 

dias 22 de abril a 13 de maio de 1968 e a II Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, realizada em Viena, nos dias 14 a 25 de junho de 1993, auxiliaram na 

efetivação deste simbolismo universal que os Direitos humanos possuem. Na abertura 

da II Conferência, o Secretário Geral das Nações Unidas, B. Boutros-Ghali, ratificou 

a indivisibilidade dos conceitos de Direitos humanos e a sua característica histórica de 

Universalidade: 

 
A partir daí, identificou o Secretário-geral das Nações Unidas uma 
“tríplice exigência”, que denominou de “os três imperativos da 
Conferência de Viena”, a saber, “universalidade, garantia, 
democratização”. No dizer de Boutros-Ghali, a “adequação dos direitos à 
evolução da História” não há de alterar o que é de sua própria essência, sua 
universalidade. [....] A universalidade, prosseguiu o Secretário-Geral, “não 
se decreta, (...) não é a expressão da dominação ideológica de um grupo de 
Estados sobre o resto do mundo”; a universalidade é antes “inerente aos 
direitos humanos”.40   

 
Mas o símbolo da Universalidade, este “arquétipo” incluso na teoria dos 

Direitos humanos, é ainda incompleto, permeado de acidentes históricos, que, a todo 

instante, colocam à prova seus esquemas de significação.  

Um dos grandes motivos da desconfiança que paira sobre os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos são suas fontes: seus órgãos internacionais, cuja 

prevalência e quase monopólio pertence aos países ocidentais. Herbert Lionel 

Adolphus Hart acentua esta distância entre as construções prospectivas, embrionárias, 

da doutrina do Direito internacional, ante a realidade e as dificuldades políticas que 

este enfrenta. É nesta “corda bamba” que parece se desenvolver o Direito 

internacional – ora pela esperança, ora a plena desconfiança:  

 
Talvez que o direito internacional esteja presentemente num estádio de 
transição para aceitação desta e de outras formas que o trariam para um 
lugar mais próximo, em termos de estrutura, do direito interno. Se, e 
quando, esta transição estiver completa, as analogias formais que, no 
presente, parecem ténues e mesmo enganadoras, adquirirão substância e as 
últimas dúvidas dos cépticos acerca da “qualidade” jurídica de direito 
internacional poderão então ser enterradas.41 Grifo nosso. 

  

                                                 
40 TRINDADE, Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. V-I. 2. ed. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 236. 
41 HART, Hebert L. A. O Conceito do Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1986. Título original: The Concept of Law. 306p. p. 253 
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É certo que o sucesso, apogeu, ou mesmo império de alguns Estados do 

Ocidente, por uns é visto como elemento de uma razão superior, de valores que 

devem ser seguidos porque mudaram o curso da história:  

 
[....] o sucesso do Ocidente deve-se a quatro grandes vitórias da razão. A 
primeira foi o desenvolvimento, dentro da teologia cristã, da confiança no 
progresso. A segunda foi a forma como a confiança no progresso 
incentivou inovações tecnológicas e de organização, muitas vezes apoiadas 
por congregações religiosas. A terceira vitória foi que, graças à teologia 
cristã, a razão influenciou a filosofia e a prática política de tal maneira que, 
na Europa medieval, surgiram Estados receptivos, com um elevado grau de 
liberdade pessoal.42 

 
Já outros estudiosos consideram o Ocidente e sua cultura como resquícios 

dos Impérios colonizadores que em nada sinalizam superioridade ou avanço:  

 
O modernismo? Uma velharia humanista e universalista, a máquina 
colonial do Ocidente. O mundo inteiro se tornaria “contemporâneo”: 
bastava esperar, como atestava o boom econômico asiático, que os países 
“atrasados” seguissem à risca as recomendações do Fundo Monetário 
Internacional e conectassem à matriz capitalista suas “velhas culturas 
complicadas”. 43 

 
Partidários ou não do Ocidente e seus valores, é necessário o exame do 

que lhe é significante, de suas imagens construídas.  

É com a queda do mito da cientificidade que o Iluminismo começa a 

transportar suas ideias à criação de elementos simbólicos para as formações estatais. 

Imagens como a do “Contrato Social” e do “Leviatã”, são figuras profundas do 

imaginário ocidental da chamada Idade Moderna que foram orientadas pelo crescente 

individualismo e crença na existência de direitos naturais anteriores à qualquer 

instituição estatal:  

 
A afirmação dos direitos naturais e teoria do contrato social ou 
contratualismo, estão estreitamente ligados. A ideia de que o exercício do 
poder político apenas é legítimo se fundado sobre o consenso daqueles 
sobre os quais deve ser exercido (também está é uma tese lockeana), e 
portanto sobre um acordo entre aqueles que decidem submeter-se a um 
poder superior e com aqueles a quem esse poder é confiado, é uma ideia 
que deriva da pressuposição de que os indivíduos tem direitos que não 
dependem da instituição do soberano tem a principal função de permitir a 
máxima explicitação desses direitos compatível com a segurança social. O 
que une a doutrina dos direitos do homem e o contratualismo é a comum 

                                                 
42 STARK, Rodney. A Vitória da Razão. Tradução Mariana Castro. Lisboa: Tribuna, 2007. 335p. 
Título original: The Victory or Reason: How Christianity Led To Freedom, Capitalism, and Western 
Success. p. 46. 
43  BOURRIAUD, Nicolas. Radicante: por uma estética da globalização. Tradução: Dorothée de 
Bruchard. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 192p. Título Original: Radicant: pour une esthétique de La 
globalisation. p. 10. 
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concepção individualista da sociedade, a concepção segundo a qual 
primeiro existe o singular com seus interesses e com suas carências [....].44  

 
Nesse período de expansão do individualismo na Europa ganha fôlego a 

linguagem do mercado e do Direito. Estes dois elementos conseguem angariar uma 

cultura e comunicação em sede abstrata que ultrapassaria as fronteiras nacionalistas: 

“O direito e os preços abstratos são, assim - verdadeiros sistemas de 

‘telecomunicação’ que tornam possível a organização das trocas sem limites e 

distância” 45 . Essa linguagem abstrata fez com que o imaginário ocidental, 

principalmente europeu, fizesse com que o discurso sobre a Universalidade ganhasse 

azo.  

Jan Ifversen define o Ocidente em duas manifestações: a velha e a nova. 

O “Velho Ocidente” 46  em sua primeira fase seria articulado por influência do 

liberalismo universalista do começo do Século XX.47 Em sua segunda fase, o Velho 

Ocidente ganha o foco da narrativa histórica, torna-se protagonista e progressista: “A 

história da Ocidente é frequentemente narrada como uma expansão combinada de 

espaço, conhecimento e liberdade [para os conquistadores].”48. O “Novo Ocidente”49 

já passa ao cenário da Modernização, do avanço tecnológico como marca de um 

poder indiscutível. Arrimado nesse aparente progresso, ou modernização, o “Novo 

Ocidente” ganharia uma imagem desatrelada de nações, sua conotação seria de uma 

nação ideal, passaria a ser o símbolo da ascensão da história da humanidade: um 

símbolo universal.  

Após esse novo Ocidente, com áurea de modernização e avanço, o termo 

“Ocidentalização” ganha o significado de uma nova forma de império: o da imagem 

que a palavra “modernização” imprimiria nas chamadas “nações civilizadas”.  

A concepção teológica de um progresso linear na história, de um 

momento de ascensão da humanidade, tornaria esse projeto dito progressista  - 

moderno - um acontecimento que seria inevitável:  

 

                                                 
44 BOBBIO, Noberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 2000. Título original:  Liberalismo e Democrazia. 97p. p. 15. 
45 NEMO, Philippe.  O que é Ocidente?. Tradução: Guilherme João de Freitas Teixiera. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 160p. Título original: Qu’est-ce que l’Occident?. p. 116. 
46 IFVERSEN, Jan. Quem são os Ocidentais?. Org.: João Feres Júnior; Marcelo Jasmin. In: História 
dos Conceitos: diálogos transatlânticos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2007. p. 143. 
47 Ibid. p.143. 
48 Ibid. p. 144.  
49 Ibid. p. 144 -146. 
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[....] a lógica do Ocidente se expandirá para todo o mundo e dominará 
outras culturas. A expansão está tipicamente relacionada, senão igualada, à 
modernidade [nas sua várias manifestações]. [....] Assim, o conceito de 
ocidentalização como um todo faz uso do significado universalista e 
teleológico de civilização.50    

 
Ocidente não significa apenas uma parte geográfica distante do Oriente, 

mas tem implicações políticas e culturais que lhe são comuns. A influência dos 

valores ocidentais fez com que não apenas o contexto histórico, mas também político 

e jurídico deste continente, assumissem os valores guerreados neste período 

turbulento do Ocidente – claro, não de maneira homogênea. 

A previsão por meio da racionalidade advinda do espírito moderno 

influenciou o pensamento não apenas do século XVIII, mas também do século XIX e 

começo do século XX. O problema é que a Pós-modernidade traria, no meio desta 

avalanche teórica, novos paradoxos. Destruir dogmas formando outros. A Idade 

Moderna Ocidental é época que Karl Marx chegou a afirmar o fim de tudo que era 

consolidado – com sua máxima de que “tudo que é sólido desmancha no ar”: 

 
A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 
geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. 
Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 
despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de 
luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer parte 
de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido 
desmancha no ar”.51 Grifo nosso. 

 
Contudo, a história do Ocidente conheceria um dos períodos mais crus de 

sua história: uma “Guerra Mundial de 31 anos”52. Quem viveu nesse acre cenário 

histórico narrou sim o fim do mundo. Todo cenário civilístico pareceu burlado pelos 

tempos. Em quem mais depositar crença ou ideologia?! Claro que o discurso de que 

“O mundo está por acabar” não é fato histórico exclusico desta era. 

Percebe-se, por alguns discursos, que, vez por outra, há quem novamente 

queria repisar o novo fim, o "fim do mundo", e isto não foi privilégio apenas da Idade 

Moderna: 

                                                 
50 IFVERSEN, Jan. Quem são os Ocidentais?. Org.:João Feres Júnior; Marcelo Jasmin. In: História 
dos Conceitos: diálogos transatlânticos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2007. p. 145. 
51 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tradução: Carlos Felipe moisés; Ana 
Maria L. Ioriatti.  São Paulo: Companhia das letras, 1982. Título original: All That is Solid and 
Schuster. 347p. p. 14. 
52  HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. Tradução: Marcos 
Santarrita. 2. Ed. São Paulo: Companhia das letras, 1995. Título original: Age of extremes: The short 
twentieh century: 1914-1991. 598p. p. 30. 
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O mundo está a aproximar-se velozmente do fim, assim disse o arcebistpo 
Wulfstan, num sermão proferido em York, no ano de 1014. Nos tempos 
que correm, é fácil que haja pessoas a pensarem o mesmo. Será que as 
esperanças e as angústias de cada período não passam de meras cópias a 
papel químico das eras precedentes?!53 Grifo nosso. 

   
Isto ocorreu após as chamadas Primeira e Segunda Guerras Mundiais 

porque envolveram sim todas as nações do planeta, e, os ainda mais indiferentes e 

colonizados, todos, sofreram as consequências desta curva histórica que parecia o fim: 

 
É quase desnecessário demonstrar que a Segunda Guerra Mundial foi 
global. Praticamente todos os Estados independentes do mundo se 
envolveram, quisessem ou não, embora as repúblicas da América Latina só 
participassem de forma mais nominal. As colônias das potencias imperiais 
não tiveram escolha. Com exceção da futura República da Irlanda e de 
Suécia, Suíça, Portugal, Turquia e Espanha, na Europa e talvez no 
Afeganistão, fora da Europa, quase todo globo foi beligerante ou ocupado, 
ou as duas coisas juntas.54  

 
Este foi o maior período de crise dos valores estatais e foram 

consequências diretas dos valores iluministas até então prevalentes. O Principal 

sintoma do pós-guerras do início do século XX foi a refundação das instituições 

nacionais e uma maior valorização dos documentos e órgãos internacionais. A 

redefinição todavia não chegou ao ponto de abolir as instituições tradicionalmente 

erigidas sob a forma de constitucionalismo moderno. 

Por este motivo, nossos tempos são chamados de “Hipermodernos”55 ou 

Pós-Modernos, porque ainda guardam semelhanças e instituições que tiveram seu 

berço teorizador nesta fase da história ocidental. Os paradoxos da Modernidade ainda 

subsistem só que agora com forte apelo ao reconhecimento e fragilidade das formas e 

instituições elaboradas pela história humana. 

Um deste paradoxos é a convivência do Universalismo dos Direitos 

humanos com o “Multiculturalismo”. No início da Idade Moderna só se buscava um 

Universalismo padronizante – num tipo de homogeneização cultural. Agora, na Pós-

modernidade, se requer um Universalismo heterogêneo:  

 
                                                 

53 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. 6. ed. Lisboa: 
Editorial Presença, 2006. Título original:  Runaway Word. 92p. p. 15. 
54  HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. Tradução: Marcos 
Santarrita. 2. Ed. São Paulo: Companhia das letras, 1995. Título original: Age of extremes: The short 
twentieh century: 1914-1991. 598p. p. 32. 
55  FRANKENBERG, Günther.  A gramática da Constituição e do Direito. Tradução: Elisete 
Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Título original: Autoriät und Integration. Zur Grammatik 
von Recht und Verfassung. 435p.   p. 26. 



 44 

O ideal de homogeneidade que, em um primeiro momento, foi 
fundamental para a formação do Estado nacional e para a delimitação das 
classes, passa a ser atacado por um pensamento oposto, manifestado 
principalmente na segunda metade do século XX. “Exalta- se a 
heterogeneidade já que mesmo vigorosas forças de unificação como 
Estado-nação/classe não foram, e ainda não são, suficientes para anular a 
pluralidade de grupos sociais.56 

 
Este é o paradoxo: primeiro se precisou de um reconhecimento da 

igualdade de todos os homens – uma igualdade formal, que vela pela mínima 

condição do direito isonômico mundial. Após este avanço, se buscou a outra face do 

direito à igualdade: o reconhecimento das diferenças.  

É o embate entre a Universalidade promovida pelos ideais do Iluminismo, 

e o chamado Multiculturalismo teorizado na Pós-modernidade, que busca a defesa e 

proteção dos valores culturais diversos – combatendo qualquer destruição dos 

elementos culturais que identifiquem uma nação enquanto tal. 

A imagem que se tem da Universalidade dos direitos então entra em nova 

crise: a crítica da relevância das culturas. É importante perceber que o próprio 

conceito de “cultura” passou por uma extensão de seu significado. Inicialmente tinha-

se um emblema aristocrático indicando a capacidade enciclopédica de alguns seres 

humanos em adquirir conhecimentos diversos, só com o Iluminismo o termo ganhou o 

sentido de liberdade na escolha de valores que possuirão aspecto geral: 

 
No primeiro e mais antigo significado a  formação  do homem, sua 
melhoria e seu refinamento. F. Bacon considerava a Cultura nesse sentido, 
como “a geórgia do espírito”(De augm. Scient., VII, 1), esclarecendo assim 
a origem metafórica do termo. No segundo significado, indica o produto 
dessa formação, ou seja, o conjunto dos modos de viver e de pensar 
cultivados, civilizados, polidos, que também costumam ser indicados pelo 
nome civilização. A passagem do primeiro para o segundo significado 
ocorreu no séc. XVIII por obra da filosofia iluminista, o que se nota bem 
neste trecho de Kant: “Num ser racional, cultura é a capacidade de 
escolher seus fins em geral (e portanto, ser livre).57 

 
Mesmo com esta “evolução” do termo era nítido o aspecto metafísico que 

pairava sobre ele. Considerar a liberdade no aspecto cultural, não impedia os teóricos 

do Iluminismo de ainda defenderem que esta escolha seria direcionada pela hierarquia 

da razão – por sua orientação. Ou seja, da metafísica da Idade Antiga, que fulcrava a 
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capacidade de cultura apenas apara alguns selecionados pelos intentos divinos  - os 

aristocratas; à Idade Média e a “cultura” guiada pelos valores divinos que, claro, 

passavam pela aprovação e filtro de seus clérigos. Vê-se que, nestes dois períodos, 

não havia como se falar em cultura produzida por negros – eles estavam fora da 

hierarquia das metafísicas impostas pelas maiorias dominantes. 

A grande reviravolta da Pós-modernidade foi romper com o paradoxo de 

que a razão poderia escalonar quais os padrões culturais deveriam ser seguidos. Esta 

revolução cultural produziu um “caos ontológico” – toda metafísica seria substituída – 

o conceito de verdade daria lugar ao de probabilidade: 

 
A pós-modernidade tem como característica a dúvida. Heisenberg fala que 
as partículas elementares não formam um mundo de coisas e fenômenos, 
mas um mundo de tendências ou possibilidades. ela ecoa a dúvida sobre a 
possibilidade da exatidão da ciência. Não significa a substituição da razão, 
mas a antevisão da probabilidade em lugar de certeza. Ela representa a 
destruição dos postulados que delineavam a ordem social, com a instalação 
do "caos" ontológico, isto é, ausência de postulados valorativos para toda 
sociedade, aumentando a incredulidade com relação às metanarrativas.58  

 
A experiência Pós-moderna chega com o anúncio de que todas as razões 

são formas estabelecidas que devem ser revisitadas e questionadas. Alguns afirmam 

que é esta uma fase perigosa, pois promoveria um status relativista no qual os valores 

perderiam espaço. Ou seja, se qualquer valor tem importância, nenhum teria. 

Contudo, num relativismo mais moderado, a defesa dos valores não perde espaço. 

Tem sim sua importância, mas o fundamento que lhe dá suporte não é mais regido por 

uma metafísica de construção de valores absolutos. É  fase da chamada “Sociedade 

Pós-moralista”:  

 
Sociedade pós-moralista quer dizer sociedade que se nega a inscrever em 
caracteres de bronze os supremos deveres do homem e do cidadão ou a 
entoar hinos de exaltação à renúncia pessoal. Isso não significa que os 
objetivos morais tenham definhado.59 

 
Este desapego com uma ordem moral pré-estabelecida orientou a 

modificação do viés de defesa das normas de Direitos humanos. Da fatalidade de 

normas enunciativas de valores universais inquestionáveis, à construção de uma teoria 
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que percebe sua limitação em descrever realidades. O sentido agora é empírico-

histórico e não apriorístico. Como afirmado por Ludwig Wittgenstein, se há algum 

valor ético ele é contingente, casual, histórico, não imanente. Ou seja, o sentido do 

mundo está fora dele: 

 
O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é e 
tudo acontece como acontece; não há nele nenhum valor – e, se 
houvesse, não teria nenhum valor. Se há um valor que tenha valor, 
deve estar fora de todo acontecer e ser-assim, pois todo acontecer e 
ser-assim é casual. O que faz o não casual não pode estar no mundo; do 
contrário, seria algo, por sua vez, casual. Deve estar fora do mundo. É por 
isso que tampouco pode haver proposições na ética. Proposições não 
podem exprimir nada de mais alto. É claro que a ética não se deixa 
exprimir. A ética é transcendental. (Ética e estética são uma só). O 
primeiro pensamento que nos vem quando se formula uma lei ética da 
forma “você deve...” é: e daí, se eu não fizer? É claro, porém, que a ética 
nada tem a ver com punição e recompensa, no sentido usual. Portanto, essa 
questão de quais sejam as consequências  de uma ação não deve ter 
importância.60  Grifo nosso. 

  
Sendo a ordem valorativa casual – enumerativa e não taxativa. Os 

costumes entrariam na dianteira do discurso de relativização das universalidades 

pretendidas pelas teorias de “Direitos humanos”.  

A reação ao modelo de aspiração universalista promovido pelas 

revoluções constitucionais da Idade Moderna foi uma “Política da Identidade” – um 

engajamento pelas minorias que se viram pressionadas à assumirem as identidades 

majoritárias, abandonando seus costumes.  

Simone Weil, filósofa francesa, já defendia um enraizamento cultural 

identitário combatente ao que ela chamava de “multiculturalismo desenraizante”. Ou 

seja, combatia a Universalidade padronizante imposta pelas nações historicamente 

colonizadoras. Claro que sua defesa deve-se ao momento histórico que experimentou, 

sendo contemporânea do período nazista e tendo engajado sua vida no combate às 

atrocidades de sua época. Universalismo rimava com totalitarismo. Para esta autora, a 

cultura alimentava a alma de seus patriotas, e o Universalismo, pelo contrário, a 

exterminava: 
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Algumas coletividades “devoram as almas”, escrevia ela, enquanto a 
Alemanha nazista continuava sua marcha pela Europa, ao passo que outras 
estão simplesmente mortas para este mundo.61  

 
A “guerra” agora seria pelo reconhecimento das diferenças: a briga entre 

Universalidades e Multiculturalismos.  

Charles Taylor, canadense, filósofo, exergou e defendeu um 

Multiculturalismo (também chamado pluralismo cultural) com um viés não totalitário 

ou etnocêntrico – pontuando por uma “Política do Reconhecimento” que perceba as 

diferenças como símbolos identitários necessários, que deveriam ser mais do que 

preservados, mas sim respeitados: 

 
A missão do multiculturalismo, então, poderia ser caracterizada como a de 
libertar os prisioneiros do reconhecimento inadequado. O reconhecimento 
da pluralidade cultural permitirá que aquelas pessoas aprisionadas 
em um modo de ser distorcido e limitado sejam aquilo que são, total e 
completamente.62 Grifo nosso. 

 
Enquanto Charles Taylor entende um multiculturalismo que auxilia na 

defesa dos Direitos humanos com respeito às suas individualidades culturais, Luigi 

Ferrajoli, positivista italiano, defensor da chamada por ele “Teoria Garantista”63, que 

prima por uma clareza dos dispositivos textuais e por um maior controle não apenas 

do agir discricionário do Judiciário, mas também da atividade legislativa. Observa que 

a tese de que os Direitos assegurados na declaração dos Direitos do Homem de 1948 

não são factíveis! E isto devido ao que ele chama de impraticabilidade cultural de 

alguns direitos lá encartulados – tornando a tese da universalidade impossível: 

 
Obviamente, estos derechos – desde la libertad de consciencia a las demás 
libertades fundamentales, desde la igualdad de las personas hasta los 
derechos sociales – no son de hecho compartidos por todos: no solamente 
no lo son por grande parte de las personas que tienen una cultura distinta 
de la occidental, sino ni siquiera por muchas de las que han nacido y 
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pertenecen a nuestra cultura. La tesis asertiva de su condivisión universal 
es por tanto empíricamente falsa.64  

 
Um dos traços importantes da defesa dos “Direitos humanos” enquanto 

tais, sempre foi, segundo Ferrajoli, a proteção do mais fraco. Desde o 

constitucionalismo das revoluções burguesas até o contemporâneo. Sendo assim, ele 

pontua que o espírito do multiculturalismo poderia ser o reconhecimento de que a 

Universalidade requerida para os tais não seriam utilizada para oprimir minorias –ou 

países sem forças política -econômica ante o arcabouço internacional. 

Mas, ainda que os “Direitos humanos” possam ser utilizados com 

acuidade quanto as variações culturais que lhe estão apresentadas, não podem ser 

reduzidos a um modelo de cultura, pois ao mesmo tempo que preservam, subvertem:  

 
Los derechos fundamentales, como ya se ha dicho, son las leyes del más 
débil, que tutelan a la persona también contra la propia cultura: la mujer 
contra el marido, el menor contra la propia familia, más en general a la 
persona contra su propia religión.65  

 

São ainda problemáticas as sombras de uma aparente ocidentalizacão que 

pairam sobre qualquer teoria que queira postular sobre os dispositivos de Direitos 

humanos. Contudo, a diminuição patente da força estatal contra as hegemonias 

econômicas pós-modernas, não sugere outra decisão a não ser a conformação de um 

novo contexto jurídico que diminua as forças neoliberais. O mercado e suas forças já 

encontram-se atuantes, sem códigos que diminuam os impactos de sua conduta o 

ocaso será muito maior.  

Noam Chomsky, filósofo e ativista político norte-americano, lança críticas 

contra o neoliberalismo Pós-moderno e a diluição das forças estatais ante a nova 

realidade do “capitalismo” sobre o mundo:   

 
A “construção da América das sociedades anônimas” ao longo do último 
século foi um ataque à democracia – e aos mercados, e é parte da 
transformação de algo que se assemelhava ao “capitalismo” nos mercados 
fortemente administrados da moderna era do Estado e das S.A. Uma 
variante atual é chamada de “diminuição do Estado”, ou seja, a 
transferência do poder decisor da arena pública para outros lugares: 
“para as pessoas”, na retórica do poder; para as tiranias privadas, no 
mundo real. Todas essas medidas são projetadas para limitar a 
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democracia e domar a “gentalha”, como era chamada a população por 
aqueles que se auto-designavam “homens bons” na Inglaterra do 
século 17, ao tempo da primeira irrupção da democracia na época 
moderna; os auto-designados “homens responsáveis” de hoje. Os 
problemas básicos persistem, assumindo formas sempre novas, 
suscitando novas medidas de controle e marginalização e conduzindo a 
novas formas de luta popular.66 Grifo nosso. 

 
Mesmo diante destes dilemas, a defesa de uma Universalidade sem apego 

aos vícios que esta possa impor é tão perigosa quanto as teorias isolacionistas que 

apenas enxerguem a soberania estatal. Afirmar que múltiplos valores são possíveis 

dentro de um política de reconhecimento do Multiculturalismo não pode levar aos 

extremo de anular o primado básico que regeu as revoluções constitucionais desde o 

início do século XVIII: o reconhecimento de que há valores pelos quais se quer, 

universalmente, lutar – ainda que a luta abranja ora a manutenção, ora a revolução.  

Este é o desafio: o universal mergulhando nas raízes locais sem desnaturá-

las. Mesmo que alguns considerem esta possibilidade de Multiculturalismo como um 

relativismo axiológico: “Paradójicamente el relativismo cultural está viciado de un 

exceso extremista de universalismo: cualquier cultura, cualquier ética, cualquier 

acción éticamente motivada debería respetarse en cuanto dotada de igual valor.”67. 

Este extremismo universalista valorativo é que se pretende evitar. Nicolas Bourriaud 

crítico severo das formas de Ocidentalização e massificação das culturas mundiais 

pelo padrão da Ocidentalização, propõe um “Radicante” uma forma de 

Multiculturalismo respeitosa em que sejam verificados cuidadosamente, sem perder o 

que ele chama de aura – ou seja, sua origem cultural. Para este autor, a cultura 

ocidental tende a não respeitar estes espaços, sempre pretendendo a imposição de sua 

cultura: 

 
[....] podemos apenas nos mover nas culturas sem nos identificar com elas, 
criar “singularidade sem nela imergir, surfar nas formas sem penetrá-
las. Esse destino de  homem sem aura (e portanto sem “longuínquo”, o que 
aqui significa “sem origem”) é, sem dúvida, ainda mais difícil de ser aceito 
por um ocidental, herdeiro de um cultura em que os valores tendem à 
totalidade e ao universal.68  
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Sabendo desta possível desvirtuação do ideal universal dos Direitos 

humanos, Nicolas Bourriaud propõe uma nova fase para a Pós-modernidade: a 

“Altermodernidade”, que, para ele, seria um espaço de reconhecimento cultural muito 

mais amplo do que o apregoado pelo Multiculturalismo: 

 
O que chamo de altermodernidade designa, assim, um projeto de 
construção que permitiria novos direcionamentos interculturais, a 
construção de um espaço de negociação que fosse além do 
multiculturalismo pós-moderno, ligado antes à origem dos discursos e 
formas do que à sua dinâmica.69 

 
É interessante a crítica que este autor faz à política do Reconhecimento 

proposta por Charles Taylor, como se a mesma operasse apenas o aspecto cortesão e 

não profundamente respeitoso: 

 
Enquanto isso, assistimos à emergência de uma espécie de cortesia estética 
pós-moderna, atitude que consiste em se negar a emitir o menor juízo 
crítico por medo de ferir a suscetibilidade do  outro. Essa versão excessiva 
do multiculturalismo se baseia, decerto, em bons sentimentos, ou seja, 
notadamente no desejo de “reconhecimento” do outro (Charles Taylor). 
Seu jeito perverso reside no fato de que se chega ao ponto de 
considerar implicitamente os artistas não ocidentais como convidados 
com que se deve ser polido, e não como atores de fato da cena 
cultural.70 Grifo nosso. 

 
Por tudo aqui exposto, pode-se perceber como é difícil qualquer discurso 

no cenário Pós-moderno: quando universalista, os teóricos do relativismo vem ao 

combate. Quando Multiculturalista, relativistas e universalistas de diversos vieses 

também soluçam questões opostas.  

Estaríamos experimentando a era do relativismo ético que impossibilitaria 

qualquer discurso universalizante?! É quanto ao relativismo niilista 71  – ausência 

                                                 
69 Ibid. p. 38, 39.  
70 Ibid. p. 25.  
71 Um dos grandes defensores do fim da era dos valores é o filosofo Friderich Nietzsche, o qual 
enunciou não apenas a morte de Deus, mas também de qualquer tipo de moralidade norteadora do agir 
humano. Autodeclarava-se acima do bem e do mal e repudiava todas as formas éticas e históricas como 
patológicas à vontade de potência humana: a fase do que nominou “do camelo à criança”, passou a ser 
vista como ponto alto do desenvolvimento do ser humano: “Nietzsche indica a direção de seus 
experimentos ao descrever as três transmutações do espírito de Zaratustra que designam, ao mesmo 
tempo, tanto as metamorfoses do espírito da humanidade, no curso da história, quanto as 
transformações da própria filosofia de Nietzsche: como o espírito se torna camelo, como o camelo se 
torna leão, como o leão se torna criança. Ou então, trocando em miúdos: como o espírito se torna 
camelo, quer dizer, como se constituiu o período em que domina a máxima “tu deves”, em que a 
vontade é comandada por Deus e pelas morais; como o camelo se torna leão, ou seja, momento em que 
a morte do “dever” dá lugar a outra máxima o “eu quero”, com o ressurgimento da vontade e o 
nascimento do niilismo europeu; como o leão se torna criança, isto é, o momento em que prevalece a 
máxima “eu sou’, quando se dá a superação do niilismo, a afirmação do eterno retorno e do  amor 
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absoluta de valores - que Adolfo Sánches Vásquez se pronuncia. Afirmar a 

relatividade dos valores, ante as modulações históricas, não seria o reconhecimento da 

inexistência dos mesmos, mas apenas o reconhecimento de que os tais não são pétreos 

– mas essencialmente mutáveis: 

 
Através de ziguezagues, retrocessos e contradições, observa-se no processo 
histórico-moral um movimento ascensional de uma moral para outra ou, 
como já indicamos, um progresso moral. A relatividade das morais – e, 
portanto, das suas normas e códigos – não leva necessariamente ao 
relativismo ético, isto é, à concepção de que todas, por sua 
relatividade, são igualmente válidas. Determinados sistemas morais, sem 
deixar de ser relativos e transitórios, contém elementos que sobrevivem e 
se integram posteriormente numa moral mais elevada. [....] Todos estes 
aspectos do comportamento moral nos servem para definir o lugar ocupado 
por uma norma ou um código, ou determinada moral no seu conjunto, 
dentro do processo histórico-moral. E, ademais, permitem-nos 
compreender até que ponto a sua validade caducou ou se conserva dentro 
desse processo. Da mesma maneira, permite-nos justificar assim – isto é, 
dialeticamente – a validade de uma norma ou de um código moral diante 
de outra norma ou de outro código que postulem atos humanos 
diametralmente postos. Esta justificação dialética nos proíbe – contra as 
afirmações do relativismo ético – situar normas diversas, relativas a 
diferentes comunidades ou a diversas épocas, no mesmo plano, 
considerando-as igualmente válidas.72  Grifo nosso. 

 
A tese de Joseph Raz traz uma contribuição indispensável para teoria dos 

valores universais, que, em matéria de Direitos humanos, é tão ancilar: Tratar da 

normatividade, ou importância jurídica da consagração dos tais valores com pretensão 

internacional, é lidar com a importância de uma juridicidade valorativa séria que 

garanta estas cláusulas de “esperança” para uma prática judicial e democrática em um 

país. 

Joseph Raz lida com os choques entre a convivência de razões parciais 

dentro do parâmetro de existência e defesa dos valores universais: “[....] os valores 

morais fundamentais são universalmente válidos de forma abstrata, mas se 

manifestam e se tornam acessíveis para nós de um modo socialmente dependente.”73. 

Esta dependência no plano empírico-fático, é a condição de relativização do que seja 

universal. 

Ou seja, o que é defendido no plano axiológico, deve ter um mergulho na 

análise do contexto social histórico. Não que os valores sejam todos subsumidos ao 

                                                                                                                                            
fati.”. (MOURA, Carlo A. R.  Nietzsche: Civilização e cultura. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 
XXX).   
72 VÁZQUEZ. Adolfo Sánches. Ética. 30. ed. Tradução: João Dell’Anna. Rio de Janeiro: civilização 
Brasileira, 2008. Título original: Ética. 302p. p. 263,264.  
73 RAZ, Joseph. Valor, Respeito e Apego. Tradução: Vadim Nikitin. São Paulo: Martins Fontes: 2004. 
Título original: Value, Respect and Attachment. 164p. p. 8.  
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teor social, mas, e apenas isto, deve ser lembrado, com os olhos fitos no que a história 

dos valores universais já conseguiu operar, que a esperança que os tais valores 

imprimem não pode ser configurada numa tábua inacessível às variações parciais da 

realidade social. 

É paradoxal: a defesa de valores universais hoje pontua pela 

universalidade de valores múltiplos – o que leva a defesa universal Pós-moderna: de 

um “universal-relativo”. Contudo, há ainda um anseio pelo estabelecimento de 

formas, padrões mínimos para significação do mundo histórico. A absoluta ausência 

destas tentativas seriam mais doloroso do que a constante reformulação dos mesmos.  

O anseio por formas acompanha o medo de que as tais sejam desvirtuadas. 

Mas latejará ainda essa necessidade humana por estas respostas às infinitas questões 

da humanidade:  

 
Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger de caos. Nada 
é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si 
mesmo, ideias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas, já corroídas 
pelo esquecimento ou precipitadas em outras, que também não 
dominamos. São variabilidades infinitas cuja desaparição e aparição 
coincidem. São velocidades infinitas, que se confundem com a 
imobilidade do nada incolor e silencioso que percorrem, sem natureza nem 
pensamento. É o instante que não sabemos se é longo demais ou curto 
demais para o tempo. Recebemos chicotadas que latem como artérias. 
Perdemos sem cessar nossas ideias. É por isso que queremos tanto 
agarrar-nos a opiniões prontas. Pedimos somente que nossas ideias se 
encadeiem segundo um mínimo de regras constantes, e a associação de 
ideias jamais teve outro sentido: fornecer-nos regras protetoras, 
semelhança, contiguidade, causalidade, que nos permitem colocar um 
pouco de ordem nas ideias, passar de uma a outra segundo uma ordem 
do espaço e do tempo, impedindo nossa “fantasia” (o delírio, a 
loucura) de percorrer o universo no instante, para engendrar nele 
cavalos alados e dragões de fogo.74 Grifo nosso. 

 
Como se pode perceber, uma elaboração de ideais universais, ainda que 

não uniformes ou pétreos – é produto deste medo e anseio humano. Anseio por 

orientar o caminho a ser palmilado. Medo por perder outros caminhos não previstos 

nos mapas idealizados. Rasgar os mapas, redesenhar outros – e assim vai caminhando 

a humanidade. 

A Universalidade dos Direitos humanos e o início trágico do século XX 

impulsionaram não apenas a internacionalização do Direito, com o desenvolvimento 

do Direito internacional e a positivação de normas constitucionais nacionais com 

                                                 
74 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Féliz. O que é a Filosofia? Tradução: Bento Prado Jr.; Alberto 
Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. Título original:  Qu’est-ce que la filosofia? 279p. p. 
259.  



 53 

aspirações universais, mas também os conflitos normativos entre as diversidades de 

normas nacionais e internacionais que, cada vez mais, regulavam os mesmos temas.  

E é sobre os conflitos entre a influência desta Universalidade das normas 

de Direitos humanos previstas em Tratados internacionais sobre as normas 

constitucionais nacionais, que agora passaremos a lidar. As Hierarquias entre e nos 

ordenamentos jurídicos, a posição do Supremo Tribunal Federal, os avanços e 

transtornos operados pela Emenda Constitucional nº. 45 de 30 dezembro de 2004, 

ultrapassando o viés Monista e Dualista no Pluralismo Pós-moderno e a proposta do 

Pluralismo jurídico. 
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2 HIERARQUIA NORMATIVA  E OS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: O FIM DA 
BUSCA PELO ELO PERDIDO 

 

Mesmo ante a internacionalização do Direito, a procura incessante por 

uma norma que regule o “cosmos normativo”75 nacional parece cada vez mais intensa 

e confusa. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro não é a única Corte 

Constitucional76 a contrariar o avanço que as normas de Direitos humanos devem 

exercer sobre a prática constitucionalista Pós-moderna:  

 
Sin embargo, en un mundo globalizado, el orden jurídico de los 
Estados-nación también está influenciado por la internacionalización 
del Derecho. Tratados internacionales vinculan a los Estados y sus 
instituciones, incluyendo a los poderes judiciales. En el ámbito de la 
justicia constitucional, son específicamente los tratados sobre los 
derechos Humanos que, por mandato constitucional o del derecho 
internacional público (principio pacta sunt servanda), forman parte del 
conjunto de normas que el juez constitucional debe aplicar y 
compatibilizar con la propia Constitución. El Tribunal Constitucional 
Federal alemán ha tenido que posicionarse frente a una 
jurisprudencia a veces contradictoria del Tribunal Europeo de 
derechos Humanos, máxima autoridad para interpretar el Convenio 
Europeo para la protección de los derechos Humanos y de las libertades 
Fundamentales. de la misma manera, los tribunales latinoamericanos 
tienen que tomar en cuenta las resoluciones de la Corte interamericana de 
derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de 
la Convención Americana sobre derechos Humanos y de otros tratados 
concernientes al mismo asunto.77 Grifo nosso. 

  
Neste capítulo será abordada as posições normativas clássicas já 

assumidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não apenas demonstrando que as decisões 

até então formuladas ainda pendem para discursos formalistas, mas também 

sinalizando uma alternativa emergente: o Pluralismo. 

                                                 
75  Expressão utilizada originalmente por Horst Dreier, jurista e filósofo alemão, e reutilizada por 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. p.1142. 
76 Usa-se aqui o termo “Corte Constitucional” apenas como regurso linguístico – para evitar a repetição 
cansativa do termo Supremo Tribunal Federal; contudo, não se esquece aqui a crítica mais que 
pertinente de Nelson Nery Junior sobre a inexistência da natureza jurídica de “Corte Constitucional” do 
Supremo Tribunal Federal: “A incorrreção de parte da atividade do STF como Corte constitucional está 
na nomeação vitalícia dos ministros (deveria haver mandato por prazo determinado) e no fato de que os 
Poderes Judiciario e Legislativo não participariam eficazmente da escolha de seus membros, como 
seria correto (o Senado apenas aprova ou rejeita o nome proposto pelo Presidente da República). O 
Executivo, portanto, é o único dos três poderes que pode indicar e nomear juiz integrante do tribunal 
constitucional federal brasileiro!”. (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição 
Federal: Processo Civil, Penal e Administrativo. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunal, 2009. p. 45).  
77 SCHWABE, Jürgen. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán: Extractos de 
las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe. Tradução: Marcela Anzola; Gil Emilio; 
Maus Ratz. México: Fundación Konrad Adenauer, 2009. 669p. p. 19. 
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É importante perceber que a Universalidade intrínseca à teoria dos 

Direitos humanos (os quais, são incorporados no constitucionalimo nacional com a 

roupagem terminológica de “Direitos fundamentais), requer uma interpretação 

internacionalizada do Direito – num diálogo não isolacionista. Esta obrigação de 

refazer a leitura do Direito após a adesão dos Direitos humanos na normatividade 

estatal se impõe, sob pena de se intentar o que André de Carvalho Ramos definiu 

como absurda tentativa de criar uma anomalia lógica, um “Direito internacional 

nacionalizado”:     

 
Salta os olhos a incoerência: a aceitação da internacionalização dos direitos 
humanos obriga o Estado a aplicá-los também de acordo com os 
parâmetros internacionais. De que adiantaria um Estado acatar o “devido 
processo legal”, a proteção da intimidade, da integridade física, entre 
outros direitos, se pudesse aplicar tais comandos ao sabor de uma teoria 
geral nacional? Teríamos, indiretamente, o retrocesso e a implantação de 
direitos internacionais nacionais. Pelo contrário. Devemos, então, 
interpretá-los de acordo com uma teoria geral internacional.78    

 
A necessária repaginação no princípio hierárquico formal de 

estabelecimento de uma norma que, a priori, possua hierarquia sobre todas as outras 

de todos os ordenamentos, seja internacional ou nacional, deve perder espaço para  o 

Pluralismo jurídico. Um caminho para o diálogo de fontes que, em casos de conflitos 

de normas de conteúdo normativo de Direito humano, pontue não pela supremacia da 

fonte, mas pela análise do melhor conteúdo normativo para o caso concreto. 

No Conto: “A carta roubada”,  de Edgar Allan Poe, o autor descreve uma 

investigação policial em que é mobilizada toda polícia parisiense para encontrar uma 

Carta que conferiria poderes a quem lhe possuísse. Um dos motivos pelos quais se 

tornou extremamente intrigante o sumiço da mesma estava na simplicidade do caso. 

Tão angustiosamente procurada; contudo, apenas tinha sido deixada propositalmente 

sobre uma escrivaninha. O mistério profundo, a angústia, estava em perceber o 

simples: 

 
- Mas é mesmo, embora a expressão não seja bem exata. O fato é que 
todos nós ficamos bastante embaraçados, porque o é tão simples, e, no 
entanto, desconcerta-nos inteiramente. 
- Talvez seja a própria simplicidade da coisa que o induz erro - disse 
meu amigo.  
- Que contra-senso esse seu! - respondeu o Chefe sorrindo cordialmente. 

                                                 
78 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 21.  
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- Talvez o mistério seja um tanto demasiado claro - disse Dupin.79. 
Grifo nosso. 

 
A busca desesperada pela resposta investigativa mais complexa nem 

auxiliou quem a procurava, nem a trouxe à tona. A busca pela “Carta Roubada” se 

tornou quase indecifrável pelo erro de foco.  

Fixar a resposta da colisão entre Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e a Constituição Nacional pelo escalonamento formal do ordenamento 

jurídico pátrio é um erro de foco: nem ajuda a achar a resposta que realmente 

solucione o caso, nem progride quanto a releitura que o escalonamento de normas e 

ordenamentos jurídicos enfrenta na Pós-modernidade. 

O elo perdido do constitucionalismo clássico, que é a Supremacia da 

Constituição Nacional como vértice hermético validador de todas as normas 

infraconstitucionais, é percebida nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal que aqui 

serão citados. O argumento da maioria de seus ministros ainda ressoa no fundamento 

formalista de que a Constituição Nacional é a Carta superior – uma ficção jurídica 

que, pouco a pouco, vem sendo fragmentada. Perdidos, buscando textos superiores, 

assim ficarão não apenas os constitucionalistas, mas também os internacionalistas que 

só consigam enxergar a complexidade dos ordenamentos jurídicos somente pela via 

clássica destes institutos. 

Vale ressaltar, todavia, que a compreensão de “Supremacia da 

Constituição Nacional”, no Brasil, resta por configurar uma peculiaridade híbrida que 

nem se enquadra nos modelos clássicos, nem define qual padrão segue: 

 
No direito brasileiro, pois, em que o modelo de supremacia de direito 
não se confunde nem com o modelo do État Légal, do Rechtsstaat e do 
Rule of Law, sendo um modelo próprio de supremacia do direito, [....]. 
Parece-nos que, tendo em conta a especificidade da nossa história 
constitucional e dos remédios que a Constituição outorga para o controle 
do manejo do poder estatal, não há como afeiçoar o Estado 
Constitucional brasileiro a qualquer dos quatro modelos conhecidos 
(Rule of Law codificado e sem codificação, État Légal ou Rechtsstaat), 
sendo o nosso modelo de supremacia do direito um modelo próprio, 
dadas as peculiaridades já ressaltadas.80 Grifo nosso. 

                                                 
79  POE, Edgar Allan.  A Carta Furtada: Virtual Books, S/D. Disponível em: 
<http://www.sociedadedigital.com.br/downloads/cultura/Edgar_Allan_Poe_-_A_carta_furtada.pdf>. 
Acesso em: 10 jan. 2012.  
80 MITIDIERO, Daniel. BASES PARA CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO CIVIL 
COOPERATIVO: O DIREITO PROCESSUAL CIVIL NO MARCO TEÓRICO DO 
FORMALISMO- VALORATIVO. 2007. Tese. Doutorado em Direito. Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio grande do sul. 2007. Disponível em: < 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13221/000642773.pdf?sequence=1. Acesso em 23 
de out de 2013. p. 42 – 44. Grifo nosso.  
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Ante esta constatação de uma “Supremacia da Constituição Nacional à 

brasileira”, o que resta é submeter este Princípio ao fenômeno da compreensão 

internacionalizada, ou “em rede”, do Direito. A aceitação da internacionalização do 

Direito, principalmente com a inclusão dos Direitos humanos, que, por essência 

histórica, tendem à Universalidade, faz com que o constitucionalismo clássico refaça 

seu principal dogma: a suficiência normativa do ordenamento nacional.  

Enxergar no Pluralismo jurídico uma proposta diferenciada, que remete à 

uma nova perspectiva, não da definição da fonte suprema de todas as leis, mas, 

apenas, da possibilidade de comunicação de diversas fontes normativas – nacionais e 

internacionais – para se chegar a solução de conflitos normativos que envolva 

dispositivos de Direitos humanos. 

Reconstruir o constitucionalismo sem uma “Super Constituição” nacional 

é um esforço hermenêutico que a realidade Pós-moderna requer. Contudo, a metáfora 

da Constituição nacional no vértice da pirâmide ainda toma conta da maioria dos 

argumentos jurisprudenciais pátrios. Todavia, há muito a Constituição Nacional 

deixou de ser o “Ovo de Colombo” do Direito: 

 
A Constituição democrática foi, pois, o feliz ovo de colombo para a mais 
trágica e permanente quadratura do círculo, até então conhecida na 
história. Ambos. O Estado-democrático e Constituição, atingiram também 
o seu auge ex-aequo, numa espécie de chegada à idade adulta do mundo, 
quando serviram de paradigma para pletora das autodeterminações a leste e 
a Sul do planeta, na esteira do que era, aliás, desde o início, ou, pelo 
menos, desde a revoluçãoo Francesa, uma proposta universal.81  

 
O termo “ordenamento jurídico” em alemão é chamado: Rechtsordnung, e 

na doutrina italiana é chamado de “ordinamento giuridico”,  e tem como pressupostos 

essenciais não apenas uma ordem hierárquica nas normas jurídicas, mas também um 

unidade coesa das tais: 

 
Mas não se trata de um conjunto qualquer. Ele transporta uma certa 
unidade e uma certa coerência intrínseca – unidade da ordem jurídica. 
Não se compreenderia, com efeito, que uma simples soma de normas 
jurídicas, esparsas e desprovidas de conexão, fosse erguida a ordem e 
tivesse virtualidades suficiente  para assegurar unidade e coerência àquilo 
que se apresenta de forma desarticulada e contraditória.82  

                                                 
81 PIRES, Francisco Lucas.  Introdução ao Direito Constitucional Europeu:  seu Sentido, Problemas 
e Limites. Coimbra: Almedina, 1997. p. 7. 
82 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1144. 
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O problema do sistema hierárquico proposto está quando positivadas 

normas de característica não exclusivamente nacionais e com conteúdo tão axiológico 

e amplo como as normas de Direitos humanos. Se os Tratados Internacionais só 

tivessem normas de Direito comum, seria mais simples a definição do critério e da 

decisão a ser tomada: “Os problemas principais de sua institucionalização resultam de 

sua abstratividade. A abstratividade leva a uma medida máxima de necessidade de 

interpretação e ponderação” 83 . Essa medida máxima leva a uma revisitação do 

formalismo clássico que permeia a teoria do ordenamento jurídico, pois as normas de 

Direitos humanos fazem confundir o escalonamento, unidade e coesão pretendida 

numa ordenação hierárquica de normas de herança kelseniana.  

Desta tensão na compreensão da ordem jurídica a partir de uma norma 

previamente superior – de uma superioridade não apenas dentro do ordenamento 

jurídico, mas também exterior a ele, é que surgem os debates clássicos entre as teses 

Monista e Dualista. 

Em sua defesa pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos como 

corpo jurídico próprio, vigente e autônomo do Direito Constitucional, Antonio 

Augusto Cançado Trindade enfatiza a impropriedade da análise clássica pelo viés 

formalista dos Monistas e Dualistas pela absoluta falta de acompanhamento do 

progresso não apenas dos postulados do Direito internacional, mas também do 

Direito: 

 
Ao regulamentar novas formas de relações jurídicas, imbuídas dos 
imperativos de proteção, o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
vem naturalmente questionar e desafiar certos dogmas do passado, 
invocados até nossos dias em meio a uma falta de espírito crítico e à 
persistência, em certos círculos, de um positivismo jurídico degenerado. 
Talvez um exemplo dos mais significantivos resida no próprio tratamento 
das relações entre o direito internacional e o interno, tradicionalmente 
enfocadas ad nauseam à luz da polêmica clássica, estéril e ociosa, entre 
dualistas e monistas, erigida sobre falsas premissas. Contra esta visão 
estática se insurge o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao 
sustentar que o ser humano é sujeito tanto do direito interno quanto do 
direito internacional, dotado em ambos de personalidade e capacidade 
jurídicas próprias.84  

 

                                                 
83  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p.  p. 11.  
84  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. V-I. 2. Ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.  p. 40. 
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A concepção hierarquizada da produção normativa de um Estado nunca 

foi tema de definição pacífica. Sua origem, certamente, deve em muito ao 

constitucionalismo clássico do iluminismo, mas foi repaginada e ganhou fôlego quase 

indiscutível com a teorização kelseniana da “Pirâmide Escalonar Hierárquica”:  

 
A ideia de lei fundamental é inseparável da razão iluminista que acreditava 
ser possível, através de um documento escrito (produto da razão), 
organizar o mundo e realizar um projecto de conformação política. A 
constituição é, nesta perspectiva, a alavanca de Arquiemedes do sujeito 
projectante (homens, povo, nação). A lógica é a lógica da pirâmide 
geométrica. A ordem jurídica estrutura-se em termos verticais, de 
forma escalonada, situando-se a constituição no vértice da pirâmide . 
Em virtude desta posição hierárquica ela actua como fonte de outras 
normas. No seu conjunto, a ordem jurídica é uma “derivação 
normativa” a partir da norma hierarquicamente superior, mesmo que 
se admita algum espaço criador às instâncias hierarquicamente 
inferiores quando concretizam as normas superiores.85 Grifo nosso.   
 

O problema do vértice da pirâmide escalonar hierárquica, didaticamente 

proposta por Hans Kelsen, é ainda tema que sofre por possuir uma teorização 

unilateralista. Principalmente pela bipolarização dos argumentos: pontuando-o pelo 

viés nacionalista ou pelo internacionalista. Como se os “mundos” ainda estivessem 

estanques, divisos. Para fundamentação da validade da pirâmide por ele proposta – 

seu ordenamento jurídico – cunhou o conceito de “Norma Hipotética Fundamental” 

como resposta ao problema da fundamentação cogente superior do ordenamento 

jurídico:  

 
[....] um truque da razão jurídica graças ao qual, mesmo sem podermos 
contar com essa norma como dado de realidade, nós a utilizamos como 
hipótese instrumental, de natureza lógico-transcendental, para 
fundamentar não apenas a validade da primeira constituição, mas 
também, a partir desta, a validade da primeira constituição, mas 
também, a partir desta, a validade de todas as normas que integram o 
ordenamento jurídico, normas que integram o ordenamento jurídico, 
normas que, se entrelaçam precisamente pelo conceito de validade, formal 
e derivativa, que cada uma recebe da que lhe é superior.86  Grifo nosso. 

 
Portanto, na análise kelseniana, a fundamentação do Direito, dentro da 

“pirâmide escalonar hierárquica”, deve ser analisada pelo prisma formal e gradual da 

validade normativa estatal das normas jurídicas. Os níveis hierárquicos são 

produzidos de forma escalonada e hierárquica – da base ao topo. Mas a norma que 

                                                 
85 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Ed. Almedina: 
Coimbra, 2003. p. 1151. 
86  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Hermenêutica Conctitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 23, 24. 
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validaria todo o ordenamento jurídico, não seria uma produção controlável, não 

decorreria do Estado, nem do Direito, não seria uma norma jurídica positiva:  

 
A norma fundamental não é criada em um procedimento jurídico por um 
órgão criador de Direito. Ela não é – como é a norma jurídica positiva – 
válida por ser criada de certa maneira por um ato jurídico, mas é válida por 
ser pressuposta como válida; e ela é pressuposta como válida porque sem 
essa pressuposição nenhum ato humano poderia ser interpretado como um 
ato jurídico e, especialmente, como um ato criador de Direito.87 

 
Esta norma hipotética fundamental não guardaria nenhuma 

correspondência com a necessidade de avaliação eficacial dos dispositivos jurídicos. 

A verdade, a moral, ou qualquer outro tipo de avaliação da norma pelo prisma não 

jurídico seria vedada, exatamente por serem elementos extra-jurídicos. Portanto, 

paradoxalmente, a fundamentação de todo ordenamento jurídico não é jurídica: a 

norma hipotética fundamental seria extra-jurídica. Assim, Hans Kelsen,  define a sua 

“Norma Fundamental”: 

 
Chamamos de norma “fundamental” a norma cuja validade não pode ser 
derivada de uma norma superior. Todas as normas cuja validade podem ter 
sua origem remontada a uma mesma norma fundamental formam um 
sistema de normas, uma ordem. Esta norma básica é a condição de origem 
comum, constitui o vínculo entre todas as diferentes normas em que 
consiste uma ordem. Pode-se testar se uma norma pertence a certo sistema 
de normas, a certa ordem normativa, apenas verificando se ela deriva sua 
validade da norma fundamental que constitui a ordem. Enquanto um 
enunciado do “ser” é verdadeiro porque está de acordo com a realidade da 
experiência sensorial, um enunciado “dever ser” é uma norma válida 
apenas se pertencer a tal sistema válido de normas, se puder ser derivado 
de uma norma fundamental pressuposta válida. [....] A procura do 
fundamento de validade de uma norma não é – como a procura da causa e 
efeito – um regressus ad infinitum; ela é limitada por uma norma mais alta 
que é o fundamento último de validade de uma norma dentro de um 
sistema normativo, ao passo que uma causa última ou primeira não tem 
lugar dentro de um sistema re realidade natural.88  

 
Portanto, são dois os momentos criadores deste ordenamento jurídico: sua 

fixação hierárquica primeira extra-jurídica (“Norma Hipotética Fundamental”) e as 

normas positivadas, sem verificação do conteúdo, sendo apenas avaliada a validade 

destas a partir do grau hierárquico superior positivado. Seriam dois os critérios de 

avaliação da validade das normas jurídicas positivadas – mas não há qualquer critério 

de avaliação da validade da norma hipotética fundamental: 

                                                 
87 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito. Traduçào: Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. Título original: General Theory of Law and State. 637p.  p. 170.  
88 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito. Tradução: Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. Título original: General Theory of Law and State. 637p.  p. 163.  
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Assim a relação entre validade e eficiência parece ser a seguinte: uma 
norma é uma norma jurídica válida se: a) houver sido criada de maneira 
estabelecida pela ordem jurídica à qual pertence, e se b) não houver sido 
anulada, ou de maneira estabelecida por essa ordem jurídica, ou por 
dessuetude, ou pelo fato de ter ordem jurídica, como um todo, perdido sua 
eficácia.89  

 
Sem lidar com a discussão quanto ao conteúdo desta norma hipotética 

fundante – Hans Kelsen é criticado por sua lógica formalista utilizada para 

fundamentar o Direito. Trazer ao fundamento do Direito positivo apenas a validade 

determinada pelo próprio Direito, seria uma tautologia formal estatalista que 

albergaria qualquer conteúdo que passasse apenas pelos filtros do vigor normativo.  

Repaginando o positivismo kelseniano, Herbert Hart, em sua obra: “O 

Conceito do Direito”, publicada pela primeira vez em 1961, tinha como métrica a 

reformulação de um ensaio sobre a “jurisprudência analítica” e “sociologia 

descritiva”. Só por este intento já pode ser percebido que o positivismo em Hart leva 

sua análise à um patamar mais profundo do que a mera validade normativa.   

Ao problema do fundamento hierárquico do Direito, Hart apresenta a 

“Regra de Reconhecimento”. Na linguagem doutrinária deste autor, o Direito é 

composto por normas primárias e secundárias: “As primárias, em essência, 

especificam padrões de conduta, ao passo que as secundárias proporcionam meios 

pelos quais esses padrões podem ser identificados e desenvolvidos.”90. Além desta 

distinção, há uma outra, de influente força teórica para sua “Regra de 

Reconhecimento”: as “Afirmações Internas e Externas”. Segundo este autor, o 

reconhecimento de uma regra se opera de duas formas: 1) Por meio de uma 

“Afirmação Interna”: na qual o indivíduo reconhece a validade da regra a ser 

aplicada, mas não faz referência fática se esta norma é ou não aceita por ele (“[....]  

afirmação interna, porque manifesta o ponto de vista interno e é naturalmente usada 

por quem, aceitando a regra de reconhecimento e sem declarar o facto de que é aceite, 

aplica a regra, ao reconhecer uma qualquer regra concreta do sistema como válida”91); 

e 2) Por meio da “Afirmação Externa”: aqui, quem aplica a regra afirma que a mesma 

faticamente não é aceita nem por ele, mas há quem a reconheça e a pratique (“[....]  

                                                 
89 Ibid. p. 175.  
90  SHAW, Malcom N. Shaw. Direito Internacional. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla; Lenita 
Ananias do Nascimento; Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Título 
Original: International Law. 1068p. p. 43.  
91 HART, Hebert L. A. O Conceito do Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1986. Título original: The Concept of Law. 306p. p. 114. 
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afirmação externa, porque é a linguagem natural de um observador externo ao 

sistema que, sem aceitar ele próprio a regra de reconhecimento desse sistema, enuncia 

o facto de que outros a aceitam.”92).  

 Esta bipolarização da análise da Regra de Reconhecimento efetuada por 

Hebert Hart trouxe uma nova acepção ao tratamento da questão do Fundamento do 

Direito. Abandona o formalismo lógico de Hans Kelsen como erro e situa a discussão 

na análise empírico social do Direito, do costume e da Jurisprudência:  

 
Frente a esa vertiente estrictamente formal de las fuentes, la noción 
hartiana de “regla de reconocimiento” representa un intento de concebirlas, 
en una dimensión fáctica, como origen de la normatividad jurídica 
efectivamente seguida por ciudadanos, legisladores y jueces [….]. Para 
Hart, las reglas re reconocimiento de los sistemas jurídicos desarrollados 
identifican las normas válidas mediante la referencia a una de estas tres 
fuentes: “el hecho de haber sido sancionadas por un cuerpo específico”(la 
ley), “su larga vigencia cosuetudinatia” (lo costumbre) o su “relación con 
las decisiones judiciales”( la Jurisprudencia).93   

 
 Como se pode perceber, para Hebert Hart, o Direito é formado por 

implicações que lidam com aspectos factuais e não apenas normas com validades 

textuais. A avaliação do reconhecimento destas regras também não seria objeto 

apenas de verificação por órgãos estatais, mas possuiria diversos sujeitos envolvidos 

nesta função de reconhecer validade às normas jurídicas:  

 
Alguns autores, que acentuaram a natureza jurídica última da regra 
de reconhecimento, expressaram tal dizendo que, enquanto a validade 
jurídica das outras regras do sistema pode ser demonstrada por 
referencia àquela, a sua própria validade não pode ser demonstrada, 
antes é “assumida” ou “postulada”, ou constitui uma “hipótese”. 
Porém, isto pode induzir seriamente em erro. Afirmações de validade 
jurídica pronunciada acerca de regras concretas no dia-a-dia da vida 
de um sistema jurídico, quer o sejam por juízes, por juristas, ou por 
cidadãos comuns, arrastam consigo na verdade certos pressupostos. 
São afirmações internas de direito expressando o ponto de vista daqueles 
que aceitam a regra de reconhecimento do sistema e, como tais, não 
exprimem muito do que podia ser expresso em afirmações de facto 
externas acerca do sistema.94 Grifo nosso. 

 
A validade é assumida como um aspecto bem mais amplo que a mera 

positivação estatal, ela é fruto de um reconhecimento que se opera com afirmações 

externas e internas, que são os pressupostos arrastados no fato social de 

                                                 
92 Ibid. p. 114. 
93 CABRERA, Carlos Alarcón.  El Análisis Del Derecho:  De La Norma Jurídica Al Ordenamiento 
Jurídico. In: Teoría y Fundamentos Del Deerecho: Perspectivas Crítica. (Org.): Ramón Luis Soriano 
Díaz; Juan Jesús Mora Molina. Espanha: Tecnos, 2011. p. 128.  
94 HART, Hebert L. A. O Conceito do Direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1986. Título original: The Concept of Law. 306p. p. 119. 
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reconhecimento de uma regra como válida. Como se pode perceber, a prática tem 

demonstrado que a aporia sobre o problema da fundamentação da hierarquia no 

Direito, pode não ser passível de uma resposta afirmativa cujo reconhecimento seja 

absoluto.  

Contudo, há como se pontuar por uma resposta defensável jurídico e 

racionalmente – que abranja o “reconhecimento” de um maior número de 

participantes nesta defesa pelo primado da norma fundante num ordenamento jurídico 

nacional. O fundamento (ou, a “Regra de Reconhecimento”, segundo a nomenclatura 

Hebert Hart, supramencionada) de um ordenamento jurídico deve ser fundamentada 

conforme as afirmações sociais do maior número de envolvidos nesta interpretação 

jurídica, não numa análise unilateral de forma – mera vigência e padronização textual. 

A discussão sobre a hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos, cuja ênfase daremos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda 

gira em torno de qual a valia normativa constitucional dos dispositivos internacionais 

que regulam direitos humanitários. Se estes tem fulcro constitucional pela positivação 

internacional, ou se devem ser submetidos aos trâmites e requisitos que o contexto 

nacional possa impor. Ou seja, se o fundamento que basta aos dispositivos de Direitos 

humanos é apenas o da ordem internacional ou da nacional. 

Na doutrina e jurisprudência brasileiras vivemos no entorno destas 

questões – mas ainda de forma muito paroquial. Não se enfrenta a questão do 

fundamento dos Tratados de Direitos Humanos sem uma análise meramente formal: 

Dualistas afirmando que a ordem nacional e a internacional são esferas estanques, 

prevalecendo a nacional e uma só interferindo na outra com consentimento expresso e 

voluntário da ordem nacional. Já os Monistas afirmando a ilogicidade de se admitir 

um ordenamento internacional sem imperatividade, pontuando pela prevalência do 

direito internacional sobre o nacional.  

Monistas Internacionalistas afirmam que a “Regra de Reconhecimento”, o 

fundamento de validade do ordenamento jurídico nacional é o Direito internacional; 

enquanto que, os Dualistas nacionalistas, requerem como fundamento de validade e 

regra de reconhecimento, seja estabelecido pelos meandros da Constituição Nacional.  

Ora, ante a inclusão de dispositivos de expressão universalista, portanto, 

internacionais, não haveria como um ordenamento nacional fechar-se aos seus 

comandos regionalistas – isto seria tentar fabricar uma realidade, um formalismo 

meramente semântico. 
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O que veremos aqui é que a utilização das normas de Direitos humanos se 

situa num plano que não é propriamente objeto exclusivo nem do Direito 

internacional, nem do nacional, mas sim plural – não definível por escalonação 

normativa em ordenamentos exclusivistas, mas em ordens inclusivas – comunicantes.   

Por este motivo, a análise das Teorias Monistas e Dualistas, falha pelo 

reducionismo do tema: o juízo sobre a validade e hierarquia dos Direitos Humanos à 

mera localização da fonte textual do Direito – ou seja, se os mesmos estão positivados 

em normas nacionais ou internacionais. 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 

seu art. 102, o Supremo Tribunal Federal é tido metaforicamente como o “Guardião 

da Constituição”. Por este motivo, aqui serão analisados apenas os acórdãos 

paradigmas deste tribunal.   

A revisitação dos mesmos problemas, por vezes, são apenas lembretes de 

que as formas estabelecidas ainda não descrevem toda a realidade que se apresenta. 

Ante a urgência da efetivação dos Direitos humanos, cabem algumas questões: Qual o 

fundamento de um constitucionalismo que afirma que uma Constituição é superior à 

um Tratado de Direito Humano?! Ou, qual o fundamento de um Tratado Internacional 

de Direito Humano que se posicione como superior ao ordenamento nacional?! 

A primeira resposta que um constitucionalista tradicional daria à questão 

seria: prevalece a Constituição Nacional, por ser este o vértice do ordenamento 

jurídico nacional. Já um internacionalista clássico diria: prevalece o documento 

internacional pelo fundamento da supremacia do jus cogens.  

Haveria uma terceira via?! Sem agredir o constitucionalismo clássico – 

pelo menos em seu aspecto simbólico e ainda conjuntural, e o Direito internacional, 

em seu aspecto de contenção e desenraizamento de soberanias estatais beligerantes?! 

A tarefa dos constitucionalistas e internacionalistas, no ambiente Pós-

moderno, mergulhado em novos elementos de globalização extremada, é tentar 

caminhar entre as indefinições e redefinições que os tempos já sinalizam.  

Os ordenamentos, os constitucionalismos, após a internacionalização e 

maior robustez dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, estão todos 

entrelaçados. Não há mais constitucionalismo ou internacionalismo sobrepostos, 

conflitantes, pelo menos não do ponto de vista dos Direitos humanos. Neste sentido, a 

fonte da norma escrita de Direitos Humanos é o aspecto mais secundário ante a 

urgência da proteção à pessoa humana.   
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A discussão formalista entre Monistas e Dualistas, que será agora 

apresentada, e as soluções propostas pelo Supremo Tribunal Federal indicam que a 

crise ainda está pela concepção ainda não repaginada da Supremacia da Constituição 

Nacional frente as revoluções estruturais que o mundo contemporâneo vem 

experimentado. 

Agora trataremos não apenas da relação hierárquica das normas jurídicas 

produzidas num Estado com as normas de Direitos humanos produzidas pelo Direito 

internacional: “hierarquia entre ordenamentos jurídicos”; como da “relação 

hierárquica entre as normas” nacionais, com ênfase na recepção e status dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, conferidos pelo constitucionalismo doméstico.  

 

 

 

 

 

 

2.1 Hierarquia entre Ordenamentos Jurídicos: Monistas e Dualistas na 
Célebre Análise do Conflito entre Tratados Internacionais e a Ordem Jurídica 
Doméstica  

As nomenclaturas: Monismo, Dualismo e Pluralismo não são de uso 

exclusivo do Direito95. No Direito, todavia, dirão respeito a relação entre ordens 

jurídicas. Como o Direito de um Estado se relaciona com o Direito internacional.  

Em muitos países, o Direito internacional, independentemente do seu 

conteúdo, já é considerado de aplicação imediata – dispensando ratificação do Direito 

interno: “A título de ilustração, a incorporação automática é adotada pela maior parte 

dos Estados europeus, como Suíça, França e os Países- Baixos, pelos EUA e por 

alguns países latino-americanos, bem como por alguns Estados asiáticos e 

africanos.”96. Aqui no Brasil, contudo, os Tratados Internacionais, todos, segundo 

arts. 49, I e 84, VIII, CRFB/88, são submetidos à um trâmite complexo para sua 

                                                 
95  Há aplicações na psicologia e na teologia. Na Psicologia, trilhando a diferença entre corpo e 
psiquismo – (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14982004000200002.). 
Na teologia, a separação ou não, no homem, entre o ser corpóreo e o incorpóreo, a alma. ( 
http://algomaior.com.br/homem/).  
96 OLIVEIRA, Andréa Benetti Carvalho de; CULPI, Ludmila Andrzejewski. Tratatados de Direitos 
Humanos Recepcionados no Brasil e Entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em: < 
http://www.academia.edu/1343589/Tratados_de_Direitos_Humanos_recepcionados_no_Brasil_e_ente
ndimento_jurisprudencial_do_Supremo_Tribunal_Federal>. Acesso em 08  Mar 2012. Sem página.  
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validação na ordem interna, a chamada: cláusula de “reserva de Ratificação”, ou seja, 

deve ainda passar pelo crivo dos Poderes Executivo e Legislativo nacionais para que 

ganhe validade jurídica interna: “Como regra, os tratados internacionais são firmados 

sob reserva de ratificação, de maneira que a assinatura, por si só, não vincula o Estado 

negociador aos seus termos.”97. Mas nem sempre foi assim.  

Na Constituição do Império do Brasil, outorgada em 25 de março de 

1824, o Chefe do Executivo poderia ratificar Tratados sem submeter a sua decisão ao 

crivo de qualquer outro poder. Só havendo exceção para casos de estabelecimento de 

paz e cessão do território nacional. Como se pode perceber pelo art. 102, VIII, da 

Constituição do Império do Brasil, outorgada em 25 de março de 1824: 

 
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 Torritorio do Imperio, ou de Possessões, a que o Imperio tenha direito, 
não serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral.98 

 
Só por influência de Rui Barbosa, na Constituição brasileira de 1891, é 

que a decisão sobre Tratados Internacionais foi compartilhada ao Executivo e 

Legislativo: 

 
Assim, a Carta de 1891 dispunha em seu art. 34 competir privativamente 
ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados e 
convenções com as nações estrangeiras. E, no art. 48, estabelecia como 
competência privativa do Presidente da República entabular negociações 
internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad 
referendum do Congresso [....].99 

 
Este trâmite previsto no ordenamento jurídico nacional, evidentemente, 

não obsta a responsabilidade internacional do país por descumprimento dos Tratados 

já assinados. Ainda é aplicada no Brasil a “Teoria da Junção das Vontades” ou 

“Teoria dos Atos complexos”, ou seja, cabe ao Chefe do Poder Executivo assinar o 

documento internacional (art. 84, VIII, CRFB/88), mas este, mesmo com validade 

                                                 
97  GABSCH, Rodrigo D'Araujo. Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil: Possíveis 
Opções para Acelerar o seu Processo. Brasília: FUNAG, 2010. 280p. p. 13. 
98  BRASIL. Constituição do Império do Brasil de 25 de Março de 1824. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 11 de out de 
2012. 
99  GABSCH, Rodrigo D'Araujo. Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil: Possíveis 
Opções para Acelerar o seu Processo. Brasília : FUNAG, 2010.  280p. p. 23.  
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plena no âmbito internacional, só começa seu ingresso no ordenamento jurídico pátrio 

após todo o trâmite, qual seja: após a assinatura pelo Chefe do Executivo, este deve 

encaminhar mensagem presidencial ao Congresso Nacional para que a duas casas 

possam aprovar o decreto legislativo (art. 49, I, CRFB/88). O Presidente do Senado 

publica este decreto com o texto do Tratado Internacional em anexo. Após este 

trâmite, só após o Decreto de Promulgação, Executivo ou Presidencial, referendado 

pelo Ministro das relações Exteriores (art. 87, I, CRFB/88) é que o Tratado 

Internacional, enfim, terá validade, no ordenamento jurídico interno.  

Como se pode perceber, da assinatura até o decreto de Promulgação final 

podem decorrer anos! Esse apego ao formalismo que ainda persiste em nosso 

constitucionalismo é combatido por André Ramos Tavares que assevera que esta 

diferenciação só auxilia a dissintonia entre Direito internacional e o doméstico. Para 

este autor, espelhando-se na Constituição portuguesa, bastaria a assinatura pelo Chefe 

do Executivo e posterior publicação apenas para conferir publicidade, já que a norma 

pactuada na órbita internacional já foi acolhida por meio da assinatura 100 . Para 

reforçar o seu argumento, este autor apresenta o uso corrente que o Supremo Tribunal 

Federal faz de documentos internacionais não vinculantes (sof law), bem como de 

fontes extraconvencionais, como o costume internacional, os quais, de maneira 

nenhuma se submeteram ao trâmite forçoso clássico que se quer defender com arrimo 

nos art. 84, VIII; 49, I, CRFB/88; portanto, dispensaram o formalismo: 

 
No caso da proteção internacional de direitos humanos, há também vários 
exemplos de invocação de normas extraconvencionais de direitos humanos 
como se veem na ADIn 3.741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 
(Declaração Universal de Direitos do Homem); HC 81. 158-2, Rel. Min. 
Ellen Gracie (Declaração Universal de Direitos da Criança – 1959); HC 
82. 424-RS, Relator para o Acórdão Min. Maurício Corrêa (Declaração 
Universal de Direitos do Homem) [....]. No HC 91. 952, o Min. Carlos 
Britto invocou a Resolução de Prevenção ao Crime e Justiça Penal da 
ONU (resolução não vinculante da Assembléia Geral) [....] Chega-se ao 
ponto de existirem exemplos de invocação, como vinculantes, de diplomas 
internacionais da soft law, que, em tese, não vinculariam o Brasil.101  

 
Mesmo com a contradição entre o que se defende da Constituição 

Nacional como texto vértice do ordenamento jurídico nacional rijo, e a flexibilidade 

acima apresentada, ainda impera na jurisprudência de nossa Corte Constitucional o 

formalismo da concepção de Supremacia Constitucional Nacional dentro de uma 

                                                 
100 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259. 
101 Ibid. p. 274 - 275.  
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visão estática de ordenamento jurídico. Por este motivo, é agora necessário apresentar 

as teses clássicas de definição quanto aos conflitos entre os Tratados Internacionais e 

a Constituição Nacional, quais sejam: o Monismo e o Dualismo. 

  

2.1.1 A Teoria Monista 

 

Se o que se pretende é uma “cosmopolitanização do Direito”102, como 

afirmado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, esta 

teoria chegará ao nível mais pleno desta ideia. 

A Teoria Monista tem por definição a prevalência dos documentos 

internacionais – independente da análise do conteúdo dos mesmos. Luigi Ferrajoli, 

entretanto, define esta teoria em dois ramos: o “Monismo-estatalista” e o “Monismo-

internacionalista”. Monismo-estatalista seria a absoluta submissão do Direito 

internacional ao ordenamento jurídico nacional, sendo impossível inclusive a 

existência daquele sem este. Já no Monismo Internacionalista, quem é senhor é o 

Direito internacional, sendo o Direito nacional uma mera delegação e consentimento 

do Direito internacional:  

 
Según una primera concepción, monista-estatalista, que se remonta a 
Hegel y se afirma, sobre todo, entre los internacionalistas del siglo XIX, el 
ordenamiento internacional no existiría como ordenamiento originario sin 
sólo como ordenamento derivado del estatal [….]. Igualmente monista, 
pero diametralmente opuesta, es la teoría monista-internacionalista de la 
unidad del derecho, fundada en la primacía del derecho internacional y no 
del estatal.103  

 
Aqui usaremos o termo “Monismo” para o que seria na definição de Luigi 

Ferrajoli, o Monismo-internacionalista, já que o Monismo-estatalista aproxima-se em 

muito da Teoria Dualista que em breve descreveremos. 

É importante salientar: os teóricos do Monismo Internacionalista não 

fazem distinção conteudística entre os Tratados Internacionais; independente de serem 

tratados com dispositivos de “Direitos humanos” ou não, os tais tem intrínseca uma 

                                                 
102  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Informativo de Jurisprudência de n. 649. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo649.htm#Extradi%E7%E3o%20e%
20brasileiro%20naturalizado%20-%201>. Acesso em 07 de mar. 2012.   
103  FERRAJOLI, Luigi.  Principia Iuris: Teoría del Derecho y de la Democracia. Volume II. 
Tradução: Perfecto Andrés Ibáñez; Carlos Bayón; Marina Gascón; Luis Prieto Sanchis y Alfonso Ruiz 
Miguel. Madrid: Editorial Trotta, 2011. Título original: Principia iuris: Teoria del Diritto e Della 
Democrazia. 676p. p. 473. 



 69 

hierarquia superior e prevalente sobre todo e qualquer documento produzido pelas 

instâncias internacionais.  

Hans Kelsen é considerado o “Pai do Monismo”: [….] razão pela qual se 

lhe dá a coroa de ‘rei do monismo jurídico radical’, como no topo de uma só (daí 

monismo) ordem jurídica chamada Direito.”104. Segundo ele, sendo o Direito uma 

ordem com  completude meramente delegada pelo Direito Internacional, o Direito 

Nacional estaria hierarquicamente subordinado àquele:  

 
A ordem jurídica internacional pressupõe a existência de ordens jurídicas 
nacionais. Sem estas, ela seria um fragmento inaplicável e uma ordem 
jurídica. Portanto, uma referencia ao Direito nacional é inerente ao 
significado das normas de Direito internacional. Neste sentido, a ordem 
jurídica internacional “delega” complementação das suas próprias 
normas às ordens jurídicas nacionais.105  Grifo nosso. 

 
Sendo o Direito internacional o plano último de complementação 

normativa do nacional, a discussão que aqui ainda se opera, sobre qual norma deve 

prevalecer quando em choque um Tratado Internacional de “Direitos Humanos” e a 

Constituição Nacional, necessariamente, seria do documento internacional a palavra 

final – a hierarquia da “pirâmide escalonar hierárquica” seria derivada do Direito 

internacional; pressupondo assim, uma unidade no Direito. Mas esta unidade teria 

início no Direito internacional. 

O critério de validação das normas nacionais seria regido não pelo 

princípio da Supremacia da Constituição, como tantos defendem, mas, muito pelo 

contrário, pela Direito internacional: 

 
O direito internacional é relevante também para a esfera de validade 
material da ordem jurídica nacional. Como as suas normas, 
especialmente as criadas por tratados internacionais, podem regulamentar 
qualquer matéria e, portanto, também as matérias reguladas pelo 
Direito nacional, ele limita a esfera de validade material deste 
último.106 Grifo nosso.  
 

Está clara a posição Monista: o critério de hierarquia é resolvido no plano 

normativo internacional: conferindo parâmetro superior aos textos normativos 

internacionais, independente do conteúdo que os tais possuam. Hans Kelsen chega a 

                                                 
104  PAGLIARINI, Alexandre Coutinho.  Teoria Geral e Crítica do Direito Constitucional e 
Internacional dos Direitos Humanos. In.: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri. 
(Org.): Direito constitucional e internacional dos direitos humanos. Belo horizonte: Forum, 2012. p. 38.  
105 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito. Traduçào: Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. Título original: General Theory of Law and State. 637p. p. 495. 
106 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Estado e do Direito. Traduçào: Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. Título original: General Theory of Law and State. 637p. p. 498. 
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definir que a legiferação e execução do Direito como etapas que, necessariamente, são 

iniciadas no Direito internacional: 

 
A legiferação e a execução não são duas funções estatais coordenadas; são 
duas etapas hierarquizadas do processo de criação do Direito e, também, 
duas etapas intermediárias. Tal processo não se limita à legiferação: 
começa na esfera da ordem jurídica internacional, superior a todas as 
ordens estatais, prossegue com a Constituição e, vencidas as etapas 
sucessivas da lei, do regulamento, do julgamento e do ato administrativo, 
termina com os atos de execução material (Vollstreckungsakte) desses 
últimos. Esta enumeração, na qual só nos debruçamos sobre as fases intra-
estatais, só é citada aqui para mostrar resumidamente as principais etapas 
do processo no qual o Direito regula sua própria criação e o Estado se cria 
e se recria constantemente com o Direito.107 Grifo nosso. 

 
Esta teoria dá ao princípio do cogência do Direito internacional – o 

chamado “jus cogens” - seu status normativo hierárquico máximo, condicionando as 

produções normativas nacionais e deslocando o conceito de Supremacia da 

Constituição nacional para segundo plano: a supremacia é sim do Direito 

internacional.  

O interessante em tudo isto é que os teóricos da Supremacia da 

Constituição Nacional (os quais, por essência, são Dualistas) baseiam seus escritos 

nas obras de Hans Kelsen; contudo, nas mesmas obras em que o citado autor atribui à 

Constituição Nacional o patamar superior, o “topo da pirâmide”, ele mesmo afirma 

que esta conceituação está apenas enquanto não tratado o Direito internacional. 

Quando este em análise, o Direito nacional deveria concordância e submissão ao 

internacional: 

 
As Constituições só contem prescrições relativas à feitura dos tratados: 
autorizam o chefe do Estado a celebrá-los, conferem ao Parlamento o 
direito de aprová-los, exigem que sejam transformados em lei para ter 
validade interna etc. Os princípios constitucionais relativos ao conteúdo 
das leis também valem para os tratados internacionais ou, pelo menos, 
poderão valer para eles – pode-se imaginar que o Direito positivo os exclua 
dessas disposições. Deve-se considerar que os tratados internacionais 
mantêm com a Constituição exatamente a mesma relação que as leis. 
Podem ser imediatamente inconstitucionais, seja formalmente – devido a 
sua feitura –, seja materialmente – devido a seu conteúdo. Aliás, não 
importa o tratado ter caráter geral ou individual. Entretanto, não se pode 
determinar de forma perfeitamente unívoca o lugar ocupado pelo 
tratado internacional no edifício da ordem jurídica. Só se pode 
interpretá-lo como norma imediatamente subordinada à Constituição, 
por ela determinada, supondo que essa Constituição seja o escalão 
supremo, vale dizer, adotando o ponto de vista da primazia do Direito 

                                                 
107 KELSEN, Hans. A Garantia Jurisdicional da Constituição: A Justiça Constitucional. Disponível 
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interno. Porém, se superarmos tal ponto de vista e adotarmos a idéia 
da superioridade do Direito internacional sobre as diversas ordens 
estatais, ou seja, da primazia da ordem jurídica internacional, o 
tratado internacional passa a ser uma ordem jurídica superior aos 
Estados signatários, criada em conformidade com uma regra do 
Direito das gentes, por um órgão próprio da comunidade 
internacional, formado por representantes desses Estados. Quanto à 
determinação dos membros desse órgão (chefes de Estado, ministros de 
relações exteriores, Parlamentos etc.), o Direito internacional delega as 
diversas ordens estatais ou sua Constituição. Nesse aspecto, o tratado 
tem preeminência sobre a lei e, inclusive, sobre a Constituição, 
porquanto pode derrogar uma lei ordinária ou constitucional, sendo 
impossível o contrário. Pelas regras do Direito internacional, um tratado 
só pode perder sua força obrigatória em virtude de outro tratado ou de 
certos fatos por ele definidos; não a perde em virtude de ato unilateral de 
uma das partes contratantes, como uma lei. Se uma lei, lei constitucional 
inclusive, for contrária a um tratado, ela é irregular, ou seja, contrária 
ao Direito internacional. Opõe-se imediatamente ao tratado e, 
mediatamente, ao princípio do pacta sunt servanda.108 Grifo nosso. 

 
Tão claro é o posicionamento deste autor que, expressamente, responde à 

questão do conflito entre Tratados Internacionais e a Constituição ou suas leis 

nacionais: 

 
Em primeiro lugar, podem as normas do Direito internacional ser 
adotadas como critério do controle? Pode ocorrer que um dos atos cuja 
regularidade está sendo controlada esteja em contradição não com a lei ou 
a Constituição, mas com um tratado internacional ou alguma regra do 
Direito internacional geral. Uma lei ordinária que contradiz um tratado 
internacional anterior também é irregular em relação à Constituição, 
pois, ao autorizar determinados órgãos a celebrar tratados 
internacionais, a Constituição faz desses tratados um modo de 
formação da vontade estatal, excluindo assim – em coerência com a 
noção de tratado a qual aderiu – a possibilidade de serem revogados 
ou modificados por uma lei ordinária. Destarte, uma lei contrária a 
um tratado é – pelo menos indiretamente – inconstitucional. Mas, para 
poder afirmar que até uma lei constitucional (Verfassungsgesetz) que viola 
um tratado é irregular, é preciso situar-se em um ponto de vista superior ao 
da Constituição, no ponto de vista da primazia da ordem jurídica 
internacional. Só esse ponto de vista mostra o tratado internacional como 
uma ordem parcial superior aos Estados signatários, mostrando portanto 
que atos estatais – em particular, leis, regulamentos etc. – submetidos ao 
controle da jurisdição constitucional podem violar não apenas as regras 
particulares de um tratado internacional – e, portanto, indiretamente, o 
princípio de observância dos tratados – como também outros princípios do 
Direito internacional geral.109 Grifo nosso. 

 

                                                 
108 KELSEN, Hans. A Garantia Jurisdicional da Constituição: A Justiça Constitucional. Disponível 
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Como visto, a Teoria Monista estabelece a resolução do conflito entre os 

ordenamentos jurídicos, nacionais e internacionais, pelo critério da supremacia do 

Direito internacional sobre o nacional.  

Segundo, Luiz Roberto Barros, recém nomeado Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, a Teoria Monista sempre foi aceita no Brasil, mas de cunho 

moderado: 

 
Ao contrário do sugerido, a orientação da mais alta Corte é a do monismo 
moderado, em que o tratado se incorpora ao direito interno no mesmo 
nível hierárquico da lei ordinária, sujeitando- se ao princípio 
consolidado: em caso de conflito, não se colocando a questão em termos 
de regra geral e regra particular, prevalece a norma posterior sobre a 
anterior.110 

 
Como se pode perceber, esse Monismo Moderado na verdade, não existe. 

Se é considerado todo e qualquer Tratado Internacional como equiparado à uma lei 

ordinária: está clara sua posição nacionalista. Se fosse para ser utilizado o termo 

monista, deveria ser nos moldes propostos por Luigi Ferrajoli: “Monismo-estatalista” 

e nada moderado. Ou seja, a tese ainda prevalente é a Dualista. Na qual a ainda é 

atribuído ao direito nacional a plena supremacia – sem análise de conteúdo dos 

Tratados internacionais.  

 

2.1.2 A Teoria Dualista 

 

Em absoluta oposição à tese Monista, os Dualistas vem defendendo o 

primado do elemento soberania estatal como princípio básico para relação Estado e 

Direito internacional. 

Em consonância com este entendimento, viria o maior de todos os 

expoentes teóricos dualistas: Heinrich Triepel. Contudo, vale observar, o termo 

“Dualismo” foi originalmente cunhado não por ele, mas por Alfred Verdross:  

 
Cumpre lembrar que fora Alfred Verdross, em 1914, quem 
denominou essa teoria de dualista, quando, apenas em 1923, Triepel 
utiliza o termo dualismo em seus escritos. Os estudos de Triepel 
figuram, em princípio, no plano das perspectivas pluralistas, como observa 
Walz e Verdross; pois, na verdade, o dualismo admite não só duas, mas, 
várias ordens jurídicas: a nacional, por um lado, e a internacional, por 
outro. Não obstante, a definição de dualismo pode ser resumida como 
sendo: The chief exponents of dualism are Triepel and Anzilotti. Triepel 
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maintains that the two system of international law and State law are 
entirely differente in nature. La teoria dualista ou pluralista, fundada por 
Triepel y Anzilotti y representada todavía hoy por la doctrina italiana 
afirma que DI y el derecho interno son dos ordenamientos jurídicos 
absolutamente separados, por tener fundamentos de validez y 
destinatarios distintos.111 Grifo nosso. 

 
A produção literária de Heinrich Triepel mais importante para a formação 

desta corrente foi publicada em 1899 com o título “Völkerrecht und Landesrecht”: 

 
Triepel elabora seu dualismo em 1899, na obra Volkerrecht und 
Landesrecht, que é considerado por Mello (1994) “o primeiro estudo 
sistemático” da relação entre direito interno e direito internacional. Kelsen 
desenvolve seu monismo nas obras  Hauptprobleme der Hauptprobleme 
der Staatsrechtslehre (1911) e Das Porblem der Souveränität und die 
Theorie des Völkerrechts (1920).112 

 
Segundo Tripeel, há dois critérios que diferenciam o Direito Interno do 

Internacional: 1)Relações Sociais Diferentes: O Direito internacional só regularia a 

relação entre Estados; enquanto o Direito interno regularia a relação entre indivíduos; 

2) Fontes: O Direito internacional tem como fonte o Direito nacional, que é o 

fundamento em que se amparam suas regras jurídicas. Para este autor, só há recepção 

do Direito Internacional se for “pura”, ou seja, apenas quando a ordem jurídica 

nacional expressamente preveja o texto idêntico ao previsto no internacional. Estas 

duas diferenças; contudo, já não mais existem.  

Por este motivo, o Direito internacional para Triepel, quando introduzido 

no plano interno, deixa de ser internacional: 

 
Para ele, em última análise, o direito interno não atua simplesmente no 
sentido de “obedecer as ordens” do direito internacional, mas dá condições 
para que o direito internacional, em última análise dependente do direito 
interno, realize-se na vida exterior do Estado. [....] Isso leva também, 
segundo o raciocínio de Triepel. A uma divisão do direito interno em duas 
categorias: direito interno internacionalmente importante e direito interno 
internacionalmente indiferente.113 
 

Esta tese é que possui mais peso na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Na ADI 1.480-3, que data de 18 de Maio de 2001, sobre a Convenção n. 158 
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– Proteção do Trabalhador contra a Despedida sem Justa Causa. Com base na 

determinação constitucional da exigência de Lei complementar. Foi determinada a 

inconstitucionalidade do Tratado no plano abstrato por malferimento do art. 7, I, 

CRFB/88  e do art.10, I, ADCT. 

 
Impossibilidade jurídica de Tratado ou Convenção Internacional atuar 
como sucedâneo da lei complementar exigida pela constituição [....] 
Conteúdo programático  da Convenção n158/OIT, cuja aplicabilidade 
depende da ação normativa do legislador interno de cada país.114  

 
A argumentação é tão literalista que chega a espancar critérios básicos de 

normatividade dos Direitos humanos: como a sua efetividade e peremptoriedade 

destes prevista nos parágrafos 1º, 2º, do art. 5º, CRFB/88. O pressuposto que rege a 

decisão ora analisada é o de que a hierarquia é conferida pela Constituição Nacional, 

independente do conteúdo da norma que esteja sendo posta em xeque. Senão leiamos 

outro excerto do citado acórdão: 

 
É na Constituição da república – e não na controvérsia doutrinária que 
antagoniza monistas e dualistas – que se deve buscar a solução normativa 
para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de 
direito positivo brasileiro.115 

 
Em tópico expresso, o citado acórdão ratifica: “Subordinação normativa 

dos Tratados internacionais à Constituição da República”116, e logo a frente assevera: 

 
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.117 

 

Nítida a feição Dualista com prevalência da Constituição Nacional. 

Afirma, ainda, que Tratados Internacionais – sem fazer qualquer distinção quando ao 
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seu conteúdo – tem paridade normativa com as leis ordinárias118. Havendo conflito 

entre Tratado internacional e norma constitucional, pelo princípio da Supremacia da 

Constituição, esta prevaleceria.  

Neste julgado, uma norma mais benéfica prevista numa convenção da 

OIT, que protegia o trabalhador de uma Despedida Arbirária ou Sem Justa Causa,  

ruiu ante a fixação da Supremacia da Constituição nacional – em absoluto. 

Em outro julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, o Agravo 

Regimental em Carta Rogatória n. 8.279-4, a fundamentação foi ainda mais literalista. 

Por ausência de um princípio explícito de recepção imediata dos Atos internacionais 

Comunitários ou chamado “Efeito Direto” dos Tratados internacionais (no caso, 

protocolo de Ouro Preto) sobre o Direito nacional. Mesmo sendo um Tratado 

Internacional de Direitos humanos, este deveria cumprir todo o rol burocrático do 

constitucionalismo brasileiro, não sendo possível cotejar outros princípios e direitos 

envolvidos.  

Mesmo já havendo, à época do acórdão em exame, o parágrafo único do 

art. 4º, CRFB/88 que determina que: “A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.”, não foi 

suficiente para afastar a aplicação do Direito interno à qualquer custo.  

É interessante como o viés formalista reclama que haja sempre uma 

norma expressa para cada passo que não se quer que seja dado, eis a fundamentação 

da Pretório Excelso: 

 
Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando-se 
de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos 
institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, não 
bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no art. 4º, 
parágrafo, único, da Constituição da República, que possui conteúdo 
meramente programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação 
dos instrumentos constitucionais de transposição, para a ordem jurídica 
doméstica, dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no 
âmbito do MERCOSUL.119Grifo nosso. 
 

Em outro Agravo Regimental em Carta Rogatória de n. 7613-4, o Tratado 

internacional que estaria em lide normativa com o ordenamento pátrio seria o 
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Protocolo Las Leñas (também chamado do Protocolo de Cooperação e Assistência 

Jurisdicional em matéria Civil, Comercial, Trabalhista, Administrativa de 27 de junho 

de 1992), o qual, no seus arts. 18 ao 20, em que se discutia o dever de homologação 

de sentença estrangeira por Carta Rogatória sem a necessidade de passar pelo 

Supremo Tribunal Federal (Antes da EC45/04 – Que transferiu esta competência hoje 

para o STJ, conforme art.105, “i”, CRFB/88). Nesta decisão, desconsidera-se em 

absoluto o teor da dispensabilidade de homologação da sentença estrangeira prevista 

no Protocolo internacional e aplica-se a clássica norma constitucional que submete as 

sentenças estrangeiras ao crivo do Tribunal nacional. A seguir a fundamentação do 

referido acórdão pelo até então Ministro do Supremo Tribunal Federal e  Relator da 

ação, Sepúlveda Pertence: 

 
A fortiori, a conclusão se impõe no Brasil: a homologação, no sistema 
pátrio, é constitutiva – pois dá eficácia assimilada à do ato jurisdicional do 
foro à sentença estrangeira que não tinha – e, ademais, só o Supremo 
Tribunal poderá decidir dela.120 

 
Em outro acórdão, o conflito entre um Tratado internacional de 

Extradição entre Brasil e Estados Unidos da América, em conflito com um prazo 

diferenciado no Estatuto do Estrangeiro –  especificamente, o art. 82, §2º, Lei 

6.815/80. Pelo critério da especialidade o Tratado Internacional de Extradição foi 

aplicado por fixação do critério de antinomia de normas de mesma paridade 

hierárquica. Não havendo qualquer análise quanto a possibilidade de um tratamento 

diferenciado para os Tratados que regulem matéria distinta: como dispositivos de 

Direitos humanos. O até então Ministro Relator, Soares Muñoz, assim fundamentou 

sua decisão: 

 
Concordo com o parecer no tocante à primazia do tratado sobre a lei. Há 
entre eles a relação lei geral com a lei especial, predominando esta, 
equivalente, na hipótese, ao tratado.121 Grifo nosso. 

 
Portanto, a prevalência do Tratado Internacional só teve sua tez 

reconhecida pelo critério da especialidade – não havendo aqui qualquer 

                                                 
120 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL.  Agravo Regimental em Carta Rogatória. N. 7.613-
4. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Agravante: Artuso de Cassola e outros. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324393>. Acesso em 10 de 
Março de 2012. p. 232.  
121  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Habeas Corpus. N. 58.727-5. Relator: Soares 
Muñoz. Paciente: Pritam Singh Kaur; Coator: Sr. Ministro do Justiça. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=66682>. Acesso em 20 de Abr 
de 2012. p. 248. 
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posicionamento pelo grau diferenciado de normatividade de um Tratado Internacional 

quando este regula matéria de ordem peremptória, como o direito fundamental à 

liberdade que estava em risco. 

Imaginemos que, por uso deste critério, o Tratado Internacional regulasse 

norma mais prejudicial ao interessado. Segundo a lógica acima assentada, seria 

necessário cumprir-se o critério da especialidade; ou seja, seria dada a interpretação 

restringindo direito fundamental.  

Na discussão travada sobre a possibilidade ou não da Prisão Civil do 

Devedor infiel, cujas normas conflitantes seriam: o art. 5º, LXVII versus o art. 7º, 

parágrafo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos também chamada de 

Pacto São José da Costa Rica. Houve uma mitigação deste posicionamento Dualista. 

No Habeas Corpus de n. 72. 131-1/RJ, o relator, Ministro Marco Aurélio, antevendo a 

possibilidade textual de, excepcionalmente, ser admitida prisão civil por dívidas. Não 

admitiu, mas o fez fundamentando na inexistência de caracterização de contrato de 

depósito com a forma de alienação fiduciária de automóvel em que a parte tenha 

inadimplido com as prestações devidas122. Enfrentou a questão do conflito entre a 

Convenção Internacional supramencionada e a norma constitucional apenas de forma 

oblíqua, afirmando a posição hierárquica de Lei Ordinária da Convenção 

Internacional. Vale a leitura: 

 
De qualquer forma, no magistério de Francisco Rezek, veiculado em 
Direito dos Tratados, uma vez promulgada, a convenção passa a integrar a 
ordem jurídica em patamar equivalente ao da legislação ordinária.123  

 
Basta, para a fundamentação de um tema tão importante, a eleição de um 

doutrinador que não esteja a tratar em seu livro da diferenciação conteudística de 

Tratados comuns e Tratados de Direitos humanos? Assim também, em seu longo voto 

sobre o instituto da Prisão do depositário infiel, o Ministro Moreira Alves sinalizou a 

intenção constituinte desde idos da Constituição brasileira de 1946, afirmando 

                                                 
122  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Habeas Corpus. N. 72.131-1/RJ. Relator: Min. 
Marcos Aurélio. Paciente: Lairton Almagro Vitoriano da Cunha; Coator: Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573>. Acesso em 07 de Jan de 
2012. p. 8658.  
123  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Habeas Corpus. N. 72.131-1/RJ. Relator: Min. 
Marcos Aurélio. Paciente: Lairton Almagro Vitoriano da Cunha; Coator: Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573>. Acesso em 07 de 
Janeiro de 2012. p. 8664.  
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categoricamente que a Convenção Internacional conflitante, mesmo após a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que no art. 5º,  parágrafo 2º, 

não teria hierarquia diferenciada das leis ordinárias: “Sendo, pois, mero dispositivo 

legal ordinário esse §7º do artigo 7º da referida Convenção não pode restringir o 

alcance das exceções previstas no artigo 5º, LVII, da nossa atual Constituição 

[....].”124. 

Tamanha a leitura Dualista da colenda Corte Constitucional que, em outro 

voto do até então Ministro Maurício Corrêa, se percebe os resquícios de uma 

argumentação de tez do início da Idade Moderna – em que os preceitos de soberania 

estão sendo levados ao seu grau máximo, como se pode perceber em mais um excerto 

de seu voto: “Elevar à grandeza de ortodoxia essa hermenêutica seria minimizar o 

próprio conceito de soberania Estado-povo na elaboração de sua Lei Maior.”125. 

Certamente esta última fundamentação poderia ser encontrada por 

teóricos de um Estado da Idade Moderna. É estranho ainda ter, em julgado de 03 de 

outubro de 1995, como este, ainda uma gramática de tempos vividos, mas não mais 

vívidos. 

O Voto do então Ministro, o internacionalista, Francisco Rezek também 

de forma Dualista, pontua pela preponderância da Constituição, a qual deveria 

prevalecer automaticamente, sem qualquer análise de qual norma seria mais favorável 

a efetividade dos Direitos Fundamentais de proteção constitucional, que, por terem 

amplo espectro geral, quase principiológico, estariam ora nos Tratados de forma 

expressa em casos específicos, ora na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 de forma geral – como neste caso, o Direito a Liberdade do Depositário Infiel 

frente a norma internacional mais favorável. Mesmo assim, segundo ele, o plano de 

fundamentação ainda foi pelo primado textual da Constituição Nacional – evitando a 

discussão quanto ao tema do conteúdo dos Tratados de Direitos Humanos mais 

favoráveis: “É claríssimo – e obras doutrinárias diversas o dizem – que ele convive 

hierarquicamente com a lei federal, e que, na hipótese de conflito material entre seu 

texto e aquele da carta, é o primeiro que deve ser sacrificado.”126.  

                                                 
124 Ibid. p. 8686.  
125  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Habeas Corpus. N. 72.131-1/RJ. Relator: Min. 
Marcos Aurélio. Paciente: Lairton Almagro Vitoriano da Cunha; Coator: Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573>. Acesso em 07 de 
Janeiro de 2012. p. 8688. 
126 Ibid. p. 8695.  
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Para os Dualistas, a Emenda Constitucional n. 45 de 30 de dezembro de 

2004, que incluiu o parágrafo 3º ao art. 5º foi a solução de toda controvérsia. Para 

estes está expressa a decisão constitucional pela observância dos trâmites nacionais 

para todo e qualquer tipo de Tratado Internacional – ainda que seja de Direitos 

humanos. Assim determina o citado parágrafo: “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.”127.  

Este parágrafo é tão inovador quanto contraditório, pois, ao mesmo tempo 

que prevê a equiparação dos Tratados de Direitos Humanos às emendas 

constitucionais, o faz mediante quórum apertadíssimo, dificultando a definição dos 

tais segundo a normatividade internacional. Diminuindo a normatividade prevista nos 

documentos internacionais que, livremente, aderiu. Esta previsão apenas contribuiu 

para acalorados debates sobre a sua constitucionalidade ou não desta emenda:  

 
A Emenda constitucional n 45 é inconstitucional! Isto porque criou uma 
dificuldade para os tratados internacionais de direitos humanos. A partir da 
referida emenda, tais tratados passaram a dever tramitar no Congresso 
necessitando de maioria simples em sua votação única. Ora, criar um 
caminho - como criou a Emenda/45 - que dificulte a caracterização e a 
execução de normas de Direitos Humanos, num país de democracia tardia, 
'e, para além da ignorância, m'a vontade e violação explicita ao 
preexistente art. 60, parág. 4, que, em português claro, prescreve que não 
pode ser objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir (ou 
diminuir o grau de abrangência) dos Direitos Fundamentais.128  

 
Entretanto, há autores que pontuam pela constitucionalidade da reforma 

perpetrada pela Emenda citada. Para Leonardo Martins, a busca por textos e 

jurisdições internacionais só deveria ser buscada enquanto ineficazes na ordem 

interna. Não vendo sentido de discussão entre Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e normas fundamentais, pois, segundo o mesmo, se previstas já 

constitucionalmente não deveriam ser buscadas em plano externo: 

 
Só faz sentido buscar a tutela internacional quando há total falência dos 
órgãos nacionais em protegê-los. Igualmente, não faz sentido exigir da 
autoridade judicial brasileira a aplicação direta de tratados quando a 
CF brasileira já garante por direito fundamental, i.e., de forma 

                                                 
127  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/ const/.>. Acesso em: 12 de Mar. de 2013.  
128  PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Teoria Geral e Crítica do Direito Constitucional e 
Internacional dos Direitos Humanos. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri. 
(Org.). Direito constitucional e internacional dos direitos humanos. Belo horizonte: Forum, 2012. p. 42. 
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diretamente vinculante de órgãos estatais nacionais o direito humano 
supostamente violado.129 

 

Gilmar Mendes, na mesma linha,  chega a afirmar que esta reforma no 

texto constitucional, além de constitucional, solucionou a discussão entre Monistas e 

Dualistas, tendo pontuado pelo critério constitucionalista de submissão extrema dos 

documentos internacionais aos trâmites nacionais, mesmo quando o conteúdo seja de 

Direitos humanos:  

 
A Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004 (Reforma do Judiciário), 
trouxe como um de seus estandartes a incorporação de um §3º ao art5.º 
[....]. Essa modificação, além de encerrar o infindável embate entre as teses 
constitucionais mais aplicáveis, abre novas perspectivas para a 
conformação do instituto da incorporação dos tratados e convenções 
internacionais em contextos supranacionais e, sobretudo, na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal – a qual, sem sombra de dúvidas, deverá ser 
revisitada criticamente.130  

 
Como se pode perceber, é ainda extrema a controvérsia e, infelizmente, os 

argumentos, quase sempre, restam pelos instrumentos formalistas.  

Ante todo o exposto, percebe-se que a hierarquia entre os ordenamentos, 

nacionais e internacionais, tem sido definida pelos critérios formalistas clássicos das 

teses Monistas e Dualistas, sendo que o Supremo Tribunal Federal tem acolhido o 

Dualismo. Agora é hora de pontuar a hierarquia no ordenamento jurídico nacional: 

onde se posicionam os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, após 

recepcionados pelo ordenamento jurídico pátrio; ou seja, qual o status receberão. E 

sinalizar como a tese de determinação rija do status de normas não responde a 

questão. A proposta pluralista, que percebe uma redefinição da teoria do ordenamento 

jurídico num âmbito dinâmico – em rede, é então um caminho mais apurado. 

Contudo, antes, precisamos (ultra)passar a tese do status normativo dos Tratados 

Internacionais de Direito Humanos – é o ponto comum incial do novo debate pátrio 

sobre o status diferenciados dos tais Tratados em nosso ordenamento jurídico pátrio. 

 
2.2 Hierarquia no ordenamento Jurídico Nacional: As diferentes Teses sobre o 
Status Normativo de um Tratado Internacional de Direitos Humanos 
 

                                                 
129  MARTINS, Leornado. Comentários.  In.: NEVES, Marcelo (Org.). Transnacionalidade do 
Direito: Novas perspectivas dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin , 2010. p. 
290. 
130  MENDES, Gilmar.  A Justiça Constitucional nos Contextos Supranacionais. In.: 
Transnacionalidade do Direito: novas perspectivas dos Conflitos entre Ordens Jurídicas. (Org.): Marina 
C. A. Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 275. 
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Após definir a demanda que internacionalistas e nacionalistas tem sobre 

qual ordem jurídica deve prevalecer: se a nacional ou a internacional. Chega a hora de 

elencar as diferentes teses sobre o status dos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos no ordenamento jurídico nacional.  

Como pertencentes ao Direito internacional de forma originária, sua 

validação no âmbito internacional independe dos trâmites que estejam localizados 

apenas no ordenamento jurídico doméstico, salvo, em regra, o consentimento incial 

do Estado em aceitá-lo. Mas há diferentes teses para definir não apenas o momento 

em que estas Convenções Internacionais entram em vigor no ordenamento jurídico 

pátrio, mas também qual a hierarquia que as mesmas possuirão.  

Antes, vale a conceituação do que seja um Tratado Internacional de 

Direitos Humanos. Segundo a proposta de André de Carvalho Ramos, este tipo de 

Tratado ganha corpo jurídico próprio, formando o que ele intitula de “Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, o qual: “[....] consiste no conjunto de direitos e 

faculdades que garante a dignidade do ser humano e se beneficia de garantias 

internacionais institucionalizadas.”131.  

Sua origem é pontuada na criação da Organização da Nações Unidas em 

1945 por meio da “Carta de São Francisco”, mas há que pontue num período anterior , 

em 14 de agosto de 1941, com a “Carta do Atlântico”132, fruto do encontro do até 

então presidente dos Estados Unidos da América com o também até então, Primeiro 

ministro britânico, Winsfon Churchill. Contudo, a soma da “Carta de São Francisco” 

com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, estes dois últimos frutos dos trabalhos da ONU, são considerados 

como “A Carta Internacional dos Direitos Humanos”133. Claro que com o passar dos 

anos, o nível de especialização dos Tratados Internacionais de Direitos humanos foi 

ganhando matiz cada vez mais especializada e múltipla: “Apenas para quantificarmos 

o arsenal de tratados internacionais de direitos humanos, há mais de 200 tratados e 

protocolos adicionais que impõem obrigações jurídicas aos Estados.”134.  

                                                 
131  RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 62. 
132  MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 25. 
133 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 63.  
134 Ibid. p. 63. 
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Antes de apresentar as teses sobre o status que estes Tratados são 

recebidos no Direito brasileiro, vale descrever os tipos de normas que compõe o 

ordenamento jurídico nacional dispostas no art. 59, CRFB/88:  

A Supremacia hierárquica da Constituição é derivada do controle de 

constitucionalidade que se depreende do art. 102, I, “a”, III, “a”, “b”, “c”, CRFB/88, 

que estabelece previamente a posição prevalente da Constituição Nacional sobre as 

leis, atos, decisões, que contrariarem-na. 

A Constituição de 1988 praticamente repetiu os termos já consolidados 

nas constituições anteriores e, em seus art. 49, I e 84, VIII, CRFB/88, consolidou um 

sistema que não diz qual a hierarquia normativa dos Tratados Internacionais, mas 

apenas o trâmite de sua incorporação no ordenamento jurídico interno.  

Persistindo o formalismo em nossa constituinte de 1988, veio a Emenda 

Constitucional n. 45 de 30 de dezembro de 2004, chamada Reforma do Judiciário, que 

incluiu o já citado e problemático parágrafo terceiro, cuja constitucionalidade é 

duvidosa, mas que trouxe, de forma inovadora, pelo menos, uma visão nova sobre a 

resposta de resolução quanto a hierarquia dos Tratados Internacionais, bem como a 

sua distinção entre Tratados Internacionais de matéria comum e os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos:  

 
Assim, pela primeira vez na história, a Constituição brasileira adotou uma 
regra hierárquica entre tratado e lei, medida tão reclamada pelos 
internacionalistas. O novo parágrafo 3º do art. 5º da Constituição de 1988 
distingue entre espécies de tratado para atribuir a uma delas, a dos relativos 
a direitos humanos, superioridade frente à lei interna, desde que tais 
acordos sejam aprovados pelo Legislativo conforme rito específico.135  

 
Interessante notar que, até esta emenda, o Supremo Tribunal Federal 

considerava os Tratados internacionais, sem nenhuma análise de conteúdos, como 

equiparados às leis ordinárias e, após esta Emenda, a tese que tomou cor na 

jurisprudência pátria foi a da supralegalidade – ou seja, inferior à Constituição 

Nacional, mas superior à todas as demais leis do ordenamento jurídico brasileiro. 

Portanto, é necessário distinguir os Tratados Internacionais em duas 

espécies: Tratados Internacionais de Direito Comum; e os Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos, este último objeto de investigação desta Dissertação.  

                                                 
135  GABSCH, Rodrigo D'Araujo. Aprovação de Tratados Internacionais pelo Brasil: Possíveis 
Opções para Acelerar o seu Processo. Brasília: FUNAG, 2010. 280p. p. 39.  
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Nós não temos um dispositivos constitucional que determine expressa e 

indubitavelmente, qual o status dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. O 

que há é um sistema complexo de adesão à Tratados, sem especificação do conteúdo 

(salvo após a Emenda constitucional de n. 45/2004), e uma normatividade 

diferenciada para os Direitos humanos (conforme art. 5 º, parágrafos 1º ao 4º, 

CRFB/88), em especial para o princípio da Dignidade da Pessoa Humana que é 

fundamento constitucional pátrio, art. 1º, III, CRFB/88. 

Escapando a definição, resta à jurisprudência resolver topicamente o 

problema da existência ou não de hierarquia entre o ordenamento jurídico nacional e o 

Direito internacional.    

Um dos sinais desta distinção entre constitucionalismo nacional e 

internacionalismo é a diferenciação doutrinária que parte da doutrina faz entre: 

Direitos humanos e fundamentais. O critério distintivo é ainda a busca do elo 

normativo: se originário de um texto expresso da Constituição Nacional, será direito 

fundamental; já, pelo mesmo critério, se a origem for um documento internacional, o 

mesmo será chamado Direito humano. Segundo Robert Alexy, a positivação dos 

Direitos humanos os tornam fundamentais e lhes conferem validade jurídica: “A 

positivação não anula a validez moral dos direitos do homem. Ela acrescenta-lhe 

somente uma validez jurídica.”136. Essencialmente, qual seria a complicação teórica 

desta distinção?! Diferenciar a validade por meio da fonte em que os Direitos 

humanos são reconhecidos. Ou seja, sendo positivados na Constituição ganham 

validade jurídica, antes disso só possuiriam valia moral – extrajurídica. E não são 

poucos autores que aderem à esta tese. Leonardo Martins defende que as teses 

internacionalistas sobre a abertura e equiparação dos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos, decorrente da CRFB/88 por meio dos parágrafos 1º, 2º,  restaram 

superadas com a efetuada pela Emenda Constitucional n. 45: 

 
Até hoje carece de “demonstração”, ao contrário do que afirmou Cançado 
Trindade, a procedência da tese da dignidade constitucional de direitos 
humanos. Com base no direito constitucional positivo tal demonstração é, 
com efeito, impossível. No mais, p §3º inserido ao rt5º pela EC 45/2004 
esclareceu de vez a disputa, quando criou um mecanismo de recepção do 
tratado que obedece ao mesmo trâmite da EC. Na prática, esse dispositivo 
é inócuo do ponto de vista estritamente jurídico-constitucional-dogmático, 
porque equipara o tratado internacional sobre direitos humanos a uma 
PEC. [....] Servir, no entendo, a referida inserção como mais um argumento 

                                                 
136  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p. p. 10.  
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político-constitucional ou, traduzindo-o para a dogmática jurídica, como 
mais um elemento de interpretação genético-sistemática a confirmar a 
procedência da antiga tese dominante no STF.137 

 
Contudo, o próprio Robert Alexy confirma que a natureza universal dos 

Direitos humanos não possui natureza meramente assessória ou não jurídica, tendo 

validez universal iniciada desde a Declaração dos Direitos do Homem de 1948: 

 
Os direitos fundamentais rompem, por razões substanciais, o quadro 
nacional, porque eles, se querem poder satisfazer as exigências a serem 
postas a eles, devem abarcar os direitos do homem. Os direitos do homem 
tem, porém, independentemente de sua positivação, validez universal. 
Eles põem, por conseguinte, exigências a cada ordenamento jurídico. Uma 
contribuição importante para a sua imposição mundial prestou e presta a 
declaração dos direitos do homem universal, de 10 de dezembro de 1948. 
Os direitos do homem tornaram-se vinculativos jurídico-positivamente no 
plano internacional pela pacto internacional sobre direitos civis e políticos 
de 19 de dezembro de 1966.138 Grifo nosso. 

 
Portanto, o pressuposto hierárquico das normas de um ordenamento 

jurídico remete à uma avaliação não meramente interna, mas externa do Direito 

envolvido. O estrato normativo internacional mais evidente está nos seus Tratados, 

Convenções, Protocolos, além do Costume internacional firmado. Diferentemente do 

que ocorre no ordenamento jurídico nacional, no internacional não há uma definição 

prévia da fonte normativa que possua hierarquia sobre as outras, como há no direito 

constitucional clássico.  

A relação entre a normatividade do Direito internacional dentro da esfera 

nacional, sempre foi conflituosa.  

É cediço que o Brasil tem um déficit histórico na definição da hierarquia 

das normas de Direitos humanos. Esta dívida histórica das constituições nacionais 

acaba por reforçar as teses formalistas e contrariar o avanço do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos em nosso constitucionalismo: 

 
De fato, a literatura tem geralmente identificado um déficit constitucional 
histórico no Brasil sobre a relação entre direito interno e direito 
internacional. Adota-se no Brasil o monismo ou o dualismo? A norma 
internacional ratificada pelo Estado brasileiro é aplicável 
imediatamente no plano interno ou demanda alguma formalidade de 
incorporação? Qual o status da norma internacional no plano interno? 
Todas as constituições brasileiras têm evitado respostas explícitas para 

                                                 
137 MARTINS, Leonardo. Comentários. In.: NEVES, Marcelo (Org.). Transnacionalidade do Direito: 
Novas perspectivas dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin , 2010. p. 289. 
138  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p. p. 55. 
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estas questões, abrindo um espaço considerável para a elaboração 
doutrinária e jurisprudencial.”(p.61). Grifo nosso. 139 

 
Mesmo com o texto constitucional de 1988, só em meados da década de 

90 que se começou a ratificar os Tratados que versavam sobre Direitos humanos:   

 
Durante décadas o Brasil ficou à margem do sistema internacional de 
direitos humanos. Com o início da redemocratização, nos anos 80, 
vários tratados foram firmados. Nos anos 90 muitos destes tratados 
foram finalmente ratificados. Dentre os diversos instrumentos, dos quais 
o Brasil se tornou parte, o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, é 
certamente um dos mais significativos.140  Grifo nosso. 

 
Basta colher algumas fundamentações, como a seguir se fará, para que se 

perceba o quanto o caso concreto exige não uma fundamentação de qual norma em 

tese deve reger, mas qual norma fere o primado do Direito humano no caso concreto. 

Na Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 153, datada 

de 29 de abril de 2010, na qual discutia-se a Lei da Anistia de n. 6.683/79, foi prevista 

uma remissão de toda culpa dos impropérios cometidos no período ditadura no Brasil. 

Esta ação foi declarada improcedente por sete votos a dois. Nesta decisão o Supremo 

Tribunal Federal desconsiderou os pactos internacionais e elevou a vontade soberana 

nacional ao patamar máximo o que causa fortes repercussões internacionais 

desfavoráveis:  

 
A decisão final do Supremo Tribunal Federal implica, na prática, o 
reconhecimento da constitucionalidade e recepção da Lei da Anistia de 
1979, impossibilitando, assim, em tese, que possa haver eventual 
responsabilização daqueles que tenham cometido crimes de tortura, 
violência física, estupro e outros delitos. A decisão do Supremo Tribunal 
Federal, como poder independente e expressão da soberania nacional 
revela vontade do Estado incompatível com obrigações assumidas no 
plano internacional de proteção aos direitos humanos fundamentais.141 
Grifo nosso. 

 
Graças a este posicionamento o Brasil foi, pela primeira vez, condenado 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, à investigar, indenizar, e punir os 

crimes perpetrados durante o período ditatorial de 02 de setembro de 1961 até 15 de 
                                                 

139 COUTO, Estevão Ferreira.  A Relação entre o Interno e o Internacional: Concepções Cambiantes 
de Soberania, Doutrina e Jurisprudências dos Tribunais Superiores no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 61.  
140 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Gramática dos Direitos Humanos. Disponível em:< 
http://boletimcientifico.esmpu.gov.br/boletins/boletim-cientifico-n.-4-2013-julho-setembro-de-2002/a-
gramatica-dos-direitos-humanos>. Acesso em 23 de Mar de 2012.  p. 13. 
141  SILVA, Guilherme Amorim Campos da.  A internacionalização dos Direitos Humanos na 
Fundação de um Novo Direito Constitucional Material. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; 
DIMOULIS, Dimitri. (Coord.). Direito Constitucional e Internacional dos Direitos Humanos. Belo 
Horizonte: Forum, 2012. p. 85 
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agosto de 1979. A alegação da normatividade histórica da chamada “Lei da Anistia” 

não poderia ser invocada para agredir  frontalmente Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos:  

 
Em 28 de agosto de 1979, após ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, 
foi sancionada a Lei No. 6.683/79, que concedeu anistia nos seguintes 
termos172: 
Art. 1o É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares. 
§ 1o - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 
motivação política. 
§ 2o - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 
prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. 
Em virtude dessa lei, até esta data, o Estado não investigou, processou 
ou sancionou penalmente os responsáveis pelas violações de direitos 
humanos cometidas durante o regime militar, inclusive as do presente 
caso. Isso se deve a que “a interpretação da Lei de Anistia absolve 
automaticamente todas as violações de direitos humanos que tenham 
sido perpetradas por agentes da repressão política”.142 Grifo nosso. 

 
Como se pode perceber, uma lei federal conflitando com Tratados 

Internacionais de Direito Humanos, inclusive colidindo com posicionamento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, cuja jurisdição o Brasil se submeteu. Nesta 

colisão, incrivelmente, a lei federal, para o nosso Supremo Tribunal Federal, teria 

uma normatividade mais peremptória. Fato absolutamente condenado pela Corte: 

 
O Tribunal reitera que a obrigação de investigar violações de direitos 
humanos encontra-se dentro das medidas positivas que os Estados devem 
adotar para garantir os direitos reconhecidos na Convenção182. O dever de 
investigar é uma obrigação de meios e não de resultado, que deve ser 
assumida pelo Estado como um dever jurídico próprio e não como uma 
simples formalidade, condenada de antemão a ser infrutífera, ou como 
mera gestão de interesses particulares, que dependa da iniciativa 
processual.143  
 

A impossibilidade de vigência da Lei da Anistia foi asseverada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no mesmo julgado: 

                                                 
142 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso: GOMES LUND E OUTROS 
(“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL. Sentença de 24 de Novembro de 2010.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. p. 50.  
143 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso: GOMES LUND E OUTROS 
(“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL. Sentença de 24 de Novembro de 2010. 
Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf.>. Acesso em 13 
de Fev de 2013. p. 52.  
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As anistias ou figuras análogas foram um dos obstáculos alegados por 
alguns Estados para investigar e, quando fosse o caso, punir os 
responsáveis por violações graves aos direitos humanos197. Este 
Tribunal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os órgãos 
das Nações Unidas e outros organismos universais e regionais de 
proteção dos direitos humanos pronunciaram-se sobre a 
incompatibilidade das leis de anistia, relativas a graves violações de 
direitos humanos com o Direito Internacional e as obrigações 
internacionais dos Estados.144 Grifo nosso. 

 
A falta de tato, no excerto do acórdão acima, com as novas nuances do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos é gritante.  

Recentemente, numa discussão cujo tema acendeu debates febris entre o 

Ministro Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal n. 470, e o Ministro Celso de Mello, 

na chamada de ação do “Mensalão”; pode-se ver como ainda fervem discussões que 

datam de uma cosmovisão ainda povoada de sentimentalidades nacionalistas, o que 

impede, em muito, a realização prática dos “Direitos humanos”. Neste acórdão o 

Ministro Celso de Mello orienta a decisão no sentido de atentar para a realidade da 

releitura da soberania: 

 
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A questão central, neste 
tema, Senhor Relator, considerada a limitação da soberania dos Estados 
(com evidente afastamento das concepções de JEAN BODIN), 
notadamente em matéria de Direitos Humanos, e a voluntária adesão do 
Brasil a esses importantíssimos estatutos internacionais de proteção 
regional e global aos direitos básicos da pessoa humana, consiste em 
manter fidelidade aos compromissos que o Estado brasileiro assumiu na 
ordem internacional, eis que continua a prevalecer, ainda, o clássico 
dogma – reafirmado pelo Artigo 26 da Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, hoje incorporada ao ordenamento interno de nosso 
País (Decreto nº 7.030/2009) –, segundo o qual “pacta sunt servanda”, vale 
dizer, “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 
de boa fé”, sendo-lhe inoponíveis, consoante diretriz fundada no Artigo 27 
dessa mesma Convenção de Viena, as disposições do direito interno do 
Estado nacional, que não poderá justificar, com base em tais regras 
domésticas, o inadimplemento de suas obrigações convencionais, sob pena 
de cometer grave ilícito internacional. Não custa relembrar que o Brasil, 
apoiando-se em soberana deliberação, submeteu-se à jurisdição 
contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que significa, 
considerado o formal reconhecimento, por parte de nosso País, da 
competência da Corte (Decreto nº 4.463/2002), que o Estado brasileiro 
comprometeu-se, por efeito de sua própria vontade político-jurídica, “a 
cumprir a decisão da Corte em todo caso” de que é parte (Pacto de São 
José da Costa Rica, Artigo 68). “Pacta sunt servanda” [....] O Brasil, no 
final do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
(Decreto no 4.463, de 08/11/2002), reconheceu como obrigatórias a 
jurisdição e a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
“em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção” (Pacto de São José da Costa Rica, Artigo 62), o que legitima o 

                                                 
144 Ibid. p. 54.  
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exercício, por esse importante organismo judiciário de âmbito regional, do 
controle de convencionalidade, vale dizer, da adequação e observância, por 
parte dos Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o 
Brasil, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, 
direitos e garantias fundamentais assegurados e proclamados, no contexto 
do sistema interamericano, pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos.”.145   

 
Contudo, em resposta ao atualizado e fundamentado discorrer do Ministro 

Celso de Mello, o Ministro Relator rebate a possibilidade da decisão do Supremo 

Tribunal Federal ser revista por órgãos jurisdicionais internacionais e arremata que 

esta admissão, defendida por Celso de Mello, seria um: “Mumbo Jambo.”146.  

O Ministro Joaquim Barbosa, ao afirmar que as decisões do Supremo 

Tribunal Federal não poderiam ser revistas por uma Corte Internacional só corrobora 

como o que se pretende, na verdade, é uma democracia isolacionista – retrógrada, 

remontada ao período da Idade Moderna e que, como já amplamente dito no capítulo 

primeiro desta dissertação, não se mostra factível.  

Pode-se perceber como a discussão sobre a hierarquia, status, ou estatura 

dos Direitos humanos como valor acima dos formalismos nacionais ainda é uma 

discussão que requer enorme engajamento para sua efetivação plena. 

As teses, portanto, para solução do conflitos entre Tratados Internacionais 

de Direitos Humanos e o vértice do ordenamento jurídico nacional, a Constituição, 

vem sendo perfilhadas por meio de quatro respostas: 1) status de legalidade; 2) status  

de supralegalidade; 3) status de constitucionalidade; 4) status  de 

supraconstitucionalidade.  

Como, segundo o constitucionalismo clássico, o status de uma norma é 

determinado em nosso ordenamento jurídico pelo seu vértice: a Constituição 

Nacional, e como esta tem interpretação final jurisprudencial através das decisões do 

Supremo Tribunal Federal. Agora serão elucidadas cada uma destas teses sobre a 

hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Direito brasileiro, 

pontuando a tese até então elencada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal. 

1) A tese que defende o status de legalidade tem uma interpretação 

literalista dos comandos já apresentados do art. 49, I; 84, VIII, CRFB/88; 

                                                 
145  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Ação Penal. N. 470. Relator: Min. Joaquim 
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146 Ibid. p. 573. 
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conjuntamente com o art. 102, III, “b”, cujo texto determina o cabimento de Recurso 

Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para que este declare: “[....] a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.”147. Segundo esta tese, a Constituição 

estaria no vértice do ordenamento jurídico, independentemente do conteúdo do 

Tratado Internacional confrontado. Seu status seria, portanto, de Lei ordinária e, se 

houvesse choque entre o Tratado e a Constituição, esta sempre prevaleceria. Um 

acórdão emblemático desta tese é o Recurso Extraordinário n. 80.004, de 07 de abril 

de 1976. Consequentemente, o conflito entre Tratado Internacional de Direitos 

Humanos com uma lei posterior nacional, seria solucionado pelo critério cronológico 

ou da especialidade – numa total desobservância do compromisso internacional. 

O grande doutrinador desta tese, que já fora ministro do Supremo 

Tribunal Federal, assim defende seu posicionamento: 

 
Recorde-se, de início que o primado do direito das gentes sobre o direito 
nacional do Estado soberano é, ainda hoje, uma proposição doutrinária. 
Não há, um direito internacional positivo, norma assecuratória da tal 
primado. Descentralizada, a sociedade internacional contemporânea vê 
cada um de seus integrantes ditar, no que lhe concerne, as regras de 
composição entre o direito internacional e o de produção doméstica. 
Resulta que, para o Estado soberano, a constituição nacional, vértice do 
ordenamento jurídico, é a sede de determinação da estatura da norma 
jurídica convencional. Dificilmente  uma dessas leis fundamentais 
desprezaria, neste momento histórico, o ideal de segurança e estabilidade 
da ordem jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo 
dos compromissos exteriores do Estado. 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, deva aquele 
responder.148  

 
Como se pode perceber, o estranhamento com a normatividade das 

normas de Direitos humanos em cenário internacional decorre de uma postura ainda 

nacionalista de encarar a Constituição como um vértice hermético do ordenamento 

jurídico nacional. Por este motivo, esta tese não é mais acolhida em nossa 

jurisprudência no que diz respeito aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

2) A tese do status de supralegalidade, hoje é a prevalente nos julgados 

do Supremo Tribunal Federal quanto aos Tratados de Direitos Humanos não 

recebidos com o quórum qualificado determinado após a Emenda Constitucional n. 45 

de 30 de dezembro de 2004. Segundo este posicionamento, a natureza diferenciada 

                                                 
147 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: < http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/ const/>. Acesso em  08 de Mar de 2013. 
148 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva: 1989. p. 103.  
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dos Direitos humanos contidos no Tratado Internacional, não garantiria, por si só, a 

natureza constitucional às tais normas. Isto porque o parágrafo terceiro incluso no art. 

5º pela referida Emenda teria solucionado o vácuo conceitual sobre o status dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos pontuando pela existência de dois tipos 

de Tratados Internacionais, mas ainda submetendo-os aos parâmetros constitucionais 

internos.  

A tese do status de supralegalidade teve origem no constitucionalismo de 

alguns países do continente europeu: 

 
O segundo posicionamento pugna pelo argumento de que os tratados e 
convenções de direitos humanos, diferentemente de outros atos normativos 
internacionais, seriam infraconstitucionais, mas dotados de um atributo de 
supralegalidade. A título de registro, essa mesma qualificação é 
expressamente consagrada nas Constituições francesa, holandesa e 
grega.149  

 
Esta é a tese hoje prevalente na jurisprudência pátria e foi exarada em 

obter dictum no Recurdo Ordinário em Habeas Corpus de n. 79.785-7/RJ, no qual 

estava sendo discutido o conflito normativo entre o Duplo Grau de Jurisdição e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8º, 2, “h”. 

 
Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas, tendo assim  - 
aproximando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil por Cançado 
trindade e pela ilustrada Flávia Piovesan e aceitar a outorga da 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 constantes150 
Grifo nosso. 

 
Esta tese resta por filiar-se à teoria tradicional de submissão dos Tratados 

Internacionais, ainda que de Direitos humanos, ao trâmites burocráticos do 

constitucionalismo doméstico. Contudo, é indiscutível que a defesa do status pelo 

menos supralegal destes, já é um avanço que foi acentuado no paradigmático Recurso 

Extraordinário de n. 466.343. Neste, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes já alertava 

para a urgência da modificação da jurisprudência do Supremo Tribual Federal para o 

problema da definição do status dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos: 

                                                 
149MENDES, Gilmar. A Justiça Constitucional nos Contextos Supranacionais. Disponível em:< 
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/380/Direito%20Público_v2n8abrjun2
005.pdf?sequence=1>. Acesso em 17 de Jul de 2012. p. 80.  
150  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. N. 
79.785/rj. Min. Relator:  Sepúlveda Pertence. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=102661..>. Acesso em 23 de Jun 
de 2013. p. 301. 
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“Tudo indica, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem 

sombra de dúvidas, tem de ser revisitada criticamente.”151. Ante o conflito entre o art. 

5º, LXVII e o art. 7º, 7. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que 

vedava expressamente a prisão civil por outro motivo que não fosse apenas por 

descumprimento inescusável de pensão alimentícia, proibindo assim a possibilidade 

de prisão civil do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal pontuou não apenas 

a natureza jurídica de “supralegalidade” dos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos, mas também, um caráter “paralisante” deste Tratado questionado, que não 

invalidaria a norma constitucional, mas impediria sua eficácia no plano 

infraconstitucional: 

 
Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da 
Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão 
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art5º, inciso LXVII) 
não foi revogada pelo ato de adesão do Brasil ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (art.11) e à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7.), mas 
deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses 
tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a 
matéria, incluídos o art. 1. Do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei n. 
911, de 1º de outubro de 1969. Tendo em vista  o caráter supralegal 
desses diplomas normativos internacionais, a legislação 
infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também 
tem sua eficácia paralisada.152 Grifo nosso. 
 

Como se pode perceber, ainda que se tenha dado mais um passo em 

relação à uma normatividade mais acentuda para os Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos em nosso constitucionalismo pátrio, o uso do Princípio da 

Supremacia da Constituição de forma hermética e soberana, ainda foi o critério 

decisório. Só que com uma alteração no escalonamento das normas do ordenamento 

jurídico: o status supralegal. O mais interessante para notar aqui é que, o Princípio da 

Supremacia da Constituição não faria com que a norma infraconstitucional 

regulamentasse a previsão da prisão do depositário infiel proibida pelo Tratado 

internacional questionado – e o efeito desta “paralização” seria decorrente de uma 

norma de escalonamento inferior a Constituição.  

                                                 
151SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Recurso Extraordinário. N. 466.343. Relator: Min. 
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Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. 
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Perceba-se: o art. 5º, LXVII, CRFB/88 estaria válido – a norma que prevê 

expressamente esta espécia de prisão civil do depositário infiel continua sendo 

constitucional; contudo, estaria paralisada. Ora, mas que efeito é este: “paralização”?!  

Segundo o Supremo Tribunal Federal, não seria um efeito invalidante da 

norma constitucional por meio de um Tratado Internacional de Direito Humano 

(norma supralegal não poderia vencer norma com status de norma constitucional). 

Sendo assim, cria-se uma nova forma de bloqueio das normas constitucionais: a 

paralização. Não atingindo a validade, atingiria apenas a eficácia quanto ao plano de 

realização da norma. Esta questão, inclusive, restou sumulada vinculativamente por 

meio da Súmula Vinculante de n. 25: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, 

qualquer que seja a modalidade do depósito”153. 

Contudo, resta ainda questionamentos que escapam da formulação 

elaborada nesta Súmula vinculante: O impedimento, por meio da aplicação da teoria 

da Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, de que a norma 

constitucional regule o seu programa normativo, não restaria por contrariar o próprio 

conceito de validade e normatividade constitucional? Explico: Impedido de produzir 

qualquer efeito o art. 5º, LXVII, CRFB/88, estaríamos diante de um impedimento 

supralegal da realização do programa normativo constitucional; ou seja, de sua 

normatividade plena?! E, mais, qual teoria deveria ser aplicada à esta norma 

constitucional!? Seria uma norma constitucional “paralisada”?!  

Além da já clássica divisão das normas constitucionais segundo a eficácia 

em: plena; contida; limitada ou diferida; e exauridas154, estaria o Supremo Tribunal 

Federal inaugurando uma outra esfera de eficácia da norma constitucional?! Uma 

“ineficácia constitucional”! Explico: É que esta ineficácia por meio da força de 

supralegalidade de um Tratado Internacional de Direito Humano, o qual, segundo o 

Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo hierarquia superior à Constiuição 

Nacional, ainda assim, teria força suficiente para bloquear a realização fática do texto 

constitucional: paralisação supralegal do texto constitucional que lhe é superior?! Vê 

a ilogicidade da tese!? 

                                                 
153  Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/Enunciados_Sumula_Vinc
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1998. 
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Não teria sido bem mais coerente admitir que a norma contida no art. 7º, 

7. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que confronta com o art5.º, 

LXVII, CRFB/88, é mais favorável ao ser humano, portanto, independente do critério 

do status hierárquico das normas do ordenamento jurídico ou da hierarquia entre 

ordenamentos nacionais ou internacionais, deveria a norma internacional ser a 

aplicada?!  

Vale lembrar que, no texto constitucional, há um anúncio de uma opção 

menos formalista quando estiverem envolvidas normas com conteúdo de Direitos 

humanos. O art. 5º, XXXI, CRFB/88: “A sucessão de bens de estrangeiros situados 

no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos 

brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus". 

Pode-se perceber aqui um anúncio de que, antes do valor normativo conferido 

abstratamente à uma fonte normativa – se optou pela normas mais favorável ao ser 

humano, independente se nacional ou internacional. 

Ocorre que, no Brasil, ainda assim, impera o obtuso viés escalonado do 

ordenamento jurídico – sem ele parece não ser possível outra resposta adequada 

constitucionalmente. 

3) A tese do  status de constitucionalidade material dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos: Esta teoria defende a existência de um tipo de 

materialidade constitucional, mesmo fora do texto constitucional, expresso mediante o 

que se denominou “Bloco de Constitucionalidade Amplo”. Ingo Wolfgan Sarlet assim 

se posiciona: 

 
A despeito da correção do argumento, não se deve, contudo, perder de 
vista que independentemente de sua incorporação à Constituição formal, os 
direitos originários dos tratados internacionais, pelo menos para quem já 
vinha sustentando a sua condição de materialmente fundamentais ( à luz do 
já analisado art5. 5º, §2º), já seriam parte integrante do nosso bloco de 
constitucionalidade, que não abrange necessariamente apenas normas 
constitucionais embasadas em disposições expressas de textos com 
hierarquia constitucional.155  

 
O Conceito de “Bloco de Constitucionalidade”, é conceito originário do 

Direito francês. Quando o Conselho Constitucional francês, na decisão de n. 71-44 

DC de 16 de julho de 1771, em que se ampliou, inclusive para o preâmbulo 

constitucional e outros documentos internacionais como a Declaração dos Direitos do 
                                                 

155 SARLET, Ingo Wolfgang.  Direitos Fundamentais e Tratados Internacionais em Matéria de 
Direitos Humanos: revisitando a discussão em torno dos parágrafos 2° e 3º dor art. 5º da Constituição 
Federal de 1988. p. 79. 
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Homem e do Cidadão de 1789, o status de norma constitucional. 156  A base 

constitucional para quem defende esta tese está no parágrafo segundo do art. 5º, 

CRFB/88 que determina: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”157.  

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, a Emenda n. 45 de 30 de 

dezembro de 2004, em nada afastou a defesa desta tese. Segundo ele, os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos anteriores ou posteriores a este Emenda, teriam 

sua constitucionalidade decorrente do “bloco de constitucionalidade” previsto pelo 

constituinte originário no art. 5º, parágrafo segundo, CRFB/88. E os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos recebidos com o quórum qualificado do art. 5º, 

parágrafo 3º, CRFB/88 teria seu dupla normatividade: sendo material e formalmente 

normas constitucionais.  O impacto, portanto, seria no controle de 

constitucionalidade: “No primeiro caso (tratados apenas materialmente 

constitucionais), serão eles paradigma do controle difuso de convencionalidade, ao 

passo que no segundo caso (tratados material e formalmente constitucionais), serão 

ainda paradigma do controle concentrado (ou da fiscalização abstrata) de 

convencionalidade [....].”158. Importante notar que, para este autor, a normatividade 

dos Tratados Internacionais de Direito Humanos conferiria uma nova forma de 

controle de normas no constitucionalismo brasileiro: O “Controle Jurisdicional de 

Convencionalidade das Leis” 159 , o qual não teria outra diferença do controle de 

constitucionalidade clássico, salvo quanto ao parâmetro de controle que, segundo ele 

teria sido duplicado. É o que nominou de “Duplo Limite Vertical Material do 

                                                 
156 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 277 
157 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: < http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/ const/>. Acesso em  08 de Mar de 2013. Grifo nosso. 
158 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 69. 
159 Segundo Valério de oliveira Mazzuoli, o status  dos Tratados Internacionais seria de, no mínimo, 
supralegalidade. Ou seja, se fosse Tratado Internacional de Direito comum, seria supralegal. Se fosse 
Tratado Internacional de Direitos Humanos, seria constitucional materialmente. Caso passasse pelo 
quorum qualificado no art. 5º, parágrafo 3º, CRFB/88, seria material e formalmente constitucional: “A 
Constituição (no caso do direito brasileiro atual) deixou de ser o único paradigm de controle das 
normas do direito interno. Além do texto constitucional, também são paradigm de controle da produção 
normative domestica os tratados internacionias de direitos humanos (controles difuso e concentrado de 
convencionalidade), bem assim os instrumentos internacionais comuns (controle de supralegalidade). 
(MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O Controle Jurisdicional da Convencionalidade das Leis. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 13). 
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Direito” 160 : o vértice do ordenamento jurídico nacional seria duplo: Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Nacional.  

Vale lembrar que há uma acepção diferenciada na doutrina quanto ao 

controle de convencionalidade. André Ramos Tavares utiliza este termo em dois 

sentidos: a) A responsabilidade do Estado quanto às obrigações internacionais 

assumidas por ele, mas ainda decididas de forma unilateralista – pelo próprio Estado 

descumpridor; b) Efetuado por órgãos coletivos de decidibilidade em âmbito 

internacional, como a Corte interamericana de Direitos humanos.  

Valério de Oliveira Mazzuoli, todavia, reclama para si a originalidade da 

tese quanto a minudenciar o que teve origem, como instituto, no Conselho 

Constitucional Francês, na Decisão n. 74-53 de 15 de janeiro de 1975, num 

pronunciamento em que este Conselho considerou-se incompetente para lidar com 

conflitos entre a Constituição francesa e um Tratado Internacional de Direitos 

Humanos, segundo este, no controle de convencionalidade caberia à Corte Europeia 

de Direitos Humanos. Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli, até seus escritos, nào 

havia nada quanto à sistematização deste “controle jurisdicional de convencionalidade 

das leis” que se operaraia de forma concreta e abstrata, difusa e concentrada, segundo 

este novo viés de Duplo Vértice Material do ordenamento jurídico brasileiro. 

4) A tese do status supraconstitucional, como o próprio nome sugere, vem 

defender a hierarquia máxima dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, sem 

que seja necessário qualquer consentimento estatal. Ou seja, o vértice do ordenamento 

jurídico nacional é dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

Os internacionalistas defendem que o objetivo do supraconstitucionalismo 

é: “[....] um projeto de uma política na sociedade mundial, cercado de um sopro de 

utopia.” 161 .  A justificativa para o predomínio da ordem internacional seria a 

existência de uma interligação das sociedades nunca antes experimentada na história 

da humanidade e que o Estado nacional e seus postulados não teriam força e eficácia 

suficiente para enfrentar e para propor uma integração dos povos em busca da paz 

mundial.  

Como já descrita, a tese atualmente defendida pela maioria dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal é a da Supralegalidade dos Tratados Internacionais de 

                                                 
160 MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 178. 
161 Albert, 2005 apud NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2009. p. 87.  



 96 

Direitos Humanos. Ou seja, é aceita a tese do “Bloco de constitucionalidade 

Restrito” 162 , apenas considerando materialmente constitucionais os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos que se submeteram ao trâmite do parágrafo 3º do 

art. 5º, CRFB/88 que os equipara à Emendas Constitucionais. 

Mesmo ante o posicionamento formalista do Supremo Tribunal Federal, é 

certo que os Tratados Internacionais de Direitos Humanos já vem sendo lidos de 

forma diferenciada, quanto aos Tratados Internacionais de Matéria Comum, pelos 

diversos órgãos internacionais de proteção aos Direitos humanos: 

 
Deste modo, por exemplo, os tratados  de direitos humanos têm sido lidos 
por órgãos de direitos humanos diferentemente dos tratados “regulares”, 
permitindo-se assim, que os organismos de direitos humanos assumam e 
priorizam os direitos humanos em detrimento do sentimento estatal 
formal.163 
 

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal; portanto, não livrará a 

responsabilidade do Brasil por atos que malfiram Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos – quanto a este tema o Supremo Federal não tem a última palavra. Sua 

decisão pode ser revisitada como já ocorreu no caso já citado na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153. Onde a “Lei da Anistia”, já 

declarada constitucional pela maioria dos ministros da Corte Constitucional brasileira, 

foi afastada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual determinou a 

investigação e punição dos torturadores da fase ditatorial em detrimento do trânsito 

em julgado da decisão da Corte. Ou seja, a força de um Tratado Internacional de 

Direitos Humanos não pode ser afastada por um lastro decisório definitivo da nossa 

Corte Constitucional – é o prenúncio do fim da supremacia dos absurdos nacionalistas 

tarimbados pela metáfora do “Guarda da constituição” do art. 12, caput, CRFB/88. 

 

2.3 A Alternativa Pluralista para os Tempos Pós-Modernos 

 

O principal causador da “abolição” da concepção separatista entre o 

Direito Constitucional nacional e o Direito Internacional é o fortalecimento e 

evolução dos Direitos humanos no constitucionalismo pátrio. Constitucionalismo e 

                                                 
162 RAMOS, André de Carvalho.  Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 3. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 278. 
163 KOSKENNIEMI, Martti. O Destino do Direito Internacional Público:  entre técnica e política. 
Org.: Günther Frankenberg; Luiz Moreira. Jürgen Habermas, 80 ano: Direito e democracia. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 244. 



 97 

internacionalismo não possuem mais o mesmo discurso de prevalência de 

ordenamentos. Os Direitos humanos não revolucionaram apenas o Direito 

Constitucional nacional, mas também o conteúdo material do Direito Internacional:  

 
Um direito trans-espacial: Rompendo com a tradição competencialista e 
procedimentalista do Direito Internacional tradicional, o Direito Interna- 
cional do nosso tempo assume a condição planetária da pessoa e dos 
povos, transcendendo a mera agregação de regulamentações bilaterais ou 
multi- laterais. Esta abertura do núcleo constitucional do Direito 
Internacional, ao acrescentar à tradicional lógica interestatal e sincrónica 
outros padrões jurídicos, de inspiração trans-espacial e diacrónica, veio pôr 
em causa os consensos estabelecidos em torno dos pilares do Direito 
Internacional clás- sico, no plano substantivo, e a lógica de desagregação 
das relações jurídicas (a natureza “bilateralizável” dessas relações, a que se 
refere Simma). A entrada da humanidade na História força o Direito 
Internacional a ser um direito universal não apenas no plano 
geográfico, mas também rationae materiae (Abi-Saab, 1994: 41). A 
crise que hoje atravessam figuras como o domínio reservado ou a não 
ingerência em matéria de direitos humanos, a reciprocidade ou a não 
discriminação em sede de relações económicas internacionais, dá-nos 
conta da profundidade dessa perturbação.164 

 
É clara a absoluta ineficácia das teorias Monistas e Dualistas, 

principalmente quando entra em cena a hierarquia de normas de Direitos humanos – 

seja de envergadura nacional ou internacional. O unilateralismo que as envolve é o 

principal sintoma de que a clássica controvérsia deve ser superada:  

 
Finalmente, que a dicotomia clássica entre monismo e dualismo se revela 
improcedente e carente de qualquer visagem de utilidade, se observarmos 
o assunto em perspectiva de satisfação dos mais elementares direitos 
humanos.165 

 
A alternativa que então se apresenta é o chamado  “Pluralismo Jurídico”: 

“A alternativa ao constitucionalismo é o pluralismo jurídico”166.  Alguns consideram 

Harold Laski o “Pai do Pluralismo, mas não é ideia pacífica. Hans Mongenthau é 

considerado o pioneiro desta teoria, após a publicação do seu artigo “Positivismo, 

Funcionalismo e do Direito Internacional” de 1940167.  

                                                 
164 PUREZA, José Manuel. Ordem jurídica, desordem mundial. Um contributo para o estudo do 
Direito Internacional. Disponível em: < 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/13037/1/Ordem%20jur%C3%ADdica,%20desordem%20
mundial.pdf.>. Acesso em 27 de Abr de 2013. p. 25.  
165 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora.  Constituição e Direito Intergentium: a Ductilidade Pro homine 
e o Possível Jus Commune para os Desafios Jurídicos Contemporâneos. In: PAGLIARINI, Alexandre 
coutinho; DIMOULIS, Dimitri. (Org.). Direito Constitucional e Internacional dos Direitos 
Humanos. Belo horizonte: forum, 2012. p. 63. 
166 KOSKENNIEMI, Martti.  O Destino do Direito Internacional Público:  entre técnica e política. 
Org.: FRANKENBERG, Günter; MOREIRA, Luiz. . Jürgen Habermas, 80 anos. Direito e 
Democracia. Rio de Janeiro, Lumen juris, 2009. p. 264. 
167 Ibid. p. 264, 265.   
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Pluralismo é uma solução não exclusivista, que afirma que os Direitos 

humanos revolucionaram não apenas o Direito nacional, mas também o internacional, 

pois fixaram um padrão normativo material mínimo para ambas as intâncias. São os 

chamados “Standards Materiais Mínimos”:   

 
Independentemente da elevação do jus cogens a parâmetros de validade 
das constituições internas, parece indiscutível a força conformadora de 
alguns instrumentos internacionais dos direitos humanos no sentido de: 1) 
estabelecerem um conjunto de  standards materiais mínimos impositivos 
da observância, por parte dos estados, de obrigações jurídicas quanto a 
observância de um sistema penal e processual justo; 2) de uma organização 
jurídica independente; 3) de proteção de direitos básicos, incluindo a 
definição de cidadania; 4) de reactualização dos esquemas de 
representação política por forma a incluir grupos, minorias e comunidades 
migrantes num estado plural de cidadanias.168 

 
J. J. Gomes Canotilho divide o pluralismo normativo em dois ramos: o 

“Pluricentrismo Legislativo” e a “Plurimodalidade de actos legislativos”. O primeiro 

remeteria às fontes produtoras do direito legislado: os órgãos de onde emanam as 

normas. Já o segundo, trata da diversidade de fontes existentes no próprio 

ordenamento jurídico.  

Quando aqui se defende a alternativa “Pluralista”, todavia, se faz 

referência a um teor não formalista. Não se detendo nos órgãos de onde emanam as 

normas, nem nos tipos de normas existentes, mas na análise dos diversos dispositivos 

normativos existentes, que possuam ter alguma relação aos casos em que os Direitos 

humanos possam estar sendo colocados em risco, para, num diálogo de fontes, buscar 

a norma que melhor garanta a efetividade dos Direitos humanos. 

Este sistema dialógico, inclusivo, é consequência direta do Direito Pós-

moderno: 

 
[....] o direito pós-moderno é um direito dialógico, que se intercomunica 
(dialoga) com a diversidade cultural presente no mundo contemporâneo, 
sendo também um direito inclusivo e nunca exclusivo, que aceita as 
diferenças e os seus pontos de vista e, sobretudo, os conforma dentro de 
um sistema de proteção de direitos plural, muito mais apto a resolver os 
conflitos que dessa diversidade cultural inexoravelmente estão a surgir, 
que aquele (sistema) nascido em uma fase anterior, a da chamada 
modernidade jurídica. Essa pluralidade protetiva encontrada no sistema 
jurídico é que fornece o dialoguismo necessário à consecução do ideal pós-
moderno de salvaguarda dos direitos dos seres humanos.169 

 
                                                 

168 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1371.  
169 MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 130. 
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Este entrelaçamento das fontes normativas: nacionais e internacionais, já 

se apresenta de forma indiscutível nas diversas Convenções internacionais regulando 

diversos âmbitos pertinentes a assuntos nacionais e nas constituições nacionais, que 

cada vez mais, regulam matérias que determinam a sua comunicação e submissão 

com esferas do Direito internacional.  

Luigi Ferrajoli, percebendo isto, afirma a realidade histórica indiscutível 

do Pluralismo no Direito contemporâneo – fixando o que ele chama de ordenamentos 

jurídicos em “rede”. Se entrelaçados os ordenamentos neste nível – não há como 

subsistir a concepção clássica de ordenamento jurídico nacional de forma nacional 

estática: 

 
Esto hace ciertamente insostenible a tenor del derecho vigente, y quizá 
también indeseable, cualquier forma de monismo, no sólo estatal sino 
también internacional. Pero, después de la institución de las Naciones 
Unidas y de la aprobación y ratificación de pactos y convenciones de 
derechos humanos por parte de un número creciente de Estados, es 
igualmente insostenible la concepción dualista conforme a la cual el 
derecho internacional y los diversos derechos estatales se configurarían 
como ordenamientos separados, cada uno único y exclusivo respecto le los 
demás. La imagen del derecho internacional que expresa el pluralismo de 
los ordenamientos que lo componen es, por el contrario, la de una red 
compleja y diversamente integrada por instituciones u sistemas jurídicos, 
articulada en distintos niveles normativos. A ello se debe que el de la que 
hoy se plantea a le reflexión teórica y al planeamiento jurídico y 
político.170 

   
Para entender o que muda com o Pluralismo jurídico na Pós-modernidade 

é importante destacar o conceito tradicional de “Ordenamento Jurídico” e contrapô-lo 

com novas propostas. A percepção kelseniana de uma pirâmide escalonar hierárquica 

requer nova leitura. Para tanto, é importante que se observe que os pressupostos 

necessários deste conceito são a unidade, coerência e completude (suficiência) do 

mesmo: 

 
Precisemos melhor o conceito de ordem jurídica: sistema de normas de 
natureza jurídica que determinam o disciplinam vinculativamente certos 
âmbitos primários da vida em sociedade dentro do sistema social global. 
[....] Mas não se trata de um conjunto qualquer. Ele transporta uma certa 
unidade e uma certa coerência àquilo que se apresenta de forma 
desarticulada e até contraditória.171  

 
                                                 

170 FERRAJOLI, Luigi.  Principia Iuris: Teoría del Derecho y de la Democracia. Volume II. Tradução: 
Perfecto Andrés Ibáñez; Carlos Bayón; Marina Gascón; Luis Prieto Sanchis y Alfonso Ruiz Miguel. 
Madrid: Editorial Trotta, 2011. Título original: Principia iuris: Teoria del Diritto e Della Democrazia. 
676p. p. 475.  
171 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1144. 
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Para redefinição da concepção do “Ordenamento Jurídico” nesta 

perspectiva em forma de “rede” e não mais em forma de uma “pirâmide escalonar 

hierárquica”. Marcelo Neves, em sua obra “Teoria da Inconstitucionalidade das 

Leis”172, propôs uma revisitação do tema a partir da teoria semiótica173, dividindo o 

Sistemas proposicionais em dois ramos: Nomológicos:  

 
Do ponto de vista seimótico, os sistemas nomológicos têm um sentido 
fundamentalmente sintático, visto que, quanto ao aspecto semântico, 
caracterizam-se pela indeterrminação significativa e, sob a perspectiva 
pragmática, pela impessoalidade e pela neutralidade axiológica. Isto não 
implica que sejam absolutamente formais [....].174 

 
 E os sistemas Nomoempíricos: “[....] são constituídos de proposições que 

se referem - genérica ou individualmente, direta ou indiretamente - a objetos reais, em 

uma linguagem material aberta e condicionada fundamentalmente pela 

experiência.”. 175  Dentro desta classificação o Direito seria uma categoria de 

proposições nomempíricas e não meramente nomológicas. A partir desta pontuação, 

afirma que as teses positivista e jusnaturalistas tem o mesmo defeito de reducionismo 

quanto à matéria: 

 
O jusnaturalismo, ao apresentar o Direito como sistema ideal 
transcendente, encobriu ideologicamente o caráter contigente e 
historicamente condicionado dos valores jurídicos, ou seja, do conteúdo da 
idéia de Direito. [....] A outra corrente reducionista, inegavelmente de 
maior influência no pensamento no pensamento jurídico-dogmático atual, 
é o positivismo jurídico, aqui compreendido como normativismo. A esfera 
de juridicidade limitar-se-ia exclusivamente ao ordenamento jurídico, ou 
seja, ao sistema de normas jurídicas positivas.176  

 
 Ordenamento jurídico então não é uma fabricação possível 

definitivamente nem pela metafísica jusnaturalista, nem pelo formalismo estatal do 

positivismo nomológico. O ordenamento jurídico é uma face das várias que o 

cristalizam: 

 
"O ordenamento jurídico é uma das dimensões essenciais do complexo 
fenômeno jurídico. Constitui-lhe o aspecto formal-normativo. Dentro do 
sistema global do Direito, apresenta-se como sistema parcial (subsistema) 
de caráter nomoempírico distingue-o dos sistemas nomológicos ( lógicos e 
matemáticos), pois são-lhes relevantes os dados da experiência. A sua 
função prescritiva (normativa), incluindo-o na ordem da práxis, diferencia-

                                                 
172 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 5. 
 
174 Ibid. p. 5. 
175 Ibid. p. 6.  
176 Ibid. p. 8, 9.  
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o dos sistemas nomempíricos teoréticos (descritivos), insertos na ordem da 
gnose. Isto porque, ao contrário dos sistemas nomempíricos descritivos, o 
ordenamento jurídico é aberto aos dados da experiência e por eles 
condicionado, mas exerce também a funcao principal de controlá-los e 
dirigi-los diretamente.177 
 

Esse enlace empírico proposto por Marcelo Neves, para perceber o 

ordenamento jurídico como algo em trânsito, não mais completo, linear, perfeito, mas 

completável:  

 
Daí porque não se pode falar de completude (conceito estático), mas sim 
de completabilidade (conceito dinâmico), característica esta que se 
manifesta nos atos de criação-aplicação jurídica, através dos diversos 
mecanismos de integração (autointegração e heterointegração).178 

 
O controle de normas – a jurisdição constitucional – tem como primado 

básico uma estrutura hierárquica das normas de um ordenamento jurídico, mas, como 

já demonstrado, esta estrutura escalonar só pode ser sustentada se analisada pelo 

ponto de vista interno (doméstico).   

A revolução operada pelo intenso processo globalizatório, bem como pela 

inclusão dos Direitos humanos na pauta normativa, trouxe a necessidade de uma nova 

prática constitucional: alinhada à uma uma nova gramática que exige que novas 

regras sejam apreendidas. 

Uma das novas regras é que a Constituição não é um composto autônomo 

estatal – ela não é fruto de um poder constituinte absolutamente independente e 

incondicionado como lecionava o constitucionalismo clássico de Emmanuel Joseph 

Sieyès.179  

Basta imaginar uma constituinte que laborasse uma norma que 

expressamente reduzisse qualquer raça humana à condição servil; ou alguma que 

legitimasse legalmente a tortura. Seria automática a refração nacional e internacional 

ao teor destas normas, e já não se defenderia a impossibilidade de controle de normas 

constitucionais originárias, como até então defendido aqui no Brasil.  

Seria hora de revisitar conceitos antigos e lidar com teses como as de Otto 

Bachof para defender o expurgo de tais normas constitucionais. Ocorre que a tese 

                                                 
177 Ibid. p. 16. 
178 Ibid. p. 31.  
179 “Em toda nação livre – e toda nação deve ser livre – só há uma forma de acabar com as diferenças, 
que se produzem com respeito à Constituição. Não é aos notáveis que se deve recorrer, é à própria 
nação. Se precisamos de uma Constituição, devemos fazê-la. Só a nação tem o direito de fazê-la”. 
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: qu´est-ce que le tiers état?. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 45.  
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deste autor baseia-se num conceito expresso de Direito natural que o mesmo prefere 

chamar: supralegal, pré-estadual; supra-estadual; ou supra-positivo. Segundo este 

autor, a positivação dos Direitos supralegais não garantiria nem o esgotamento dos 

mesmos, nem a segurança de uma harmonia entre o Direito positivado e o supralegal: 

 
Este problema só  aparentemente foi resolvido em toda a sua extensão na 
Lei Fundamental pela “positivação” de direito supralegal. É certo que, 
como Mallmann acentua com exactidão, o próprio legislador da Lei 
Fundamental logrou “abraçar o céu”(hat “den Griff in die Sterne”getan), 
especialmente mediante os arts. I, 3, 20, nº 3, e 25, incorporando valores 
metafísicos no sistema constitucional “válido” “geltendes” no sentido de 
dotado de positividade. Com isto, porém, não se prova ainda que essa 
positivação esgote o conteúdo do direito supralegal e, por maioria de 
razão, não se demonstra que todas e cada umas das regras do direito 
constitucional formal estejam em harmonia com o direito supralegal assim 
positivado – e muito menos com o que não foi, possivelmente, abrangido 
pela positivação. Finalmente, essa positivação poderia quando muito 
resolver  de lege lata – isto é, pelo tempo em que se mantiver – a relação 
de tensão entre o direito positivo e suprapositivo [....].180  

 
A fundamentação da inconstitucionalidade das normas constitucionais 

originárias não estaria em nenhuma tese metafísica de jusnaturalismos, mas na 

violação de normas de Direitos Humanos tuteladas internacionalmente mediante 

acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte. Como se pode perceber, a 

Supremacia da Constituição quedaria. 

A tese do Pluralismo propõe aos ordenamentos jurídicos, nacionais ou 

internacionais, uma aberta ao diálogo de suas fontes. Dialoguismo e não dialética, 

como assevera Valério de Oliveira Mazzuoli181. O que se quer não é a prevalência de 

uma tese sobre outras, como ocorre na dialética. Mas a possibilidade de adaptação e 

diálogo real inclusivo das diferentes formas e conteúdos normativos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Tradução: José Manuel M. Cardoso 
da Costa. Coimbra: Almedina, 1994. Título original: Verfassungswidrige Verfassungsnormen?. 92p. p. 
41.  
181 MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 131, 132. 
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3 “MEMÓRIAS CONSTITUCIONAIS”, NOVA GRAMÁTICA E 
HERMENÊUTICA DO DIREITO E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PRO 
HOMINE PARA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS NORMATIVOS QUE 
ENVOLVAM NORMAS DE DIREITOS HUMANOS  

 

A “Pós-modernidade” impôs para o constitucionalismo e 

internacionalismo clássicos, uma nova travessia. Por vezes, ao analisar os aspectos 

que levaram a superação de alguns dogmas, esperamos que a doutrina e a 

jurisprudência também sigam um passo inovador – o que causa maior assombro é ver 

que tudo ainda é estranhamento desconsiderado. 

Os marcos clássicos, não apenas do constitucionalismo, mas também da 

hermenêutica constitucional, estão sendo redefinidos. O que antes era considerado 

como vértice máximo do ordenamento jurídico, a Constituição Nacional, torna-se, por 

meio da positivação dos Direitos humanos, o que Valério de Oliveira Mazzuoli 

denominou de “vaso comunicante”182. Ou seja, os Direitos humanos previstos em 

Tratados Internacionais e os Direitos fundamentais, positivados constitucionalmente, 

promovem uma relação dialogal, comunicante, das fontes. As colisões que possam 

surgir entre Tratados de Internacionais de Direitos Humanos e as normas 

constitucionais só poderão ser dissolvidas se compreendido o novo momento não 

apenas do constitucionalismo, mas também da hermenêutica constitucional.  

O textos postos no ordenamento jurídico, inlcusive a Constituição, são 

apenas a “ponta do iceberg”183 – a profundidade da realidade sempre exigirá mais que 

                                                 
182 MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito 
Interno. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 117. 
183 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Tradução: Peter Naumann. 
2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2004. Título original: Die Juristiche Methode im Staastrecht Über 
Grenzen von Verfassungs – und Gesetzesbindung. 121p. p. 53. 
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a positivação escalonada de normas. Ou seja, o critério hierárquico nunca solucionará 

conflitos normativos que envolvam normas de Direitos humanos.  

Marcelo Lima Guerra, elucidando a interpretação especificamente 

constitucional, alerta para os extremos que a Hermenêutica constitucional clássica 

sofreu: entre literatistas que consideravam o texto legal suficiente e claro – não 

cabendo ao juiz nada mais que subsumir matematicamente texto ao caso concreto; e 

contextualistas que, segundo ele, erravam pelo absoluto desprendimento do texto 

legal, fazendo com que a diferença entre este e a norma advinda da interpretação 

chegasse ao extremo de dispensar o texto: 

 
Esta visão tradicional, a qual será aqui denominada “literalismo”, não 
levava em consideração a linguagem humana tal qual utilizada nas 
interações sociais cotidianas, pois tomavam como exemplo paradigmático 
de “linguagem”, o formalismo das lógicas matemáticas. [....] Ora, desde 
quando, a partir da década de 30 do século passado, estudiosos começaram 
a levar à sério a linguagem ordinária, os equívocos da visão literalista 
foram sendo relevados, levando a sucessivas reformulações dela, até o seu 
total abandono, em favor de compreensões readicalmente distintas da 
linguagem. Num extremo oposto ao que se situa o literalismo, firmou-se a 
tradição aqui denominada “contextualismo”: uma concepção – que 
remonta aos trabalhos de Ludwig Wittgenstein e John Langshaw Austin – 
segundo a qual a própria noção de “significado convencional”de palavras e 
sentenças é inteiramente abandonada, por inútil.184   
 

Neste novo momento de compreensão inclusive da leitura do Direito 

contemporâneo, se fala em Pós-positivismo; Pós-Constitucionalismo; Pós-

Hermenêutica Velha; enfim, já não se pode ler o conflito entre Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Nacional com as “memórias 

constitucionais” de idos da Idade Moderna. 

A normatividade dos Princípios, a Nova Hermenêutica Constitucional, a 

estrutural aberta das normas constitucionais, a percepção criativa do momento de 

interpretação do texto normativo e, principalmente, os casos de difíceis soluções 

(chamados hard cases, ainda que haja divergências quanto a concepção distintiva 

entre hard cases e easy cases185), foram fatores que determinaram esta viragem na 

                                                 
184 GUERRA, Marcelo Lima. Competência da Justiça do Trabalho. Fortaleza: Tear da Memória, 
2009. p. 20, 21. 
185 Aqui não se utliza o termo “hard cases” para distinguir a existência de uma dificuldade decisória 
apenas em alguns casos – como se houvesse decisão mecanicamente possível de ser produzida de 
forma fácil. Mas apenas se utiliza este termo, classicamente concebido, para acentuar a dificuldade 
decisória ante o sistema conflituoso que uma decisão deve ponderar e que se sobressai de forma mais 
preponderante em casos que serão citados no decorrer desta Dissertação. Contudo, para combater esta 
expressão dicotômica entre “hard cases”e “easy cases”, vale a menção: “É um erro clássico supor que 
os grandes problemas de interpretação só aparecem nos casos difíceis [….].”. (TRIBE, Laurence, 1991, 
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perspectiva do Direito. Toda esta evolução na concepção hermenêutica do Direito, 

todavia, enfrentará críticas quanto ao chamado fenômeno do: 

“Panprincipiologismo”186 e do decisionismo solipcista.  

Contudo, a influência da normatividade dos Princípios, essencialmente do 

Princípio Pro Homine, como critério legitimador racional decisório a ser aglutinado 

ao momento de ponderação (ou sopesamento) de Direitos conflitantes, é o que se 

proporá como superação da análise formal clássica de decisão quanto ao confronto 

entreTratado Internacional de Direitos Humanos e a Constituição Nacional.  

 

3.1 “Memória Constitucional” e Ruptura Epistemológica: O Papel da Ciência do 
Direito de Refazer Conceitos  

 

A chamada “ciência jurídica” lida não apenas com definições legais, mas 

com fórmulas metafóricas. Elaborações de cunho muito mais amplo que a mera 

formulação estática de normatizar padrões de condutas. A “Ciência do Direito” 

(Rechtswissenschaft) nada mais é que a formulação teórica de métodos para 

explicação de sua prática.  

Este termo foi utilizado pela primeira vez por Friedrich Carl von Savigny 

em sua obra: “Da vocação do nosso tempo para legislação e a jurisprudência” em 

1814. A diferença abissal operada por este autor na epistemologia jurídica se deu no 

abandono das fundamentações meramente metafísicas (jusnaturalistas) ou formalistas 

(positivo-legalistas), ele propunha uma forma histórica de verificação empírica do 

Direito: “[....] Savigny defende um critério de reconhecimento do direito baseado na 

experiência jurídica, consubstanciada no Volksgeist e não na legislação escrita.”187.  

Este “Volksgeist” significa “A comum convicção jurídica do povo”188, a 

formulação de um Direito que dispensa a rigidez das fórmulas legais e requer, 

amplamente, a renovação teórica de seus comandos mediante análise de sua realidade 

empírica – sua temporalidade histórica. A ciência do Direito, portanto, se ocuparia 

com a verificação fática do que “é” o Direito, definição e validade que não estariam 

fulcradas num apanhado de normas. Não haveria como se estabelecer um critério de 

                                                                                                                                            
p. xxii apud STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constiuição, Hermenêutica e Teorias 
Discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 297.  
186 STRECK,Lenio Luiz. As Recepções Teóricas Inadequadas em Terra Brasilis. Revista Direitos 
Fundamentais e Democracia. v. 10. n. 10. Jul/Dez 2011. p. 2 – 37. 
187 REIS, Isaac. Interpretação na Teoria Pura do Direito. Revista Lusíada: revista de ciência e 
cultura. Nº 1 e 2. Coimbra editor. 2001. p. 47. 
188 Ibid. p. 48. 
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hierarquia entre os atos legislativos, porque o “Volksgeist” seria a norma suprema, 

mesmo não escrita, seria operante e prevalente. O problema desta afirmação foi a 

crença embutida numa participação popular efetiva que garantiria o “espírito do 

povo” no poder político.  

Para opor-se a este posicionamento, Hans Kelsen defende um tipo de 

ciência que seja distinto de qualquer análise que escape do viés normativo. Ciência do 

Direito para este autor teria como objeto, exclusivamente, normas jurídicas – os fatos 

sociais seriam secundários, pois só relevantes quando reacionados aos comandos 

jurídicos: 

 
Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está 
contida a afirmação - menos evidente - de que são as normas jurídicas o 
objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é 
determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüência, ou - 
por outras palavras - na medida em que constitui conteúdo de normas 
jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as relações inter-humanas 
são objeto da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto 
de um conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas, isto é, como 
relações que são constituídas através de normas jurídicas. A ciência 
jurídica procura apreender o seu objeto “juridicamente”, isto é, do ponto de 
vista do Direito. Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar 
senão apreender algo como Direito, o que quer dizer: como norma jurídica 
ou conteúdo de uma norma jurídica, como determinado através de uma 
norma jurídica.189 
 

Esta Ciência do Direito seria realizada por intérpretes autênticos e não 

autênticos do Direito – caberia ao Judiciário, mais precipuamente, à Corte 

Constitucional, o papel de intérprete autêntico na Ciência do Direito. Autêntico 

porque só ao órgão jurídicos seria admitia a capacidade de criar normas:  

 
Sobretudo, porém, tem de distinguir-se rigorosamente a interpretação do 
Direito feita pela ciência jurídica, como não autêntica, da interpretação 
realizada pelos órgãos jurídicos. A interpretação científica é pura 
determinação cognoscitiva do sentido das normas jurídicas. 
Diferentemente da interpretação feita pelos órgãos jurídicos, ela não é 
criação jurídica.190 
 

O que parece ter prevalecido no Brasil, na constituinte de 1988, foi esta 

tese de Hans Kelsen, conforme art. 102, CRFB/88, foi conferido ao Supremo Tribunal 

Federal o poder de ser o “Guarda da Constituição”. Esta expressão foi originalmente 

cunhada no ensaio “Der Hüter der Verfassung” (O guardião da constituição), de Carl 

Schmitt, em 1929, segundo ele a Constituição real seria a decisão política do Chefe do 

                                                 
189 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. Título original: Reine Rechtslehre. 271p. p. 50. 
190 Ibid. p. 250. 
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Executivo; ou seja, este estava acima inclusive da Constituição. Hans Kelsen o 

respondeu por meio de um ensaio cujo título é “Wer soll der Hüter der Verfassung 

sein?” (Quem deve ser o guardião da constituição)191, segundo Hans Kelsen o Guarda 

deveria ser a Corte Constitucional.   

Como se pode perceber: “Garda da Constituição” alude à uma metáfora, 

não apenas da Supremacia da Constituição Nacional, mas da posição “protetiva” do 

Supremo Tribunal Federal sobre ela. Ocorre que a Constituição velada é um texto que 

possui cláusulas abertas, axiológicas, conflitantes no plano fático e “guardá-la” não é 

tarefa fácil. 

Para apresentar a proposta de uma Ciência Crítica do Direito, é 

necessário, antes, defini-la. Ela se bifurca em dois enfoques. Um essencialmente 

teórico. E outro, que engloba a técnica; ou seja, o meio de exercer a teorização na 

prática da ciência: 

 
Julgamos preferível estabelecer distinção – e não separação – entre teoria e 
prática. Tomemos o termo ciência em seu sentido estrito: ele se refere ao 
conjunto de procedimentos teóricos e metodológicos que visam à criação 
do saber, ou seja, à produção de teorias científicas, as quais, como já 
assinalamos amiúde, resultam de um trabalho de construção e retificação 
de conceitos. Já o termo técnica é usado para indicar as aplicações práticas, 
concretas, dessas teorias, isto é, a ciência realizada. Por conseguinte, o 
termo ciência, em sentido lato, designa tanto a elaboração teórica como 
suas aplicações práticas e, desse modo, engloba a técnica; se tomado  
stricto sensu, passa a ser equivalente à teoria do discurso, constituindo 
então a técnica um momento complementar, aplicado.192 

 
Uma “Ciência Crítica do Direito”, portanto, engloba estas duas vertentes: 

uma teórica e outra prática. A crise se opera quando a teoria não acompanha a prática. 

Quando as definições e metáforas já não comunicam o elemento factual histórico que 

lhe dá embasamento. A possibilidade de ruptura, abandono e renovação das premissas 

jurídicas como elemento necessário para a produção científica foi o que Karl Popper 

denominou de “Falsificabilidade”: 

 
As ciências não procuram jamais resultados definitivos. As teorias 
científicas irrefutáveis pertencem ao domínio do mito. O que caracteriza a 
ciência é a falsificabilidade, pelo menos em princípio, de suas asserções. 

                                                 
191 LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. A Guarda da Constituição em Hans Kelsen. Disponível 
em: <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/031007.pdf.>. Acesso em 07 de jul de 
2012. p. 3, 4. 
192 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A Ciência do Direito: conceito, objeto, método. Forense: 
p. 43.  
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As asserções “inabaláveis” e “irrefutáveis” não são proposições científicas, 
mas “dogmáticas”.193 

   
A possibilidade de questionar teses, de rever posicionamentos é um dos 

elementos centrais que deve orientar a Ciência do Direito. Quando as formulações 

elaboradas pela Ciência sofrem abalos é necessária uma ruptura epistemológica na 

forma de se conceber não apenas a técnica (a prática das formulações científicas), 

mas, com a mesma importância, a teoria, pois ambas são inseparáveis.  

Este momento de redefinição da prática e da teoria até então cristalizada 

se denomina “ruptura ou corte epistemológico”:  

 
As rupturas e  cortes epistemológicos também não se encontram 
expressamente representados no gráfico. Eles ocorrem quando há uma 
daquelas revoluções teóricas a que já aludimos e que implicam em toda 
uma formulação da ciência, atingindo suas proposições teóricas, seus 
métodos, seu objeto e seus próprios princípios. Para ilustrarmos no gráfico 
um corte epistemológico, poderíamos dizer que ele se verificaria se a 
teoria rompesse não só com a teoria, e com o problema por ela 
formulado, como também com todo sistema de explicação contido no 
conhecimento acumulado.194 Grifo Nosso. 

 
Luís Alberto Warat, atento para a necessidade de renovação da Ciência do 

Direito, propõe este tipo de “Ciência Crítica do Direito”, que, revendo suas teses, 

acaba por atingir um importantíssimo papel de “controle epistêmico”; ou seja, 

controle da maneira tradicionalmente já pacificada:  

 
Certamente, o conhecimento crítico do direito vai tomando forma, em 
grande parte, devido a sua necessidade de emergir, como uma proposta 
revisionista dos valores epistemológicos, que regulam o processo de cons- 
tituição das verdades jurídicas consagradas. Poder-se-ía presumir, assim, 
que a proposta do pensamento crítico pode apresentar-se como uma tenta- 
tiva epistemológica diferente. Nessa perspectiva, o saber crítico tenta esta- 
belecer uma nova formulação epistemológica sobre o saber jurídico 
institucionalmente sacralizado. Tentativa esta que se assenta em um tipo de 
controle epistêmico, claramente diferenciado das questões e 
posicionamentos feitos pela tradição epistemológica das ciências sociais. 
Esta tradição é, difusa e parcialmente, apropriada pelo costume teórico do 
direito.195  

 
As afirmações jurídicas, ou “doxas”, segundo o mesmo autor, são 

resultados de um processo que vai do processo de ruptura do conhecimento já 

                                                 
193 Ibid. p. 37. 
194 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A Ciência do Direito: conceito, objeto, método. Forense:. 
p. 57.  
195 WARAT, Luís Alberto. Saber Crítico e Senso Comum Teórico dos Juristas. Disponível em: < 
http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/17121/15692.>. Acesso em 13 de mar de 
2012. p. 49. 
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adquirido, até a formação de novos conceitos. O mais interessante é que, este 

arcabouço dialético é interminável:  

 
[....] por primeiro momento certos hábitos significativos (uma doxa); por 
segundo momento, a espera dos conceitos (uma episteme construída 
mediante processos lógicos purificadores sobre o primeiro momento); e, 
por terceiro momento, o senso comum teórico (dado pela reincorporação 
dos conceitos nos hábitos significativos). Este último momento 
caracteriza-se pelo emprego da episteme como doxa. E aí recomeça a 
cena dialética descrita.196 Grifo nosso. 

 
A troca no significado de “senso comum”, proposta por Luís Alberto 

Warat, atribuindo-o aos conceitos produzidos pela “Ciência do Direito” tradicional e 

tidos como “doxas” (verdades), é a plena aceitação de que a ciência só é possível 

quando percebida como uma esfera de superação constante dos seus conhecimentos e 

conceitos elaborados; ou seja, de suas “epistemes”.  

Saber definir até que ponto há uma ruptura epistemológica não é uma 

tarefa fácil. Contudo, uma análise factual pode auxiliar na avaliação da constância ou 

não dos elementos questionados.  

Ocorre que, quando a ruptura epistemológica mantém seus signos antigos 

gera uma confusão teórica. Defenderemos aqui uma ultra(passagem) das concepções 

clássicas tanto do Direito e sua gramática, quanto de sua Hermenêutica. Todavia, 

assinalaremos que a prática do Supremo Tribunal Federal ainda faz uso de técnicas 

antigas de controle de constitucionalidade dos Tratados Internacionais, como se o 

mundo pudesse ser todo ele regido por uma norma estatal nacional. 

Pela leitura do preâmbulo de nosso texto constitucional já é necessário 

distinguir o que hoje representa apenas “memórias” de uma ampla formulação de 

metáforas jurídicas que ganharam força e fôlego histórico suficientes para 

estabilizarem padrões pacificados – em nossa “memória constitucional” pátria:  

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
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.197 Grifo nosso. 
 

                                                 
196 Ibid. p. 53. 
197 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em:< http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/ const/>. Acesso em  08 de Mar de 2013. 
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Iniciando a sua obra “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, J. 

J. Gomes Canotilho utiliza o termo “memórias constitucionais”198 para se referir aos 

fragmentos de conhecimento sobre Direito constitucional de um aluno que inicia seus 

estudos em Direito. Sabendo que o Direito constitucional é o ramo mais amplo do 

Direito, ele está envolvido no cotidiano, gerando uma certa ideia de que é um objeto 

de conhecimento comum. O problema de se ter já uma certa ideia sobre algo é achar 

que se possui uma ideia certa e terminada. Uma memória sobre algum tema é um 

possível engessamento da memória, como se esta espelhasse realidades.  

Para se evitar isto, o autor aconselha que, quem se propuser a ensinar o 

Direito constitucional, tem o dever de filtrar o que permanece ou não como 

compatível com a realidade: “O problema, como é obvio, prende-se com a questão 

mais geral de saber quais são as ‘memórias’ culturais que os alunos devem 

‘armazenar’ para frequentar cursos universitários”199. 

J. J. Gomes Canotilho traça, ainda, um perfil diferenciado destas 

memórias que se diferenciariam em dois aspectos: “Traços de Memória Interna”200, 

que seriam as experiências jurídico-constitucionais positivas experimentadas pelo 

constituinte português à época da edição da Constituição Nacional portuguesa. E os 

“Traços de Memória Externa”201, que seriam as experiências baseadas no Direito 

comparado que teriam influenciado a constituiente portuguesa. Tudo isto reunido, 

como “memória”, como ponto de partida para uma compreensão sempre aberta à 

releitura dos momentos constitucionais posteriores. 

O recomeço é sintoma científico – não há mais quem petrifique conceitos. 

Contudo, estes resquícios memoriais, jungidos com a permanência dos símbolos e 

metáforas do constitucionalismo clássico torna a redefinição um árduo processo de 

ressignificar memórias para possibilitar o progresso da Ciência do Direito. A ciência 

se valida pelo pressuposto interminável da superação:    

 
Olhando para trás, recordamos quantas pesquisas infrutíferas, quantos 
“eureca” radiantes. Eis que terminamos o périplo da investigação, pondo o 
ponto final no início. Ítaca de regresso nunca é a mesma. Como sentimos 
agora tudo ainda ir começar...202  

                                                 
198 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 27.  
199  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p.28.  
200  Ibid. p. 597. 
201  Ibid. p. 597. 
202 Ibid. p. 21.  
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Um dos maiores entraves com a aceitação de um status diferenciado para 

as normas de Direitos humanos é uma certa memória que se adquiriu com o tema: 

“Ordenamento Jurídico”, isto porque ele é cercado de signos que eclodiram com 

maior fervor no constitucionalismo clássico.  

O termo ordenamento já lembra o significado de ordem – de dar as coisas 

os lugares que lhe são devidos. O termo “ordem” já possui uma herança filosófica de 

dispor objetos em seus devidos lugares:  

 
Uma relação qualquer entre dois ou mais objetos que possa ser expressa 
por meio de uma regra. Esta noção, que é a mais geral, foi expressa por 
Leibniz pela primeira vez numa passagem do Discurso de metafísica 
(1668): “O que passa por extraordinário é extraordinário somente em 
relação a alguma Ordem particular, estabelecida entre criaturas porque, 
quanto à Ordem universal, tudo é perfeitamente harmônico.203 

 

É a intuição de um controle do mundo normativo que rege a teoria do 

ordenamento jurídico. A ideia de que normas possuem um status fixo pré-

determinável, categorias hierárquicas de ordens diversas e que estas ordens podem ser 

repartidas, cada um em seu lugar devido.  

Para superar este esquema compreensivo memorial que agora se 

apresentará o novo constitucionalismo e hermenêutica constitucional: redefinindo 

metáforas clássicas, recolocando a hermenêutica e propondo uma solução 

diferenciada para conflitos constitucionais com normas de Direitos humanos inclusas 

em Tratados Internacionais.  

 

3.2 A Nova Gramática da Constituição e do Direito: A Revolução dos 
Direitos Humanos na Teoria do Direito 

 

O que um vocabulário jurídico normativo diz de seu tempo?! A nomeada 

“Gramática dos Direitos Humanos” assim definida por Oscar Vilhena Vieira, acentua 

uma nova leitura que os Direitos humanos trouxeram para a teoria clássica do Direito 

que, em meados do século XVIII, era extremamente patrimonialista, individualista, 

regionalizada, e se expandiu com as revoluções burguesas: 

 

                                                 
203 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução: Alfredo Bosi. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. Título original:  Dizionario di Filosofia. 1014p. p. 730. 
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A gramática dos direitos humanos, constituída a partir das Revoluções 
liberais do séc. 18, colocou a pessoa humana, como ente dotado de valor 
moral, no centro do sistema político e social. As instituições voltadas à 
conjugação desta gramática vêm sendo aperfeiçoadas desde então. O 
processo é lento e marcado por enormes frustrações. O estado de direito e 
o Constitucionalismo estabelecem os pilares deste sistema, o cerne de 
nosso processo civilizatório. Têm, no entanto, se demonstrado 
insuficientes para conter a fúria de governos locais e sociedades reticentes 
quanto aos valores da igualdade e da dignidade humana. O sistema 
internacional de direitos e no nosso caso particular, o sistema 
interamericano, vem colaborar para que as instituições internas 
transformem os direitos em uma realidade universal. Seu papel, embora 
subsidiário, é da maior relevância não apenas na construção de parâmetros 
aos Estados, mas especialmente na imposição exemplar de condutas que 
favoreçam o pleno respeito aos direitos humanos.204 

 
Conforme Oscar Vilhena Vieira, a crise do racionalismo universal, 

pretendido no começo das revoluções burguesas, teve seu auge com a crise dos 

próprios conceitos de Estado e Constituição perpetrados com o período sangrento das 

guerras mundiais do séc. XX. Ver mais de 45 milhões de pessoas mortas pelo poder 

estatal e arrimados por uma ordem jurídica nacional faria com que o próprio 

positivismo205, que estava no auge do século XIX, também entrassem em banca rota. 

                                                 
204 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Gramática dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://boletimcientifico.esmpu.gov.br/boletins/boletim-cientifico-n.-4-2013-julho-setembro-de-
2002/a-gramatica-dos-direitos-humanos.>. Acesso em 19 de Set de 2012. p. 33.  
205 A origem do termo “Positivismo” é atribuída a Auguste Comte, em meados do século XIX: “El 
término ‘Positivismo’ fue creado por Auguste Comte, cuyo ‘Cours de La philosophie positive’ se 
publicó entre 1830 y 1842. Ante el trasfondo del progreso de las Ciencias naturales, el positivismo 
reivindicó resumir todo el saber humano a través de una metodología empírica exacta, liberada de todas 
las interpretaciones metafísicas. La Ciencia debe partir exclusivamente de los fenómenos reales. La 
filosofía estudia únicamente las relaciones entre las ciencias individuales y sus métodos, y elabora 
leyes (La ‘Ley de los tres estados’ de Auguste Comte).”. (MÜLLER, Friederich. Positivismo. Opinião 
Jurídica. Revista do Curso de Direito da Faculdade Christus. n. 10, ano VI, p. 224 – 231, 2008.).  Em 
sua obra “Curso de Filosofia Positiva”, Auguste Comte define o que ele denominou “lei dos três 
Estados” da inteligência humana que, historicamente, iria dos estados teológicos, ao metafísico e 
chegaria ao positivismo: “No estado teológico, o espírito humano, dirigindo essencialmente suas 
investigações para a natureza íntima dos seres, as causas primeiras e finais de todos os efeitos que o 
tocam, numa palavra, para os conhecimentos absolutos, apresenta os fenômenos como produzidos pela 
ação direita e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numeroso, cuja intervenção arbitrária 
explica todas as anomalias aparentes do universo. No estado metafísico, que no fundo nada mais é do 
que simples modificação geral do primeiro, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças 
abstratas, verdadeiras entidades (abstrações personificadas) inerentes aos diversos seres do mundo, e 
concebidas como capazes de engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados, cuja 
explicação consiste em determinar para cada um uma entidade correspondente. Enfim, no estado 
positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a 
procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fen6omenos, para 
preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, 
suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude. A explicação dos fatos, 
reduzida então a seus termos reais, se resume de agora em diante na ligação estabelecida entre os 
diversos fen6omenos particulares e alguns fatos gerais, cujo número o progresso da ciência tende cada 
vez a diminuir.”. (COMTE, apud LIMA, Viviane Nunes Araújo.  A Saga do Zangão: uma Visão sobre 
o Direito Natural. Rio de Janeiro: São Paulo, 2000. p.165, 166. ). Este “Positivismo” herdado pelo 
Direito se orienta não apenas pela superação das definições metafísicas, mas também pela separação 
que há, no positivismo jurídico, entre Direito e Moral; o que implica no conceito de Validade Jurídica 
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Um dos efeitos mais impressionantes deste período sangrento da história da 

humanidade é que o Estado, que se prometeu domesticado pelo governo das leis e da 

razão, foi o maior homicida,  causador de mortes inclusive de seus próprios nacionais:  

 
A II Guerra Mundial se diferencia das demais guerras exatamente pelo fato 
de que as principais vítimas foram nacionais mortas pelos seus próprios 
Estados. No período que vai de meados dos anos 30 até o final da II Guerra 
morreram cerca de 45 milhões de pessoas. Mais da metade desses mortos 
não foram soldados vitimados em combate, mas civis mortos pelos seus 
próprios Estados, primordialmente na Alemanha e na União Soviética. 
Então, esses mais de 20 milhões de seres humanos foram vítimas da 
instituição que a princípio deveria protegê-las. Este é um fato 
absolutamente aterrorizador. Essa ideia de que o Estado se utiliza do 
direito, e por intermédio do direito ele consegue liquidar grupos raciais, 
religiosos e dissidentes políticos, numa escala assustadora, é algo peculiar 
ao período da II Guerra.206  

 
Portanto, a “Nova Gramática da Constituição e do Direito”, com a 

inclusão de normas de Direitos humanos, tem um aspecto simbólico e histórico ainda 

mais denso - porque pretende jungir segurança jurídica e humanitarismo em seu plexo 

normativo. E quando aqui se tratar sobre a “Nova Gramática do Direito” não se estará 

apresentando uma lista de vocábulos gramaticais-léxicos novos. A nova gramática 

não significa um novo “dicionário do Direito constitucional. Afinal, não é esta a 

maneira de lidar com este ramo tão importante do Direito: “[....] além de não ser 

razoável que um texto-base de direito constitucional se transforme em ‘dicionário de 

termos e palavras jurídicas’ ”207.  

Há uma certa linguagem, um fenômeno linguístico, ainda que em 

documentações legislativas dispersas, na defesa dos chamados Direitos humanos. A 

Modernidade trouxe nova simbologia, nova forma de leitura dos movimentos 

constitucionais que lhe envolveram. Mas esta primeira revolução “gramatical” dos 

elementos do Direito não pararia nesta fase histórica – ela se ampliaria muitíssimo 

com o processo de Globalização, principalmente após a Revolução Industrial – que 

tornou os países e seus nacionais mais interconectados e próximos. 

                                                                                                                                            
apenas pelo fundamento estatal normativo, sendo aqui estranhas quaisquer discussões quanto aos 
valores: “Aqui tomaremos o Positivismo Jurídico com o significado da afirmação simples de que não é 
em sentido algum uma verdade necessária que as leis reproduzam ou satisfaçam certas exigências da 
moral, embora de facto o tenham frequentemente feito.” (HART, Hebert L. A. O Conceito do Direito. 
Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986. Título original: The 
Concept of Law. 306p. p. 202). 
206  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Gramática dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://boletimcientifico.esmpu.gov.br/boletins/boletim-cientifico-n.-4-2013-julho-setembro-de-
2002/a-gramatica-dos-direitos-humanos.>. Acesso em 19 de Set de 2012. p. 24.  
207 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 29.  
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Günther Frankenberg avalia uma segunda revolução “gramatical” que as 

normas de Direitos humanos ocasionaram no Direito contemporâneo a partir dos 

choques simbólicos que a maior conexão entre pessoas, culturas, informações operou 

nos elementos estatais, antes extremamente provincianos. Ele denomina este novo 

momento de a “Nova Gramática do Aspecto Simbólico”:  

 
Nova gramática do aspecto simbólico: Os processos e consequências da 
globalização, a pressão mundial de migração – mesmo que seletiva – a 
produção econômica transnacional, o regime político e as comunicações, 
os problemas que transcendem fronteiras ( controle de fluxos de finanças, 
poluição do meio ambiente, criminalidade, segurança militar, etc.) colocam 
em questão filiações e agregações.208 

 
Como se pode perceber há uma nova maneira de significação dos 

elementos estatais – uma “Nova Gramática Normativa”: 

 
[....] Necrológicos a respeito do projeto clássico normativo da 
Modernidade – liberdade, igualdade, fraternidade ou, mais complexo, 
liberdade universal, igualitária, garantida pelos direitos humanos como 
condição de uma vida digna – vêm, com certeza, muito cedo. Da mesma 
forma, os problemas e desenvolvimentos antes indicados remetem à 
necessidade de, primeiramente, adaptar o programa clássico a uma 
gramática normativa complexa, que compreenda outros pontos de 
vista com diferença, assistência, solidariedade, empatia, auto-
responsabilidade, responsabilidade pelas bases naturais da vida, pela 
próxima geração, pelos ainda não-nascidos, etc. e, em segundo, ajuntar-se 
à rede que excede as fronteiras relações sociais, econômicas e culturais e 
acontecimentos (globalização, transnacionalização), bem como à 
delegação de responsabilidade, uma vez público-estatal, para o âmbito 
privado (privatização.209 Grifo nosso. 

 
Esta adaptação da gramática antiga à nova, chamada “Nova Gramática do 

Direito”, requerrer uma nova identificação, um novo significado aos elementos 

clássicos do Direito formulados na Idade Moderna. A Pós-modernidade é a fase de 

abundantes neologismos, tais como os que aqui serão brevemente apresentados: 

“multiculturalismo”, “multiconstitucionalismo”; “transconstitucionalidade”; “Good 

governance”; estes, nada mais são, do que um esforço de admitir que a teoria 

constitucional clássica não pode mais ter uma gramática nacionalista isolacionista no 

ambiente amplamente interconectado mundialmente. 

                                                 
208  FRANKENBERG, Günther.  A gramática da Constituição e do Direito. Tradução: Elisete 
Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Título original: Autoriät und Integration. Zur Grammatik 
von Recht und Verfassung. 435p.  p. 27,  28. 
209 Ibid.  p. 30.  
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A Babel210 jurídica dos vários Estados nacionais, num contexto mundial 

ainda polarizado por países colonizadores e colonizados até idos da Idade Moderna, 

começou a reclamar algum ponto de identificação, ainda que não de plena identidade. 

E se há algum ponto que aproxime – que crie algum liame identitário entre as nações - 

é esta aspiração por um Direito humanitário. As diferenças culturais, as fronteiras 

territoriais, as soberanias e constituições parecem cada vez mais enunciadas por uma 

nova decodificação das realidades que pareciam distantes. 

A gramática que ainda não tem palavras para decifrar toda realidade -  é 

esta a “Gramática do Direito”: impulsionada pelos Direitos humanos, e pelo intenso 

processo de globalização mundial de todos os setores da humanidade. As palavras 

claudicam, e este é o preço por regular valores profundos. Quando o tema é definição 

das normas de Direitos humanos as palavras, normativas ou não, sempre irão faltar. 

A discussão sobre o status dos Tratados de Internacioais de Direitos 

Humanos não pode fazer a travessia que o mundo globalizado impõe sem abandonar 

seus vocabulários nacionalistas, sem enfrentar as questões que um Multiculturalismo 

reflexivo propõe. Não engessando culturas desumanas, mas também não impondo 

padronizações pela veia de uma Universalidade de valores metafísicos “naturais” 

inquestionáveis.  

E, para sinalizar qual o caminho que o novo estágio do Direito Pós-

moderno percorrerá, será apresentado um arcabouço de novas compreensões 

terminológicas de alguns institutos do Direito para, a partir daí, se trilhar, por fim, 

uma nova abordagem para o problema do conflito entre Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos e o ordenamento jurídico nacional.  

Perceba-se que, aqui, o termo: “Direitos humanos”, tem gosto e 

concepção. Tanto possui sentidos históricos clássicos e tradicionais, como atribuições 

novas – frutos de novos “olhares” sobre o aparente mesmo instituto. Por este motivo 

será apresentado novo arcabouço linguístico sobre o tema. Será necessária, após a 

                                                 
210 Aqui trouxe a metáfora poética bíblica da “Babel” remetendo ao texto que insinua que as diversas 
línguas e nacionalidades seriam uma maldição para impedir que os homens edifiquem – construam de 
forma conjunta - algo progressivo. A distância da linguagem desconstruindo a unidade dos povos: “E o 
Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que começam a 
fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e 
confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou 
dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, 
porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de 
toda a terra.  (Gênesis 11:6-9). Grifo nosso. Como se pode perceber: a linguagem, em metáfora, quando 
bem alinhada, compreensiva a todos, pode ser a causa da maior revolução para a história da 
humanidade.    
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conceituação já feita sobre a “Nova Gramática do Direito”, firmar quais os conteúdos 

que mudaram – quais palavras perderam o significado inicial.  

Redirecionando o olhar sobre as palavras – que terão muitas vezes os 

mesmos títulos ou signos, mas que remeterão a um novo “gosto”. Apresentar a nova 

gramática para refazer o olhar sobre o Direito, pois: “[....] os olhos dependem das 

palavras.”211; é o que faremos agora.  

 

 

3.2.1 A Releitura dos Mitos que Envolvem os Conceitos de Soberania 
e Constituição do Estado numa Perspectiva Contemporânea 

 

A Soberania estatal absoluta e a Supremacia de ordenamentos são mitos. 

Sejam eles defendidos na esfera internacional ou nacional. A tese Monista aplica o 

Mito para a posição superior do ordenamento jurídico internacional; já a tese Dualista, 

como já amplamente demonstrado no capítulo dois desta Dissertação, pontua pelo 

mito da Supremacia da Constituição nacional. Porém, o verdadeiro problema quando 

em discussão a aplicabilidade ou não de uma norma de Direito humanos, sempre será 

de conteúdo de normas e não suas fontes. 

O significado de um Mito, sua função e verdade, não possui uma 

conceituação definitiva. O dicionário o pontua como:  

 
1. Relato fantástico protagonizado por seres de caráter divino ou heroico 
que encarnam as forças da natureza ou os aspectos gerais da condição 
humana; lenda, fábula; 2. Crença ou tradição popular que surge em torno 
de algo ou alguém; 3. Uma noção falsa ou não comprovada.  

 
A noção de mito como uma falsa verdade se deve a Platão e Aristóteles, 

que acreditavam que a verdade não era possível por meio dos Mitos. Claude Lévi-

Strauss refez a noção de Mito, enfatizando a importância destes na construção das 

sociedades. Um dos poderes que o Mito possui, segundo este autor, é a capacidade de 

permitir significações que atravessem quaisquer tipos de barreiras: 

 
O lugar do mito, na escala dos modos de expressão lingüística, é oposto ao 
da poesia (...). A poesia é uma forma de linguagem sumamente difícil de 
ser traduzida para uma língua estrangeira, e qualquer tradução acarreta 
múltiplas deformações. Ao contrário, o valor do mito como mito persiste, 
a despeito de qualquer tradução (...). O mito é linguagem; mas uma 

                                                 
211 ALVES, Rubem. Variações Sobre o Prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette. São 
Paulo: Planeta do Brasil, 2011. p. 103. 
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linguagem que tem lugar em um nível muito elevado, e onde o sentido 
chega, se é lícito dizer, a decolar do fundamento lingüístico sobre o 
qual começou rolando.212 Grifo nosso. 

  
Este salto que o Mito consegue impulsionar aos sentidos, remete não à 

uma verdade mítica suprema, mas à uma aspiração histórica. É uma categoria 

extremamente alvissareira porque pode remeter mil conceitos em diversas linguagens 

e culturas. Não é a toa que o constitucionalismo ocidental, principalmente, lidou com 

os postulados da soberania estatal e o primado de seus ordenamentos nacionais de 

forma quase uníssona.  

O Mito da Supremacia de uma lei sobre todas as outras formas de se 

exercer poder, tem como fundamento primeiro a ideia de suficiência do Direito por 

meio de um apanhado legislativo. Isto foi amplamente difundido por positivistas 

como Noberto Bobbio, Hans Kelsen e Hebert Hart por meio do mito da “Completude 

do Ordenamento Jurídico”. O que aparentemente parece ocorrer é que houve apenas 

uma substituição de um Mito por outro: o mito da suficiência da lei – emblema da 

escola da exegese francesa no século XVIII com seu Código de Napoleão – pelo mito 

da Supremacia da Constituição Nacional – que tenta reduzir constitucionalismo ao 

texto: 

 
As constituições, documentalmente visualizadas, colocadas no vértice 
da construção piramidal de um suposto ordenamento jurídico, centro 
das formulações sistemáticas do direito, encarnam, hoje, aquele mito 
da certeza, ineludível elemento da cultura jurídica ocidental, que 
eternamente está a retornar ao seio das discussões. [....] Veja-se que 
mesmo Hans KELSEN apresenta a “constituição” como aparato limitador 
do poder: “La función política de la Constitución es la de poner limites 
jurídicos al ejercício del poder.” Quién deve ser el defensor de la 
constitución? Tradução de Robero J. BRIE. Madri: Tecnos, 1995, p. 5. 
Entretanto, que não se apresse o leitor em imputar a KELSEN o 
mesmo equívoco do grosso da literatura consistente em identificar 
constituição e documento constitucional. Quando aí se lê constituição 
há que se ter em mente que o jurista de Viena está a problematizar 
aquilo que chamou por constituição jurídico-positiva, que figura no 
ápice da construção escalonada do ordenamento jurídico e é-lhe 
fundamento de validade, de modo que a despeito de falar em 
constituição material, está sempre a pensá-la como “realidade 
normativa” (escrita ou não), apenas. [....] Opera-se, conscientemente 
ou não, afigurando-se a segunda alternativa como mais provável, uma 
simplória substituição de um mito por outro, o da onipotência da lei 
pelo da supremacia da constituição, parecendo faltar a percepção de 
que as cartas constitucionais são também elas construções 
historicamente datadas, atendentes aos clamos de um determinado 

                                                 
212 Lévi-Strauss, 1970:  p. 230 apud SILVA, Vagner Gonçalves da. O Sentir das Estruturas e as 
Estruturas do Sentir: A Poesia que Levis trouxe. Revista Antropológica. v. 42. n. 1 - 2 São Paulo  
1999. Disponível em: <  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
77011999000100006#not1)>. Acesso em 12 de Jun de 2012.  
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tempo e de que essa sua supremacia não se faz como juridicamente 
necessária, isto é, não se apresenta como algo que brota desde a 
essência do direito, mas tão-somente consiste em mais um dogma, 
cunhado pelo pensamento dogmático como tal, ou seja, como mais um 
inegável ponto de partida a permitir ulteriores desenvolvimentos 
conceituais, mas que por si só, nada significa e pouco pode fazer.213 
Grifo nosso. 
 

É importante trazer à lume que a falsa ideia de completude dos 

ordenamentos jurídicos não é mais aceita pela maioria da doutrina constitucionalista. 

Por este motivo já há quem defenda não uma completude do ordenamento jurídico, 

mas uma “Completabilidade” – um conceito dinâmico de ordenamento jurídico que se 

realizaria não apenas com sua positivação, mas com sua aplicação: 

 
Daí porque não se pode falar de completude (conceito estático), mas sim 
de completabilidade (conceito dinâmico), característica esta que se 
manifesta nos atos de criação-aplicação jurídica, através dos diversos 
mecanismos de integração (autointegração e heterointegração).214 

 
Como se pode perceber, o ordenamento jurídico é apenas um começo. A 

ideia de que sua completude é soberana, além de irreal, é impraticável. O problema de 

colisões entre normas de conteúdo tão axiológico, como os Direitos humanos e 

fundamentais, leva esta premissa ao ermo. Posicionar no escalão superior do 

ordenamento jurídico normas de Direitos fundamentais, que só não colidem quando 

tomadas em abstrato, mas que consagram valores conflitantes, é admitir que a 

atividade normativa dinâmica é a mais importante para aplicação efetiva de tais 

dispostivos. Normas de Direitos Humanos e de Direitos Fundamentais, só com a mera 

reprodução textual escalonada no grau máximo de um ordenamento jurídico, não diria 

absolutamente nada. O conteúdo destas normas, mais do que o de todas as outras, 

requer uma adequação do conceito de ordenamento jurídico por um viés dinâmico, 

admitindo que as tais, essencialmente, são construídas a cada interpretação.  

Toda celeuma que se instalou na jurisprudência e doutrina brasileira tem 

como erro fundamental não apenas um apanhado ainda clássico da concepção do 

Estado e de seus elementos, mas uma análise formalista, meramente textual que não 

compreende nem a concepção ampla de um dispositivo de Direito humano, nem uma 

concepção ampla de Constituição Nacional e ordenamento jurídico dinâmico. 

                                                 
213 CADORE, Rodrigo Garcia. Direito, Constituição e Rede: Perplexidades. [S.l]: Virtual Books, 
2007. Disponível em: < 
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/30791/M%20940.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 25 jan. 2012. p. 55 - 57. 
214 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 31.  
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É interessante começar por um anúncio: o ordenamento jurídico não é 

apenas um arranjo legislativo. Utilizando a terminologia da semiótica, Marcelo Neves 

distingue o ordenamento jurídico em três  componentes: o sintático – meramente 

formal; o semântico;  e o pragmático – dos valores com relação ao ambiente em que 

são direcionados: “Do ponto de vista lógico, a sintaxe constitui o aspecto formal da 

linguagem jurídica, enquanto semântica e a pragmática correspondem à lógica 

material."215. Nesse sentido, a ideia de um ordenamento jurídico hierarquicamente 

posicionado estaria no âmbito deste ponto de vista formal – sintático.  

Perceber que a concepção sintática de ordenamento jurídico não define-o 

é reconhecer que: "A estática dos textos não condiciona a dinâmica dos conceitos 

normativos."216.  

Se não há como estancar a fluência dos conteúdos que estão regulados no 

substrato normativo, muito menos serão estes paralisados por uma ordenação fundada 

numa base sintática de validação mediante hierarquias formalmente concebidas: já era 

certo – uma hora este viés iria ruir. 

E começou a ruir quando o cenário da normatividade nacional mostrou-se 

insuficiente ante os problemas transfronteiriços, como a guerra, a crise ambiental, as 

agressões aos Direitos humanos, dentre outros problemas ocasionados pela 

globalização intensa no mundo contemporâneo, principalmente no cenário 

econômico.  

Tratar das formas de conversação supranacionais ou internacionais é 

sinalizar para as pontes de diálogo entre os Estados que tornaram o valor “Soberania” 

um valor relacional e multicultural. Peter Haberle já fala da existência de uma nova 

forma de concepção estatal: o “Estado Constitucional Cooperativo”217, que não isola-

se em seu ordenamento jurídico ou em seu constitucionalismo para aliançar-se com os 

outros Estados da comunidade internacional na busca pela proteção e efetivação dos 

Direitos humanos.  

Na lição de Noberto Bobbio, Soberania é a transformação do poder fático 

em jurídico – uma forma de legitimação racional do poder. Esta concepção foi 

ensaiada no começo da Idade Moderna e tinha duplo aspecto, no que ele denominou: 

“Dupla face da soberania” – a interna e a externa:  

                                                 
215 Ibid. p. 22. 
216 Lourival Vilanova, 1968, apud Ibid. p. 20.  
217 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Tradução: Hector Fix-Fierro. México: Universidad 
Autónoma de México, 2003. p. 75 – 77. 
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A nível externo o soberano encontra nos outros soberanos seus iguais, 
achando-se conseqüentemente numa posição de igualdade, enquanto, a 
nível interno, o soberano se encontra numa posição de absoluta 
supremacia, uma vez que tem abaixo de si os súditos, obrigados à 
obediência.218  

 
Esta visão cumulada, dos aspectos externos e internos da Soberania, 

também entrou em crise no mundo Pós-moderno. No aspecto interno, o Estado vê-se 

pressionado a tomar posicionamentos, muitas vezes, contrários aos seus intentos 

nacionalistas. No aspecto externo, ante o Direito internacional, mesmo esta igualdade, 

por vezes, claudica, ante as intempéries políticas e econômicas. O anúncio da 

sociedade multicultural, fruto não só do processo de globalização hodierno, mas 

também do espírito de universalização que campeou as revoluções constitucionais 

modernas, parece irrenunciável. E, esta nova forma societária mundial, exige uma 

nova percepção do postulado da Soberania estatal, inclusive de seus 

constitucionalismo autossuficiente. 

Ante a angústia de desfazimento do constitucionalismo clássico, surgem 

novas propostas de redefinição do constitucionalismo Pós-moderno: as teses de Razão 

e Constituição transversais defendidas por Marcelo Neves, o Multiconstitucionalismo 

de Ingolf Pernice, são exemplos disto, mas, ambos, não possuem a última palavra.  

Ou seja, mesmos os novos caminhos são incertos, não absolutos, contudo, 

se o existente já não mais leva a lugar nenhum, é hora de fazer travessia ao 

desconhecido: “Devemos marchar para o desconhecido, o incerto e o inseguro, 

utilizando a razão de que podermos dispor para planear tanto a segurança como 

a liberdade.”219. Numa palavra: o novo não significa avanço, mas apenas um desafio 

de reinterpretação e atuação diferenciada do Estado na pós-modernidade e seus 

diferentes desafios. O certo é que não haverá discurso suficiente. O que se busca é, ao 

menos, uma luta menos insegura, mais realista, menos entorpecida. Seguindo ainda a 

marcha incerta do devir, desse futuro das nações no ambiente multicultural. 

A defesa pelo múltiplo é o discurso e meta principal da Pós-modernidade. 

A luta pelo estabelecimento claro dos momentos culturais e nacionais que 

identifiquem o espaço para compartilhar com outras culturas aquilo que lhe é próprio. 

Não um Constitucionalismo esquizofrênico, que vive suas metáforas como que 
                                                 

218  BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 
Tradução de Carmen C. Varriale, et al. 12. ed. Brasília: UnB, 2000. p.1180. 
219 POPPER, Karl. A Sociedade Aberta e seus Inimigos. tradução de Milton Amado. T. I. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1987. Título Original: The open society and its enemies. p. 127. Grifo Nosso. 
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criando realidade virtuais já insustentáveis, mas a afirmação de que a sociedade não 

apenas é pluralista como deve permanecer assim: multicêntrica.  

Soberania, no ambiente multicultural ora existente, passa a ser entendida 

como instrumento individual para realização de projetos globais. Não estando 

estanque ao conteúdo nacional que é emprestado pelo termo, já que não se trata mais 

de soberania nacionalista, mas que enxergue a multiculturalidade das relações 

interestatais. 

Vendo a formação da União Europeia, alguns doutrinadores tem 

defendido ferozmente que o “dogma” da Soberania encontra-se em seu ocaso e com 

este o Estado Nacional perdeu a razão de ser:  

 
Está desaparecendo a plenitude do poder estatal, caracterizada justamente 
pela soberania; por isso, o Estado acabou quase se esvaziando e quase 
desaparecendo seus limites”220; “[....] a soberania é um dogma referente à 
verdade de outros tempos. É, portanto, abstração superada por duas 
realidades incontestáveis: a dos Estado pós-nacional e a da 
supranacionalidade.221  

 
Note que os tais autores, apesar de situarem o nascimento de outra forma 

de organização do poder estatal, não sinalizam qual a posterior fundamentação das 

civilizações da Idade Pós-moderna, fazendo afirmações cheias de expectativas e 

ideologias absolutamente incertas e inseguras. Já outros doutrinadores, denominados 

“eurocéticos”, tem pontuado pela precaução quanto a formação da União Europeia 

nos trâmites que tem sido impostos: “O temor é que esse processo, na forma em que 

vai se desenrolando, corra o risco de resolver-se na criação de instituições pouco 

legítimas, dificilmente controláveis e tendencialmente arbitrárias.”222.  

O certo é: sonhar com um projeto de Estado Universal pode levar a um 

despertar inconfortável até para os seus idealizadores, já que o processo de controle 

tornar-se-á cada vez mais burocrático e distante para o poder popular nacional. 

Principalmente quando se tratar de uma nação “hipossuficiente” na participação no 

cenário internacional. Seria, isso sim, o fim do Estado, mas não deste como um todo, 

mas sim dos Estados mais fracos politica e economicamente.  

                                                 
220  BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 
Tradução Carmen Varriale. 5. ed. Brasília:Universidade de Brasília: São Paulo, 2000. Título original 
Dizionario di Politica. p. 1187. 
221 PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. A Constituição Europeia como Signo: da Superação dos 
Dogmas do Estado Nacional. Rio de Janeiro: Lumen Juirs, 2005.  p. 144.  
222 FERRAJOLI, Luigi.  O Estado de Direito entre Passado e Futuro. In: ZOLO, Danilo; PIETRO, 
Costa (Org.). O Estado de direito: história, teoria, crítica. Trad. Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. 1027 p. Título original: Lo Stato de Diritto: storia, teoria, critica. p. 611. 
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Como então, dentro do cenário multicultural, deve ser experimentada a 

realidade da Soberania? Como defender a Soberania dos Estados nacionais sem que a 

mesma seja utilizada como justificações para barbáries que a comunidade 

internacional certamente reprovará? São estes os desafios Pós-modernos. São estas as 

metas, só alcançáveis com uma concepção transpessoal do Estado nacional, 

abandonando as concepções individualistas e supra-individualistas:  

 
[....] o individualismo reclama o Estado universal, a concepção supra-
individual do Estado e do direito conduz ao dogma da soberania e à 
negação do direito internacional, e a concepção transpessoal evidencia-se 
como o fundamento do direito internacional e da liga das nações.

223
 

 
O problema é que, na crise nos Estados nacionais, a doutrina tende ao 

internacionalismo como valor supremo. Na crise da atuação anti-democrática de 

alguns Estados com base no Direito  Internacional e em seus organismos, a doutrina 

tende ao inverso: ao nacionalismo estatalista.  

O que se pretende é a rejeição de afirmações apressadas quanto ao 

postulado da Soberania do Estado e da Constituição nacional, ainda que imersa num 

contexto multicultural. Numa palavra: a sociedade multicultural exige Soberanias e 

constituições como pontes e não mais como barreiras culturais e jurídicas. 

O problema está em como esta ponte será estabelecida. Mas, parece uma 

marcha irrefreável. O Estado impelido a aceitar os efeitos que antes eram externos a 

ele e, cada vez mais, o atropela. O projeto de formação daquela “aldeia global” 

parece, de tempos em tempos, tomar novos rumores, sejam eles positivos ou não: 

 
Nos vemos metidos de lleno en los avatares de una geopolítica mundial 
cuyos efectos llegan a todos os rincones de la aldea global, aunque es 
verdad que no afectan a unos y otros de la misma manera: sobre las 
mayorías de la humanidad se concentran las consecuencias negativas de 
los procesos en los que todos estamos involucrados, mientras que son 
minoría quienes disfrutan los beneficios.

224
 

 
O “horizonte de expectativas” 225  trazido pela época revolucionária da 

Idade Moderna encontra-se em novo desafio expansionista. Mas o “espaço de 

                                                 
223 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 302 p. Título original: Rechtsphilosophie. p. 292. 
224 TAPIAS, José Antonio Perez. Del bienestar a La Justicia: Aportaciones para una Ciudadanía 
Intercultural. Madrid: Trotta, 2007. p. 137. 
225 Para aprofundar o tema sobre: “Horizonte de Expectativas”e “Espaço de Experiências” ver Reinhart 
Koselleck: “Horizonte quer dizer aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de 
experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado. A possibilidade de se descobrir o 
futuro, apesar dos prognósticos serem possíveis, se depara como limite absoluto, pois ela não pode ser 
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experiências” 226  deve ser resguardado como meio de delimitação da vivência 

histórica. Ainda que a Idade Moderna abra horizontes de expectativas que podem 

ultrapassar previsões, é certo que, neste período, se formam as imagens mais 

utilizadas pela Teoria do Direito.  

A experiência moderna – os símbolos lá construídos – com as revoluções 

constitucionais e, após o período do Pós-guerras e o fim da Guerra fria no séc. XX – 

aponta para uma releitura de símbolos clássicos, que tomam novos horizontes: um 

tipo de “futuro passado”227 – uma ponte entre os símbolos antigos e a redefinição dos 

mesmos ante as necessidades atuais. 

A Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS), 

em dezembro de 2001 exarou um relatório pontuando a mitigação do princípio da 

soberania estatal ao império das normas de “Direitos humanos”; ou seja, um Estado é 

soberano até que descumpra essa padrão mínimo estabelecido pela comunidade 

internacional:  

 
Destaca-se neste relatório a noção de soberania apresentada, ao afirmar-se 
no texto que “state sovereignty implies responsibility, and the primary 
responsibility for the protection of its people lies with the state itself”. Ou 
seja, o documento concebe a soberania como um direito condicionado ao 
respeito a um padrão mínimo de direitos humanos que o Estado deve 
garantir em relação a seus cidadãos. Esta proposta afeta dois princípios, o 
Princípio da Não-Intervenção e o próprio Princípio da Soberania. Em 
relação ao Princípio da Não Intervenção, quando os representantes do 
Estado forem incapazes de deter graves violações humanitárias ou não 
possuírem vontade para tal, este princípio submete-se à responsabilidade 
da comunidade internacional de se proteger esses direitos, intervindo no 
Estado.

 
Em relação ao Princípio da Soberania, o relatório afirma que o 

Estado perde a legitimidade para invocar suas prerrogativas soberanas 
quando inflige, no corpo de sua população, crimes contra todo o gênero 
humano.228 Grifo Nosso. 

 

                                                                                                                                            
experimentada.”. (KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à Semântica dos Tempos 
Históricos. Tradução: Wilma Patrícia Maas; Carlos Almeida Pereira. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Contraponto: PUC-Rio, 2006. 368p. Título original: Vergangene Zukunft. p. 311) E para definir o 
“Espaço de Experiências”: “A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram 
incorporados e podem ser lembrados. Ibid. p. 309.  
226 Ibid.  p. 311. 
227  KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. 
Tradução: Wilma Patrícia Maas; Carlos Almeida Pereira. 2. ed. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 
2006. 368p. Título original: Vergangene Zukunft. 
228 NASCIMENTO, Alisson Reis do.  A ONU e as Intervenções Armadas Intraestatais: O Caso do 
Haiti. Univ. Rel. Int., Brasília, v. 7, n. 2, p. 57-87, Jul/Dez. 2009. p. 24, 25.  
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O Estado Democrático de Direito é fruto da superação do mero legalismo 

jurídico, do chamado Estado “Paleopositivista do Direito”229. Luigi Ferrajoli já vê na 

Carta da ONU uma aceno prospectivo para uma realidade normativa mundial - a 

formação de uma Constituição mundial: 

 
Gracias a ese embrión de constitución del mundo que está formado por la 
Carta de la ONU y por las declaraciones, convenciones y pactos 
internacionales sobre derechos humanos, también la soberanía estatal 
externa ha sido jurídicamente limitada, por la sujeción de los Estados al 
imperativo de la paz y la garantía de los derechos humanos establecidos en 
esas cartas internacionales.230 

 
Mais uma vez, afirma a importância de se conjugar esforços nacionais e 

internacionais para implementação de uma organização internacional que combata 

absolutismos das forças transnacionais, estancando a “sangria” que o efeito 

globalizatório acometeu no mundo:  

 
Hoy en día el desafío del futuro es el generado por un lado por el viejo 
absolutismo de la soberanía externa de los Estados, y por el otro por el 
nuevo absolutismo de los grandes poderes económicos y financieros 
transnacionales.231 

 
Esta soberania indispensável, mas comunicante, dialogal, é que vem 

sendo chamada de “Good Governance”, a qual desemboca num constitucionalismo de 

múltiplos níveis – transnacional, não mais superior ou autossuficiente, e é sobre estas 

novas nuances que se passará a discorrer. 

 
3.2.1.1 A Soberania em Tempos de Intenso Processo de Globalização: 
a técnica do Good Governance 

 

Como já descrito é muito apressada a teoria que afirma que a Soberania 

entrou em falência. O que há é uma profunda concepção multicultural do termo para 

cumprimento de tarefas que o processo histórico intenso da chamada “Globalização” 

vem impondo ao mundo. 

                                                 
229 FERRAJOLI, Luigi.  Sobre los derechos fundamentales    Cuestiones Constitucionales, n. 15, 
Jul-Dez, 2006, p. 113 - 136, Universidad Nacional Autónoma de México México. Disponível em:< 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88501505.>. Acesso em 21 de Set de 2012. p. 114.  
230 Ibid. p. 115.  
231 FERRAJOLI, Luigi.  Sobre los derechos fundamentales    Cuestiones Constitucionales. n. 15, 
julio-diciembre, 2006, p. 113 - 136, Universidad Nacional Autónoma de México México. Disponível 
em:< http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88501505.>. Acesso em 21 de Set de 2012. p. 134.  
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A Soberania, como fruto de império dentro do Estado que lhe regia, agora 

faz nova travessia. Gilmar Mendes chega a afirmar que: “O Estado deixa de ser o 

Estado-império e passa a ser Estado-região."232. Essa incapacidade de pleno exercício 

do conceito primeiro do que já significou a palavra “Soberania” está relacionada com 

as novas formas de relacionamento dos Estados nacionais: 

 
Cogita-se do problema da referência, que esta a indicar a visão normativa 
incidente sobre os indivíduos, olvidando-se o papel desempenhado pelas 
organizações e atores coletivos neocorporativos. tem-se, ainda, como 
relevante, o problema da universalização. O Estado, que havia sido 
erigido à condição de universalidade na forma do Estado-pessoa, 
fixado no conceito de soberania, passa agora a sofrer a concorrência 
de outras universalidades (o mercado, as empresas, o governo, os 
grupos, os sistemas de informação, as tecnologias, etc.).233 Grifo nosso.  

 
Esta nova concepção do termo Soberania, vem sendo trilhada de forma 

menos centralizada e absoluta, na chamada técnica do Good Governance: 

 
A técnica do  good governance propugna por adaptar Política e Direito 
por meio da descentralização organizatória e desconcentração, por 
intermédio da transferência e responsabilidade dividida de tarefas, 
enfim, por meio da delegação de competências da soberania e da 
escolha de novas formas de ação para complexas exigências.234 Grifo 
nosso. 

 
Esta descentralização, com a densidade da criação dos órgãos 

internacionais, fica cada vez mais clara e indiscutível. Lucas Pires chega a afirmar que 

estamos experimentando uma nova “Reestruturação Supranacional do Globo” na qual 

o Estado seria cada vez mais domesticado pelo Direito internacional: 

 
[....] as novas organizações internacionais recebem transferências de poder 
cada vez mais significativas da soberania dos Estados. Não se trata, porém, 
de uma mera evolução quantitativa. Digamos que a transformação destas 
organizações internacionais pode mesmo ser caracterizada duplamente, 
através da conquista de uma natureza marcadamente supranacional e de 
um certo grau de constitucionalização dos respectivos estatutos. O caráter 
supranacional destas organizações internacionais significaria, 
nomeadamente: a apropriação de competências exclusivas: a constituição 
de órgãos próprios independentes: a capacidade para emitir decisões 
vinculativas, diretamente aplicáveis aos Estados-membros e respectivos 
cidadãos; a possibilidade de recurso a mecanismos sancionatórios capazes 

                                                 
232  MENDES, Gilmar.  A Justiça Constitucional nos Contextos Supranacionais. In: NEVES, 
Marcelo (coord.). Transconstitucionalismo do Direito: Novas perspectivas dos conflitos entre ordens 
jurídicas. São Paulo: Quartier Latin , 2010. MENDES, Gilmar. A Justiça Constitucional nos Contextos 
Supranacionais.  p. 245 
233 Ibid. p. 243.  
234  FRANKENBERG, Günther.  A Gramática da Constituição e do Direito. Tradução: Elisete 
Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Título original: Autoriät und Integration. Zur Grammatik 
von Recht und Verfassung. 435p. p. 29.  
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de compelir os Estados-membros a obedecer às respectivas determinações, 
mesmo quando adoptadas contra a vontade de alguns deles.235  

 
Por mais que alguns teóricos ditos céticos quanto a existência e influência 

do movimento globalizante em escala mundial irrefreável não há mais como 

desaperceber que a globalização também não é mais a mesma. O efeito de diluição 

dos conceitos estatais são indiscutíveis: 

 
Assim os fenômenos da globalização, com a diluição do conceito de 
soberania em favor de instituições supranacionais, acoplados aos inerentes 
problemas de interdependência e modificações nas formas de direção e 
controle dos regimes políticos e sistemas econômicos, conduzem a questão 
de saber como se devem estruturar deveres e obrigações para lá dos 
confins do Estado territorial.236 

 
Este espaço de dissolução tem desafiado os velhos conceitos à novas 

definições. O certo é que, a figura estatal, centrada no conceito de Soberania em 

relação aos outros estados nacionais, na plano fático, está cada vez mais pressionada à 

uma cessão de seus postulados. Klaus Stern, acertadamente, percebe que este novo 

momento histórico da soberania estatal não é o fim do Estado, mas o começo de uma 

nova concepção, menos imperial e mais autárquica: 

 
[....] todos os Estados no presente, que, desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial, não são mais autárquicos. Sua existência e sua atuação política 
são parte da comunidade de Estados, sejam eles membros formais da 
organização mundial das Nacos Unidas ou estritamente de uma liga 
supranacional, como a União Europeia, estejam eles ausentes disto, 
voluntária ou obrigatoriamente. Os Estados atuais vivem em uma 
desenvolvida "constelação pós-nacional", sem que certamente o 
Estado nacional estaria ultrapassado. [....] Portanto - eu repito isto - , o 
Estado Nacional, como tal, permaneceu; ele é a única forma de 
estatalidade, independentemente de se apresentar como Estado federal 
ou Estado unitário. Ele não é um anacronismo; Estados e povos estão 
vinculados em uma crescente interdependência internacional.237 Grifo 
nosso. 

 
Esta postura é mais coerente, pois situa o novo momento histórico que o 

elemento “Soberania” está enfrentando, sem diluir totalmente a sua importância, 

                                                 
235  PIRES, Francisco Lucas.  Introdução ao Direito Constitucional Europeu:  seu Sentido, 
Problemas e Limites. Coimbra: Almedina, 1997. p. 12 
236 SOARES, Mário Lúcio Quintao. Constitucionalismo e Estado. In. Constitucionalismo e Estado. 
(Org.). Agassiz Almeida Filho e Francisco Bilac Moreira Pinto Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 
59.  
237 STERN, Klaus. O Estado do Presente - tarefas, limites e reflexões sobre sua reforma.  
In.: Constitucionalismo e Estado. (Org). Agassiz Almeida Filho e Francisco Bilac Moreira Pinto Filho. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 325, 326.  
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inclusive para a formação de uma “Constelação Pós-Nacional” 238  de Estados 

soberanos.  

É interessante observar que o conceito de Soberania teve origem em Jean 

Bodin em sua obra Six Livres de la republique em 1576. Este conceito originário 

estava muito ligado à questões metafísicas – de valores aceitos sem fundamentação 

histórica. E este Direito Constitucional “bondiniano” já foi superado: 

 
O Direito Constitucional estadualista tem os seus dias contados, sobretudo 
se for encarado como a soberania, à maneira bondiniana: sem poder interna 
e externo superior. Efectivamente, ao nível interno, além do pluralismo 
normativo e sobretudo normogenético (das sedes tão múltiplas já de 
criação de Direito do território de um país e sobre os seus nacionais, 
mesmo somente aí residentes), fenômenos de descentralização, 
desconcentração, autonomia regional, e eventualmente regionalização, 
[....]. A soberania política no sentido de Jean Bodin ( majestas est summa 
in cives ac súbditos legibusque soluta potestas), que é a que está sempre 
mais ou menos presente nos discursos correntes sobre o tema, pode ser 
entendida  como mito e um tabu [....].239   

 
Sempre houve uma incoerência lógica na própria definição de Soberania: 

a existência de outras tantas soberanias - de igual teor - para cada Estado. As 

dificuldades de coexistência de diversos entes igualmente soberanos seria, na verdade, 

a anulação de todas as soberanias, ou a afirmação de que a definição primeira, 

faticamente, nunca fora possível – muito menos com o intenso processo de 

globalização e desenvolvimento do Direito internacional: 

 
[….] inaplicabilidade do conceito de soberania estatal para o DIP. 
Inclusive, quanto `a soberania, entendiam os juristas do Círculo de Viena 
que soberania era um conceito que, se existisse, só poderia se aplicar ao 
Direito Internacional Público, e não às dezenas de ordens jurídicas 
nacionais: ora, se soberania quer dizer poder total então como pode no 
mundo haver 192 poderes totais (192 é o número correspondente ao de 
Estados filiados `a ONU).240  

 
Não há como se precisar o momento em que o contexto dito 

"mundializante" ou "globalizante" teve sua origem, mas é fato que o século XX é 

marcado por uma aceleração de seus efeitos. Até a sua nomenclatura já possui 

                                                 
238  HABERMAS, Jürgens. A Constelação Pós-Nacional: Ensaios Políticos. Tradução: Márcio 
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aceitação em vários idiomas, o que prova que o vocabulário já está tentando significar 

esta força histórica: 

 
Na França, a palavra é mondialsation. Na Espanha e na América latina, 
globalización. Na Alemanha dizem globalisierung. A divulgação da 
palavra por toda parte é a melhor prova da evolução que ela 
representa. nenhum guru da gestão a dispensa. Nenhum discurso 
político fica completo sem se referir a ela. Contudo, até finais dos anos 
80, o termo quase não era usado, nem na literatura acadêmica nem na 
linguagem corrente. Apareceu não se sabe de onde, para chegar a 
quase todos os sítios.241Grifo nosso. 

  
Tão amplos são seus efeitos que não podem ser retidos apenas no 

Ocidente – é um fenômeno expansivo incontrolado que não respeita fronteiras: “[....] 

a globalização é um fenômeno cada vez mais descentralizado, que não está sob 

controle de nenhum grupo de nações e ainda menos sob o domínio de grandes 

companhias. Os seus efeitos fazem-se sentir tanto no Ocidente como em qualquer 

outra parte.”242.   

Este efeito é tão amplo que forçou a uma nova leitura não apenas da 

Soberania estatal, mas também de seu constitucionalismo. É o que será agora 

demonstrado. 

 

3.2.1.2 A Supremacia de uma Constituição Nacional (in)suficiente? 
 

O Estado Soberano e a Constituição, sozinhos, em órbita, – querendo 

distanciar-se de um mundo irrefreadamente multicultural – engolidos. É esta a 

impressão que exsurge: uma náusea circular - o que se quer isolar não se pode mais, o 

que se quer universal também não se consegue.  

O chamado Princípio da Supremacia da Constituição Nacional, tão 

prolatado em nossa doutrina nacional, é um Princípio Instrumental que, por esta 

característica, apenas define abstratamente a Supremacia formal da Constituição 

Nacional sobre todas as outras normas do ordenamento jurídico pátrio: “O princípio 

não tem um conteúdo próprio: ele apenas impõe a prevalência da norma 

constitucional, qualquer que seja ela.”243. Esta Supremacia acima de tudo, começa a 

                                                 
241 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. 6. ed. Lisboa: 
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ruir quando a lide normativa se opera na escala ampla, universal e axiológica dos 

Direitos humanos e fundamentais. 

O Princípio Supremacia da Constituição Nacional tem origem em 

Aristóteles, em sua obra “A política”,  e remetia à ideia de uma lei que organizasse a 

forma política básica de uma nação; em Rousseau, mas ainda, tratava-se não de uma 

ordem escrita, mas sim de uma supremacia do valor estatal sobre o privado. Com o 

Século XVIII e as revoluções burguesas, ganha fôlego o primado de um texto 

constitucional de valor supremo que contenha as aspirações populares e sirva de 

instrumento de garantia popular contra os devaneios estatais. Nesse sentido, a 

Supremacia da Constituição caracteriza-se por uma distinção entre o poder político e 

o jurídico, ainda que com influências recíprocas: 

 
A supremacia constitucional, portanto, resulta do fato de que, ao 
transformar Direito e política em fenômenos de mútua implicação, a 
Constituição representa uma estrutura normativa superior a todas as 
demais no interior da ordem jurídica, que estrutura juridicamente o Estado 
por meio de funções pelas quais ele atua e estabelece solenemente os 
fundamentos para a realização dos direitos fundamentais.

244
 

 
Com a formação do constitucionalismo, na segunda fase da Idade 

Moderna, rompe-se a era da tensão entre direito positivo e natural, pela concepção de 

que ambos encontrar-se-iam no cenário multicultural como direitos reconhecidos: 

“[....] o direito natural passou a ser um fato histórico – e que, portanto, são preceitos 

que se tornaram direito internacional positivo.”245. O constitucionalismo é a marca do 

abandono da necessidade de fundamentação jusnaturalista: “Nesse sentido, a 

Constituição em sentido moderno implica a superação dos fundamentos 

jusnaturalistas, externos, do direito.” 246 . Nesse momento falar no Princípio da 

Supremacia da Constituição ultrapassara o nível do extrato jusnaturalista, para a 

camada positivista: a defesa de um texto autofundante.  

E o maior signo da superação da tensão entre as teses jusnaturalistas e 

juspositivistas é o reconhecimento jurídico dos Direitos fundamentais, que seu deu 

                                                                                                                                            
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/775075/DLFE-
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245RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 302 p. Título original: Rechtsphilosophie. p.293. 
246 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p.XXV. p.59. 
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principalmente através das Revoluções da Idade Moderna. Esse marco torna clara a 

intercessão que há entre valores históricos e as positivações decorrentes destes:  

 
Direitos fundamentais – apesar das críticas quanto à sua indeterminação, 
seu conteúdo ideológico e suas conotações individualistas de posse – 
revelaram-se peça central normativa e ideológica das Constituições 
modernas.247 

 
Cotejando a Supremacia da Constituição com a positivação dos Direitos 

humanos, nominando-os como Direitos fundamentais, se chegará a um sistema 

conflituoso. Normas com extratos não apenas em valores nacionais, mas universais, 

resultam numa internacionalização do Direito constitucional nacional e, por 

conseguinte, à uma necessidade de rever a Constituição de uma forma menos 

autossuficiente. 

A proposta de uma “Razão Transversal” como defendida por Marcelo 

Neves, com inspiração em Wolfgang Welsch, rejeita decretos imperialistas, ou uma 

“Super Constituição”. Defende a importância da coexistência de razões (Constituições 

nacionais) num diálogo internacional: “As diversas concepções não devem ser 

medidas, desacreditadas ou coativamente unidas em nome de um supermodelo – que, 

na verdade, só poderia ser um modelo parcial (correspondente a uma verdade 

particular).”248. 

 Com base nesta “razão transversal” Marcelo Neves defende o 

“Transconstitucionalismo”, o qual apregoa a integração da vontade nacional com as 

políticas internacionais mediante diálogos e cessões voluntárias da Soberania nacional 

mediante atos expressos e formais; e vê na participação democrática dos Estados 

nacionais a solução para a eficácia do princípio do jus cogens internacional sem 

agredir a particularidade dos Estados partícipes, mas numa superação do modelo 

estatal nacionalista oriundo das revoluções modernas; ou seja, uma emancipação do 

Direito Constitucional: “[....] uma relação transversal permanente entre ordens 

jurídicas em torno de problemas constitucionais comuns. O direito constitucional, 

nesse sentido, embora tenha a sua base originária no Estado, dele se emancipa 

[....].249. 
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Portanto, esse liame entre o constitucionalismo nacional e o Direito 

internacional, não significa o estabelecimento do primado de nenhuma ordem sobre 

outra, mas sim na proposta de “pontes de transição”:  

 
O Transconstitucionalismo não toma uma única ordem jurídica ou um tipo 
determinado de ordem como ponto de partida ou ultima ratio. Rejeita tanto 
o estatalismo quanto o internacionalismo, o supranacionalismo, o 
transnacionalismo e o localismo como espaço se solução privilegiado dos 
problemas constitucionais. Aponta antes para necessidade de construção de 
“pontes de transição”, da promoção de “conversações constitucionais”, do 
fortalecimento de entrelaçamentos constitucionais [....]250. 

 
A Constituição Nacional não deixa de ser o vértice do ordenamento 

jurídico nacional, contudo, este não é mais hermético. O desafio constitucional que se 

impõe é a amplificação dos valores, principalmente dos Direitos humanos e 

fundamentais, que possam estar sendo conquistados em diversas partes do mundo.  

Mesmo sendo pontuada, historicamente, no Ocidente, em sua fase 

Iluminista, como o período máximo do constitucionalismo no mundo – é exatamente 

no Ocidente, no Pós-modernismo, que este conceito vem ao  seu declínio:  

 
Paradoxalmente, vai ser sob as ondas de choque deste apogeu que a 
Constituição do Estado-nação democrático entra na crise da pós-
modernidade e começa a sofrer de anomia, claustrofobia, entropia. 
Globalização e fragmentação, pêndulos desta ruptura histórica, correm a 
par também no plano normativo, e é sob esse duplo efeito que a 
Constituição deixe de ser o fecho e a chave do mundo político-jurídico 
para resistir sobretudo como seu alicerce e piso térreo. O próprio terreno 
lhe foge debaixo dos pés quando dos três elementos essenciais do Estado, 
o território se tornou menos estanque, a população menos exclusiva, a 
soberania menos indivisível.251  

 
J. J. Gomes Canotilho observa que, na Pós-modernidade, se ensaia um 

novo tipo de constitucionalismo, o “Constitucionalismo global”, mas que ainda não 

neutralizaria o constitucionalismo regional, ele seria baseado em três radicais teóricos 

básicos: 

 
(1) alicerçamento do sistema jurídico-político internacional não apenas no 
clássico paradigma das relações horizontais entre estados (paradigma 
hobbesiano/westfaliano, na tradição ocidental) mas no novo paradigma 
centrado nas relações entre Estado/povo (as populações dos próprios 
estados); (2) emergência de um  jus cogens internacional materialmente 
informado por valores, princípios e regras universais progressivamente 
plasmados em declarações e documentos internacionais; (3) tendencial 
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elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os 
constitucionalismos.252   

 
A formação do que hoje se denomina “sociedade multicultural” seguiu 

esse passo cosmopolita da Idade Moderna, mas foi além. O multiculturalismo, como 

já visto, não é a afirmação de uma ideologia de unificação mundial dos povos, ou de 

um Estado Mundial. Ele apenas pretende tornar o diálogo entre os Estados Nacionais 

menos tenso, evitando o “choque de civilizações”253.  

Como então entender o modelo de Estado nacional nesse emaranhado de 

interpenetrações de todas as ordens no Estado nacional? Outra resposta 

internacionalista Pós-moderna à esta pergunta tem sido a tese do Constitucionalismo 

de Níveis Múltiplos, Multiconstitucionalismo ou “Multilevel Constitutionalism”.  

Este instituto tem origem alemã, seu teorizador foi Ingolf Pernice, o qual 

começou sua análise em 1995 pela difícil tentativa de formação da União Europeia. 

Ingolf Pernice propôs um modelo diverso do até então proposto: o 

“Vertfassungsverbund”, em contraposição com o anterior modelo de alianças estatais 

denominado de “Staatenverbund”.  

O “Vertfassungsverbund” seria a expressão mais avançada da substituição 

clássica da aliança entre Estados, por uma aliança através de Constituições – seria o 

“código genético constitucional” de uma constelação supranacional:  

 
Whereas Staatenverbund refers, roughly speaking, to a compound of states, 
Vertfassungsverbund seeks to capture the same sense of a composite 
arrangement, but one whose genetic code is constitutional rather than 
statal.254 Grifo nosso. 

 
O “Multilevel Constitutionalism” defende que o Constitucionalismo 

atingiu sua maioridade, e, com isso, tornou-se uma ideia autônoma e independente do 

modelo clássico de Estado Nacional existente da Idade Moderna. A justificativa é a 

afirmação da Globalização em todos os âmbitos e a inescapável interligação entre 

problemas que ultrapassam fronteiras.  

Contudo, esta tese defende um Constitucionalismo Pós-estatal. Para tanto, 

Neil Walker afirma que os defensores dos postulados clássicos do Estado nacional 

incorrem em três erros: o Essencialismo (só há Constituição no recipiente do Estado); 
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Culturalismo (só no Estado há energia para legitimidade social e política de uma 

Constituição) e o Epistemologismo (que afirma que a ideia de Constituição está 

imbricada a ideia de Estado, sendo formas inteligivelmente indissociáveis)255. É este o 

problema do Multiconstitucionalismo de Ingolf Pernice: a defesa por um 

constitucionalismo pós-estatal.  

O “Método Holístico” proposto por Neil Walker afirma um 

constitucionalismo de engajamento e afirmação da relevância dos vários Estados e 

suas respectivas Constituições Nacionais sem excluí-las ou dispensá-las. Ao propor a 

visão holística cria-se um espaço para o diálogo necessário, mas uma questão não é 

enfrentada: é um projeto de constelação ou de destruição das “estrelas” anteriores? No 

próprio texto Neil Walker afirma a necessidade de reconhecimento das diversas 

autoridades nacionais e a exigência de um entrelaçamento das diversas ordens 

constitucionais, mas não cita até que nível este se operará, nem o que ocorrerá com as 

ordens nacionais entrelaçadas:  

 
In a nutshell, the holistic method is a method of constitutional articulation 
and engagement in which the authority and meaning of the various parts 
are understood and treated as dependent on the integrity of the whole.256  

 
Esta análise holística e não mais individualista, como era preconizado pela 

Idade Moderna, nada mais faz do que afirmar a importância dos Estados Nacionais, só 

que com uma perspectiva comunicativa constitucional. 

Por mais que a sociedade multicultural tenha trazido desafios que não 

existiam à época da teorização do Estado Moderno ainda não se pode afirmar, sob 

pena de cair em vales de ingenuidade e pressa conceitual, que o Estado Nacional está 

em pleno ocaso. O conselho é: nunca perder o passo da des confiança e da lucidez: 

“Parecen más pertinentes el pensamiento crítico, la lucidez, el realismo, la siempre 

válida combinación de ‘pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad’”257.  

Temos então, a verdade dos signos estatais clássicos em trânsito: tanto a 

Soberania, quanto o Princípio da Supremacia da Constituição, foram içados à uma 

nova significação intercultural, transfronteiriça, “Transconstitucional”. Agora, 

detendo a Novra Gramática do Direito e da Constituição, é necessária a apresentação 
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de como a leitura – a hermenêutica constitucional  - também está em travessia. Após 

perceber isto, enfim, demonstrar como o critério hierárquico formal não é mais 

possível para resolução do conflito entre Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e ordenamento jurídico nacional. 

 

3.3 A Resolução de Conflitos Normativos pela Não Definição Hierárquica de 
Normas e Ordenamentos: Contributos da “Nova Hermenêutica Constitucional” 

 

Para propor uma resolução de conflitos normativos que envolvam normas 

de Direitos humanos por um viés não formalista é necessária não apenas a apreensão 

da Nova Gramática da Constituição e do Direito, mas também da nova maneira que 

estes são concebidos pela Nova Hermenêutica Constitucional. Como as normas – 

regras ou princípios  - de Direitos humanos e de Direitos fundamentais são percebidas 

pelo Constitucionalismo Contemporâneo.  

Antes, vale fazer uma distinção inicial entre interpretação jurídica e 

Hermenêutica jurídica. A palavra interpretação significa: “Em geral, possibilidade de 

referência de um signo ao que ela designa, ou também operação através do qual um 

sujeito (intérprete) estabelece a referência de um signo ao seu objeto (designado).”258. 

Já a Hermenêutica remete a “Qualquer técnica de interpretação” 259 . Seguindo a 

concepção que diferencia estes elementos, Friederich Müller assim os distingue: “[....] 

‘hermenêutica’ refere-se  à teoria da estrutura da normatividade jurídica e dos 

pressupostos epistemológicos e de teoria do direito da metodologia jurídica. Por fim, 

‘interpretação’ [‘Interpretation’ ou ‘Auslegung’] diz respeito às possibilidades do 

tratamento jurídico-filológico do texto, i. e., da interpretação de textos de normas.”260. 

Como se pode perceber, a Hermenêutica é uma ciência que auxilia no 

processo de interpretação. Tem forte origem na Hermenêutica bíblica, mas dela se 

expandiu quando Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher propôs a possibilidade de 

uma Hermenêutica não dogmatizada que utilizaria dois critérios: a interpretação 

gramatical e a técnica. Quanto a gramatical não há nada de novo, apreciando apenas 

os elementos léxicos do texto. Mas, quanto a interpretação técnica, dividiu-a em dois 
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 135 

outros ramos compreensivos: o divinatório e o comparativo 261 . Por admitir esta 

hermenêutica mais humanizada foi chamado de apóstata: “No século XIX, através de 

Schleiermacher, o que os protestantes ortodoxos chamaram de ‘apostasia’, que, na 

história, ficou conhecido como ‘protestantismo liberal’”262; contudo, apostatando de 

uma Hermenêutica absolutista – contribuiu para a formação da chamada 

Hermenêutica Clássica.    

São memoriais duas fases deste período: A Escola da Exegese, ou 

Dogmática francesa, em que o intérprete estava, teoricamente, tolhido de sua 

capacidade criativa na interpretação do Direito; e a Escola Histórico-Evolutiva, que 

transporta a busca da mens legis (sentido da e na lei) para a mens legislatoris (a 

intenção do legislador e o momento histórico da produção do texto normativo). Neste 

período Friedrich Carl von Savigny, abandona a busca da intenção do legislador e 

“[....] constrói o primeiro sistema metodológico-jurídico de que se tem notícia”263. 

Este sistema estava baseado em quatro métodos interpretativos: o lógico, o 

sistemático, o gramatical e o histórico. Esta Hermenêutica Clássica foi fortemente 

influenciada por Schleiermacher e Dilthey que perceberam uma forma metodológica 

de compressão Hermenêutica – já que esta seria parte do que Dilthey nominou 

“ciências do espírito”. Ocorre que esta visão foi profundamente criticada pela 

Hermenêutica Filosófica-existencial de Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer: 

 
A hermenêutica proposta por Schleiermacher e Dilthey é metodológica, ou 
seja, estabelece uma teoria normativa da interpretação, disciplinando o 
processo interpretativo em busca da apreensãoo do sentido correto de uma 
obra cultural. A hermenêutica seria, então, objeto de consideração 
epistemológica. Sob essa ótica, foi que surgiu a hermenêutica jurídica 
clássica [....]. Contrapondo-se à perspectiva acima descrita, levantaram-se 
Heidegger e Gaamer, os quais substituíram a hermenêutica metodológica 
pela hermenêutica existencial[....].264 

 
Neste período, a “Hermenêutica Filosófica Jurídica”265, de forte influência 

Gadameriana, vem acentuar um novo paradigma à Hermenêutica Constitucional: a 

                                                 
261 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 
3. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 34. 
262 Ibid. p.33. 
263 BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema Constitucional Aberto: Teoria do Conhecimento e da 
Interpretação do Espaço Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 121. 
264 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 
3. Ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 37. 
265 BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema Constitucional Aberto: Teoria do Conhecimento e da 
Interpretação do Espaço Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 109. 
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interpretação constrói normas. Este ato produtor e não meramente reprodutor do teor 

léxico unívoco do texto legal revolucionou as concepções hermenêutico-jurídicas.  

A ênfase, antes meramente normativo-teórica, passaria ao plano tópico-

pragmático: saindo da concepção do Direito a partir do texto normativo, para a 

apreciação do alcance normativo perpretado pelo intérprete do Direito. 

O deslocamento da solução do plano formal dedutivo: da norma aos fatos, 

para o modelo da “[....] reconstrução contextual do sentido da norma, a partir do caso 

concreto a ser decidido, ou seja, sob uma dimensão pragmática.”. Este momento foi 

nominado por Paulo Bonavides como “Nova Hermenêutica Constitucional” 266 . 

Segundo este autor, o que marca a passagem da Velha Hermenêutica para a Nova é a 

aceitação da normatividade dos Princípios e a travessia dos princípios gerais do 

Direito para os princípios constitucionais, remediando a inefetividade da teoria das 

normas programáticas ou da não normatividade dos princípios: “Em verdade, fora até 

então a carência de normatividade o entendimento a que se abraçava a Velha 

Hermenêutica constitucional, doravante a caminho de uma ab-rogação doutrinária 

irremediável.” 267 . Paulo Bonavides acentua que este reconhecimento da 

normatividade dos Princípios foi antecipado pelo Direito Internacional e não pelo 

constitucionalismo nacional:  

 
Mas, antes das formulações jurisprudenciais contidas em recentes arestos 
das cortes constitucionais é de assinalar que deveras importante para o 
reconhecimento precoce da positividade ou normatividade dos princípios 
em grau constitucional, ou melhor, juspublicístico, e não meramente 
civilista, fora já a função renovadora assumida precocemente pelas corte 
Internacionais de Justiça [....].268 

 
Esta nova fase de compreensão dos Princípios como normas vinculantes, 

verga duas máximas:  uma Nova Hermenêutica do Direito, no chamado  

“Neoconstitucionalismo”: “[....] uma noma matriz epistemológica do direito, batizada 

como pós-positivismo ou neoconstitucionalismo, o qual apresenta como um dos seus 

principais desafios, no campo estritamente jurídico, o equacionamento entre as 

dimensões do Direito, Moral e Política”269.  

                                                 
266 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.  25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 
266.  
267 Ibid. p. 259. 
268 Ibid. p. 264.  
269  CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos. Hermenêutica e 
Argumentação Neoconstitucional. São Paulo: Atlas, 2009. p. 29. 
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Contudo, para Lênio Luiz Streck, a questão dos “Princípios” foi mal 

apreendida pela doutrina brasileira, assim como a fase denominada Pós-positivismo 

ou Neoconstitucionalimo. Para este, Princípios, para serem frutos de uma Democracia 

legítima, não devem ser sustentados apenas como valores: “Do mesmo modo, não é 

correto falar em uma axiologia principiológica, mas, sim, em uma deontologia dos 

princípios, visto que são os princípios que instituem as bases para a normatividade do 

direito.”.270 Neste passo, abertura principológica não é a afirmação de uma axiologia 

etérea, mas a possibilidade de concepção do Direito – de suas normas – como “dever 

ser”- portanto, em estado de trânsito.  

Norma é conceito amplo. Mas dependente. Engloba, segundo doutrina 

tradicional do Direito, normas e princípios. Só que “norma” é fruto de uma atividade 

interpretativa. E esta atividade só existe ante um caso concreto. Ou seja, normas só 

existem após a interpretação que foi disparada por um caso concreto. 

Nesse sentido, normas não existem previamente: só após o ato 

interpretativo. 

Desta maneira, Princípios, como normas, confundem-se com algo que 

existe previamente, mas que só se densifica ante o ato interpretativo: “No fundo os 

princípios são normas e as normas são princípios; não há como determinar uma 

condição apodídica que especifique quando começa um e termina o outro.”271.  

Essa característica normativa dos Princípios; portanto, se dá não como um 

ato de regulamentação legislativa de um cem número de Princípios, mas com a práxis 

judicial que os cristaliza. 

Na verdade, os Princípios não foram descobertos pelo chamado 

“Neoconstitucionalismo”, mais sim a textura aberta das normas: sejam elas regras ou 

princípios. Na verdade, a regra, ante a atividade interpretativa e o caso concreto, 

pressuporá princípios inerentes a ela. A divisão, como elaborada pelo Pós-positivismo 

clássico, entre regras e princípios, some. Ou, apenas, parece desaparecer a maneira 

separatista que antes se utilizava. O que há de diferenciação não opera mais de forma 

a dividir as duas normas como entidades autônomas no mundo jurídico, mas como 

normas dependentes mutuamente. A diferença estaria no nível de objetividade e 

transcendência que ambas possibilitariam.  

                                                 
270 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constiuiçào, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 560. 
271 Ibid. p. 550. 
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Sendo as regras a normas com maior nível de objetividade, não chega a 

uma objetividade máxima, mas ainda circundada por um nível denso de Princípios 

que possibilitam a transcendência e reconstrução do Direito por meio destes. As 

regras auxiliam a instituição, os Princípios, a transcendência e reconstrução do 

Direito.  

Regras e Princípios dissipam-se na névoa da construção interpretativa. 

Está vencido – engolido - o teor recluso da normatividade literal das regras em 

contraposição a normatividade aberta apenas dos Princípios, como classicamente foi 

concebido pelos teóricos do Pós-positivismo no Brasil. Há casos, esclarece Lênio 

Luiz Streck, em que há o exato oposto do que a doutrina brasileira afirma sobre a 

diferença entre regras e Princípios: uma porosidade da regra e um fechamento dos 

Princípios.272 

Pós-positivismo é o extravasar do legalismo subsuntivo que se esperava 

do conceito de “regras”. Mas regras, submetidas à atividade interpretativa e ao caso 

concreto – rompem seu hermetismo e clareza. Pós-positivismo, 

“Neoconstitucionalismo”, não podem representar a “descoberta” dos Princípios, mas a 

aceitação de sua existência. Não a divisão estrutural entre regras. Como se estas 

fossem de aplicação mais fácil e independente de uma análise principiológica.  

Segundo este Lênio Luiz Sreck, a concepção de abertura das normas de 

Direitos fundamentais proposta por Robert Alexy também foi mal compreendida. A 

abertura, segundo este autor, não está contida apenas nas normas com conteúdo de 

Princípios, mas, também, nas normas com conteúdo de regras: 

 
Ora, o mesmo pode se dizer de qualquer regras jurídicas (aliás, nenhum 
texto jurídico já contém em si mesmo as hipóteses aplicativas). O que 
acontece é que a dogmática jurídica mais tradicional – no que é seguida 
por parcela significativa dos setores filiados às teorias argumentativas – 
continua sustentando que somente as regras se enquadram nessa proibição 
semântico-significativa. Por tais razões, ocorreu a multiplicação de 
verbetes jurisprudenciais, estes sim aplicados sem qualquer 
singularização.273 
 

Estando, em matéria de Direitos humanos, interconectados os 

ordenamentos internacional e nacional, a decisão que estabeleça a supremacia de 

qualquer um dos tais perecerá por falta de legitimidade. Explico: constitucionalismo 
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ou internacionalismo  - normas advindas destas fontes – claudicam de hermetismo 

ante a positivação dos Direitos humanos e fundamentais.  

A pergunta certa portanto seria: Qual a decisão adequada quando regras e 

princípios de Direitos humanos, positivados em documentos internacionais, e Direitos 

fundamentais, positivados em cartas nacionais, estiverem colidindo?!  

Neste sentido, oferecer o Princípio Pro Homine é estabelecer que a 

resposta adequada – de qual norma deva ser aplicada no confronto entre Constituição 

Nacional e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, seja mais correta a 

decisão que pontue pela norma mais favorável ao ser humano – entendendo o 

constitucionalismo e o internacionalismo esferas que estão imbrincadas – em rede. 

Sendo possível solver esta resposta – a partir da nova gramática da 

Constituição e do Direito, da concepção de ordenamento jurídico dinâmico, do 

entendimento de que as normas jurídicas estão em travessia – quase sempre iniciadas 

no texto legal, mas nunca exauridas. Estes são os são estopins para uma revolução na 

resposta à esta clássica discussão. 

Os chamados hard cases assumiram destaque por reforçar o conteúdo 

“exausto” da suficiência normativa, para um outro, de construção dinâmica da norma 

ante o caso concreto. Este deslocamento levou a preponderância da lei e do 

lesgislador à ermo: 

 
[....]as doutrinas neoconstitucionalistas estão mais interessadas nos 
problemas que originam a indeterminação do direito do que em descrever 
as convenções do passado. [....] o neoconstitucionalismo que aceita as 
fontes do direito não oferecem respostas para muitos dos atuais problemas 
e se fazem necessários novos conhecimentos para resolver tais impasses. 
Um aspecto importante a respeito desta mudança de enfoques sobre os 
principais problemas a serem tratados refere-se ao papel do legislador no 
processo de consecução do direito. A esse respeito, os positivistas clássicos 
bem como os jusnaturalistas situavam o papel do legislador como centro 
de análise da ciência jurídica. No caso do neoconstitucionalismo, verifica-
se um deslocamento desse centro de atenção, da legislação para a decisão 
judicial.274 

 
Um dos responsáveis por essa viragem de perspectiva foi não apenas a 

“Nova Hermenêutica Constitucional”, mas também a chamada “força explosiva” dos 

Direitos Fundamentais, assim definida por Robert Alexy, que nada mais é que a 

revolução que os tais provocam tanto na redefinição de uma “Nova Gramática da 

Constituição e do Direito” como já explicitado acima, como do enlace entre normas 
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positivas e valores que escapam da descrição posta no texto legal e que, por este 

motivo, requererão um esforço não apenas de fundamentação, mas de sopesamento 

dos Direitos conflitantes envolvidos. 

Segundo o autor, esta “força explosiva” diferenciada se daria por “Quatro 

Extremos”: O grau de Hierarquia Extremo; A força de Imposição Extrema; os Objetos 

Extremamente Importantes e a Medida Máxima de necessidade de interpretação.275  

Os valores contidos nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 

conjugados com a abertura das normas do sistema constitucional de Direitos 

fundamentais, só pode levar à um sistema absolutamente conflitante. 

Os Direitos fundamentais já formam um sistema conflituoso. A hierarquia 

de normas no plano formal não soluciona os casos em que as normas com estrutura de 

Princípios, como são os Direitos humanos e os Direitos fundamentais. Cito agora, 

para ratificar a insuficiência do critério hierárquico para resolução de colisões 

normativas que envolvam normas de Direitos humanos, o dilema proposto por 

Michael J. Sandel, sobre o “Bonde desgovernado”:  

 
Suponha que você seja o motorneiro de um bonde desgovernado 
avançando sobre os trilhos a quase 100 quilômetros por hora. Adiante, 
você vê cinco operários em pé nos trilhos, com as ferramentas nas mãos. 
Você tenta parar, mas não consegue. Os freios não funcionam. Você se 
desespera porque sabe que, se atropelar esses cinco operários, todos eles 
morrerão. (Suponhamos que você tenha certeza disso). De repente, você 
nota um desvio para direita. Há um operário naqueles trilhos também, mas 
apenas um. Você percebe que pode desviar o bonde, matando esse único 
trabalhador e poupando os outros cinco. O que você deveria fazer? 
Muitas pessoas diriam: “Vire! Se é uma tragédia matar um inocente, é 
ainda pior matar cinco”. Sacrificar uma só vida a fim de salvar cinco 
certamente parece ser a coisa certa a fazer.  
Agora considere outra versão da história do bonde. Desta vez, você não é o 
motorneiro, e sim um espectador, de pé numa ponte acima dos trilhos. 
(Desta vez não há desvios). O bonde avança pelos trilhos, onde estão cinco 
operários. Mais uma vez, os freios não funcionam. O bonde está prestes a 
atropelar vários operários. Você se sente impotente para evitar o desastre – 
até que nota, perto de você, na ponte, um homem corpulento. Você poderia 
empurrá-lo sobre os trilhos, no caminho do bonde que se aproxima. Ele 
morreria, mas os cinco operários seriam poupados. (Você pensa na 
hipótese de pular sobre os trilhos, mas se dá conta de que é muito leve para 
parar o bonde). Empurrar o homem pesado sobre os trilhos seria a coisa 
certa a fazer?276  

 

                                                 
275  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
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O que seria “a coisa cera a fazer?”, qual critério formal pode dizer se uma 

vida é mais ou menos importante que cinco vidas?! Há como definir a resposta para 

os casos acima de uma maneira hirta: elencando a supremacia do Direito Fundamental 

à vida, previsto no art. 5º,  caput, CRFB/88!? Mas a vida de quem, ou de quantos?! 

Não apenas pela existência dos hard cases como o proposto acima, mas pela releitura 

que o Direito está atravessando na Pós-modernidade - como se pode perceber, as 

metáforas do Direito claudicam ante a realidade: 

 
 O Sr. Wackeneim, na França, queria tomar parte em um espetáculo 
conhecido como arremesso de anão, no qual freqüentadores de uma casa 
noturna deveriam atirá-lo à maior distância possível. A Sra. Evans, no 
Reino Unido, após perder os ovários, queria poder implantar em seu útero 
os embriões fecundados com seus óvulos e o sêmen do ex-marido, de 
quem se divorciara. A família da Sra. Englaro, na Itália, queria suspender 
os procedimentos médicos e deixá-la morrer em paz, após dezessete anos 
em estado vegetativo. O Sr. Elwanger, no Brasil, gostaria de continuar a 
publicar textos negando a ocorrência do holocausto. O Sr. Lawrence, nos 
Estados Unidos, desejava poder manter relações homoafetivas com seu 
parceiro, sem ser considerado um criminoso. A Sra. Jacobs, na Africa do 
Sul, gostaria de ver reconhecido o direito de exercer sua atividade de 
trabalhadora do sexo, também referida como prostituição. O Sr. 
Gründgens, na Alemanha, pretendia impedir a republicação de um livro 
que era baseado na vida de seu pai e que considerava ofensivo à sua honra. 
O jovem Perruche, representado por seus pais, queria receber uma 
indenização pelo fato de ter nascido, isto é, por não ter sido abortado, 
tendo em vista que um erro do médico e outro do laboratório deixaram de 
diagnosticar o risco grave de lesão física e mental de que veio a ser 
acometido. Todos esses exemplos reais, envolvendo situações 
aparentemente distantes, guardam entre si um elemento comum: a 
necessidade de se fixar o sentido e alcance da dignidade humana, como 
elemento argumentativo necessário à produção da solução justa.277  

 
A solução dos conflitos normativos, chamados de antinomias de primeiro 

grau pela doutrina278, não se aplica à teoria dos Direitos humanos. Não há como se 

aplicar nos casos acima os critérios de resolução de antinomia tradicional previsto no 

art. 31, 32 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969.  

A chamada “Medida Máxima de Interpretação” nada mais é que o 

reconhecimento de que o plano formal do texto normativo não será a solução para as 

colisões normativas que envolvam Direitos com a densidade axiológica dos Direitos 

humanos e fundamentais.  
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Este é o paradoxo dos Direitos humanos e fundamentais: ao mesmo tempo 

que são democráticos original e historicamente, passam a ser tutelados, “guardados”, 

segundo evocação do texto constitucional (art. 102, caput, CRFB/88), por uma parte 

decisória judicial que não se submete a uma escolha direta popular 279 . Por este 

motivo, Robert Alexy afirma que os tais são e ao mesmo tempo não são democráticos:  

 
Direitos fundamentais são democráticos porque eles, com a garantia dos 
direitos de liberdade e de igualdade, asseguram o desenvolvimento e 
existência das pessoas [....]. Não democráticos são os direito fundamentais, 
pelo contrário, porque eles desconfiam do processo democrático. Com a 
vinculação, também do dador de leis, eles subtraem da maioria parlamentar 
legitimada poderes de decisão.280 

 
Para solução do que seria o aspecto não democrático dos Direitos 

humanos e fundamentais, ele apresenta a distinção da representatividade em dois 

ramos: o político e o argumentativo. Neste sentido, o Legislativo representaria a fatia 

da representatividade que diz respeito à “representatividade política”, enquanto que o 

Judiciário seria a complementação desta em outra ordem, a “representatividade 

argumentativa”281. 

Niklas Luhmann, utilizando a metáfora com o seguinte título: “E se faltar 

o décimo Segundo camelo?!” enfrenta a dificuldade que o intérprete confronta-se 

quando a norma é acessada nos casos concretos. Nesta metáfora um juiz defronta-se 

com um testamento em que um beduíno deixara onze camelos para três filhos que 

deveriam ser repartidos segundo a seguinte fórmula: “Seguindo o costume, 

determinou que o mais velho deveria receber a metade dos animais; o segundo 

receberia um quarto e o terceiro um sexto.”282. Como, na época do cumprimento do 

testamento só restaram onze camelos para serem repartidos, a regra estabelecida no 

testamento não poderia ser cumprida. O juiz, para cumprir a regra determinada, 

entrega um camelo seu, esperando que o mesmo seja devolvido. Isto tudo para que a 

regra fosse observada. 

                                                 
279 Para aprofundamento sobre debate entre Política e Direito, ver: MAUS, Ingeborg. Judiciário como 
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Na metáfora exposta por Niklas Luhmann, a interferência do material 

empírico sobre o conteúdo normativo é posta em cheque: o camelo emprestado para 

que a regra fosse cumprida tinha fundamentação no Direito positivo?! Poderia ou não 

ser devolvido, já que fora repartido como se parte da herança fosse?!? Para o autor, 

tanto as respostas positivistas como jusnaturalistas claudicariam ante a complexidade 

dos hard cases: 

 
Luhmann refere no texto questões interessantes como: ele será devolvido 
em atendimento à determinação do juiz? Ele pode ser devolvido? E se 
alguém contestar a decisão, como refazer o processo se o décimo segundo 
camelo não estiver mais à disposição? [....] O direito natural pode levar 
adiante a regressão até... que algum deus lhe dê um camelo. [....] O direito 
positivo, tradição na qual Luhmann se encontra, também tem o seu décimo 
segundo camelo – mas que só atende a função enquanto não for devolvido. 
Como pressuposto da decisão, o camelo passa a integrar o próprio sistema 
do direito e torna-se o garantidor da decisão que o torna dispensável. Este é 
para o autor o paradoxo do direito: não pode dispensar o camelo que é 
dispensável.283 

 
O décimo segundo camelo faltante torna-se, para ele, o “re-entry” clásula 

de estímulo externo – com eles o sistema jurídico, aberto, redefini-se: 

 
O nome técnico que a teoria sistêmica dá a esta operação é o re-entry. 
Assim, a circularidade do sistema evolui com o aprendizado resultante do 
estímulo advindo do ambiente. Sem estes estímulos, em que o não-direito 
se torna direito, o sistema permaneceria uma eterna redundância. Mas o 
direito enquanto tal não pode se perguntar de onde vem o décimo segundo 
camelo nem como chegou até aqui.284  

 
O problema que a Nova Hermenêutica constitucional enfrenta reside na 

dificuldade de estabelecimentos de critérios para um Método Hermenêutico que 

solucione a “Falta do décimo segundo camelo”. Segundo Glauco Barreira Magalhães 

Filho, são as características desta Nova Hermenêutica que levam o sistema a um só 

tempo à abertura axiológica, mas também à um controle desta: a Abertura axiológica 

das normas constitucionais; o Processo Dialógico decisório; a Avaliação social 

pragmática da decisão; e a Normativa, que, mesmo conferindo liberdade no momento 

decisório, elencaria padrões minimamente observáveis pelo intérprete, não sendo 

atividade arbitrária, mas havendo arbítrio que deve ser racionalmente justificado285.  

                                                 
283 Ibid. p. 110, 111. 
284 SOBOTTKA, Emil Albert. Dignidade da Pessoa Humana e o Décimo Segundo Camelo: sobre os 
limites da fundamentação de Direitos. Fonte: Veritas de Souza, Ricardo: 2008 v. 53. 120p. p. 114. 
285 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 
3. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 65 – 70.  
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Esta abertura do sistema normativo, não apenas do sistema constitucional, 

mas das normas de Direitos humanos é o esteio em que se apoia a necessidade de uma 

hermenêutica criativa. Esta percepção hermenêutica diferenciada deve-se ao 

abandono das concepções metafísicas clássicas da hermenêutica filosófica: 

 
No âmbito da interpretação da lei, naquilo que tradicionalmente chamamos 
de hermenêutica jurídica, é preciso chamar atenção (dos juristas) para o 
fato de que nós não temos mais um significante primeiro, que se buscava 
tanto em Aristóteles como na Idade Média, como ainda em Kant; 
significante primeiro que nos daria a garantia de que os conceitos em geral 
remetem a um único significado.286 

 
Esta necessidade de uma Hermenêutica diferenciada vem da crise 

experimentada pela Pós-modernidade quando: “A razão foi ‘assaltada’ no sentido de 

ser despida de sua vocação humanizadora”287. Insuficiente o produto normativo, a 

hegemonia da razão plasmada nas leis codificadas veio à ruína. Esta crise é nomeada 

por Lenio Luiz Streck de “Crise de Paradigma de Dupla Face”288. Esta é a crise da 

indefinição. A então Nova Hermêutica Constitucional ultrapassa o simbolismo da 

suficiência dos textos legais para absoluta fluidez do valor e do simbolismo que 

compõem a linguagem normativa dos Princípios.  

A consagração da normatividade dos Princípios teve origem na doutrina 

do jurista Jean Boulanger, em sua obra “Grundsatz und Norm”289 (1950), o qual, 

pioneiramente fez um estudo classificatório dos tipos de Princípios já pacificamente 

aceitos pelo mundo. Esta consagração causou extremo impacto na teoria do Direito.  

Como já alertado: aqui não se defende uma postura forte sobre os 

Princípios em detrimento das regras. Como se estas fossem dispensáveis ante a 

existência daqueles. Sua importância, apesar da dificuldade de sua conceituação dos 

Princípios, é indiscutível como foram e são essenciais para o Direito Constitucional 

Contemporâneo. Eles operaram uma recuperação da “vida”, da “dinâmica”do Direito, 

contida no ordenamento jurídico: 

 
Ou seja, para a hermenêurica (filosófica) por mim sufragada, o princípio 
recupera o mundo prático, o mundo vivido, as formas de vida 
(Wittgenstein). O princípio “cotidianiza”a regra. “Devolve”, pois, a 

                                                 
286 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 155. 
287 Ibid. p. 205.  
288 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 241.  
289 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 
367. 
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espessura ao ôntico da regra. É “pura”significatividade e desestabilizaçãoo. 
Trata-se de uma espécie de “redenção da existência singular da 
regra”(veja-se que a regra é feita como caráter de 
universalidade/abstratividade/generalidade).290  
 

Há, portanto, uma concepção errada em duplo âmbito: forte e fraco. A 

concepção que chamaria aqui de “fraca”- diz respeito à crítica da força da abertura 

dos Princípios e Regras. Como se esta abertura só proporcionasse o desvio e a 

arbitrariedade. Muito pelo contrário – segundo Lênio Luiz Streck, arrimado no 

conceito de “fechamento interpretativo” de Ronald Dworkin, esta abertura, nas regras 

e até nos Princípios seria, além de positiva, necessária para restauração e reconstrução 

do Direito em sua práxis.291  

Concepção “forte” sobre a “força” desta abertura. Seria o desvio desta 

como deturpação do poder simbólico da abertura das normas. Ou seja, seria o uso 

desproporcional da abertura das normas para criacionismos não apenas de novos 

princípios, mas também para fundamentações de decisões egoístas e despidas de 

qualquer fundamentação democrática legítima.  

Perceber uma nova forma de normatividade, com características 

absolutamente diferentes da teoria clássica sobre regras jurídicas, revolucionou a 

teoria das normas do Direito. Arrimado nisto, Robert Alexy defende a existência de 

dois tipos de normas jurídicas: as regras (“mandatos definitivos”) e os Princípios 

(“mandatos de otimização”):   

 
A distinção entre regras e princípios forma o fundamento teórico-
normativo, por um lado, da subsunção e, por outro, da ponderação. 
Regras são normas que ordenam algo definitivamente. Elas são 
mandamentos definitivos. [....] Regras são, por isso, normas que sempre 
somente podem ser cumpridas ou não cumpridas. Pelo contrário, princípios 
são normas que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão alta 
quanto possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. 
Princípios sào por conseguinte, mandamentos de otimização. Como tais, 
eles são caracterizados pelo fato de eles poderem ser cumpridos em graus 
diferentes e de medida ordenada de seu cumprimento depender não só das 
possibilidades fáticas, mas também das jurídicas.292  

    
Esta Ponderação (Abwägung) de Princípios, termo incialmente utilizado 

por Philipp Heck, e amplamente divulgado por Robert Alexy, seria orientado pelo 

Princípio da Proporcionalidade (Verhältnismässiggkeitsprinzip). Consagração plena 

                                                 
290 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constiuição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 563.  
291 Ibid. p. 568 – 573. 
292  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p. p. 131, 132.  
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da normatividade dos Princípios do chamado Neoconstitucionalismo, ou 

“Constitucionalismo Contemporâneo”. Ele possui três subprincípios: Pertinência, 

Aptidão ou Idoneidade ( Geeignetheit); a Necessidade ( Erforderlichkeit); e, por fim, 

a Proporcionalidade Stricto Sensu. Estes três “filtros” para a atividade de ponderar 

Princípios são, nada mais, que um controle do arbítrio judicial que a abertura dos 

Direitos fundamentais e humanos concede ao intérprete. Estas três etapas devem 

plenamente justificar: que a intervenção ao princípio é necessária; que o princípio que 

está intervindo sobre o outro é importante e, por fim, trazer uma justificação jurídico-

fática para acentuar o grau de ponderação entre intervenção e proteção que está sendo 

aplicado ao caso concreto.  

O Princípio da Proporcionalidade, também chamado Princípio da 

Proibição de Excesso, teve origem na necessidade de justificação dos limites 

impostos, em âmbito do Direito Administrativo, por meio do exercício do Poder de 

Polícia. Mas só na Alemanha este princípio ganhou matiz doutrinária constitucional 

para utilização na ponderação dos chamados “Schranken-schranke” (limites dos 

limites). O caso data de 23 de outubro de 1951 e estava sob exame o abuso de poder 

legislativo – verificando que o Judiciário era competente para aferir os limites da 

liberdade legislativa deste, tanto quando arbitrário e abusivo, quanto quando 

omissivo. Segundo doutrina e juirpsrudência alemã, o Princípio da Porpocionalidade é 

implícito, mas cogente e decorrência direta do Estado de Direito.293  

Este controle da ponderação de Princípios se dá com o uso do Princípio da 

Proporcionalidade. À esta verificação do nível de restrição possível aos Princípios, 

que Robert Alexy denominou: “Escalação Triádica”294. Uma avaliação dos níveis de 

intervenção: se leve, médio ou grave. A máxima que deve reger a Ponderação, a 

“Fórmula peso” 295 , deve seguir a máxima: “Quanto mais alto o grau do não 

cumprimento ou prejuízo de um princípio, tanto maior deve ser a importância do 

cumprimento”296.   

A origem de sua utilização na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal data de 21 de setembro de 1951, no Recurso Extraordinário n. 18.331/SP, no 

qual o termo: “Princípio da Proporcionalidade” não foi utilizado de forma expressa, 
                                                 

293  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Hermenêutica Conctitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 247. 
294  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p. p. 137. 
295 Ibid. p. 131. 
296 Ibid. p. 133. 
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mas este acórdão é considerado paradigma, pois começava a ser utilizado o Princípio 

da proibição do excesso, ainda que de forma implícita297. Mesmo sendo implícito, é 

pacífica sua existência e normatividade em nossa jurisprudência pátria. O Supremo 

Tribunal Federal o considera como princípio decorrente do art. 5º, LIV, CRFB/88, 

que consagra o Princípio do Devido Processo Legal.  

É um Princípio, portanto, de conteúdo instrumental, que auxilia na 

ponderação de normas com estrutura de Princípios, como são os Direitos 

fundamentais e humanos:  

 
Ressalte-se que o princípio da proporcionalidade vem sendo utilizado na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como instrumento para 
solução de colisão entre direitos fundamentais. [....] Tem-se aqui, 
notoriamente, a utilização da proporcionalidade como ‘regra de 
ponderação’ entre os direitos em conflito, acentuando-se a existência de 
outros meios de prova igualmente idôneos e menos invasivos ou 
constrangedores. 298. 
  

Apresentar o Princípio da Proporcionalidade como instrumental decisório 

nos conflitos normativos que envolvam Direitos humanos é a característica principal 

de um Direito com ênfase nos casos concretos – não mais no aspecto normativo 

prévio:  

 
Com efeito, o critério tópico da proporcionalidade é tópico, volve-se para a 
justiça do caso concreto ou particular, se aparenta consideravelmente com 
a equidade e é um eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais que, 
após submeterem o caso a reflexões prós e contras (Abwägun), a fim de 
averiguar se na relação entre meios e fins não houve excesso 
(Übermassverbot), concretizam assim a necessidade do ato decisório de 
correção. 

 
Neste sentido, seu uso é tópico-jurisprudencial, não fixando sentido único, 

ou uma hierarquia formal de normas.  

O que agora se proporá é a aglutinação ao Princípio da Proporcionalidade 

do viés: Pro homine. Um critério de decisão em rede, que considere um ordenamento 

jurídico dinâmico, e que o perceba num contexto de proteção do ser humano. E, com 

                                                 
297 Nesta decisão foi determinada a limitação do Poder de Tributar que estava em colisão direta com o 
Direito da Liberdade de Profissão: “É um poder, em suma, cujo exercício não deve ir até abuso, ao 
excess, ao desvio, aplicável, ainda aqui, a doutrina do “detournement de pouvoir”.”( SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. BRASIL. Recurso Extraordinário. N. 18.331/SP. Min. Relator: Orosimbo 
Nonato. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=119904.> Acesso em 12 de Jan 
de 2012. p. 294).   
298  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Hermenêutica Conctitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 270, 
271.  
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isto, a solução do conflitos entre Tratado Internacional de Direitos Humanos e 

Constituição Nacional mediante não mais um critério formal hierárquico de 

determinação de um vértice normativo superior, mas uma ponderação orientada por 

um princípio humanizador da prática jurisprudencial. Isto tudo, todavia, enfrentando a 

crítica de Lênio Luiz Streck quanto ao que ele denominou de “Panprincipiologismo”.  

 

3. 4 A Utilização do Princípio Pro Homine como Consubstanciação da Solução 
para o Conflito entre a Ordem Jurídica Nacional e os Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos  

 

Antes de defender a solução mediante não hierarquização de 

ordenamentos ou de normas, mas sim a resolução mediante um Princípio: o do Pro 

homine. É necessário enfrentar a grande questão da possibilidade do uso 

antidemocrático e inflacionário dos Princípios.  

Em contraposição ao auge da normatividade e do uso dos Princípios, 

exsurge a crítica nomeada de combate ao “Panprincipiologismo”299, a qual seria um 

alerta ao uso desarrazoado e arbitrário – solipcista – dos Princípios. Este desvio na 

prática da teoria dos Princípios levaria o Judiciário a julgar conforme sua consciência, 

desprenzando os elementos fáticos e jurídicos que envolveriam os casos: 

 
Mas afinal qual será o pior, nesse século inseguro (Sec. XXI) um juiz 
Júpiter (positivista exegético, que apenas e tão somente declara a 
previsão da lei) ou um juiz Hércules (positivista normativo, preso a 
perspectiva da sua própria consciência, que extraí sentidos do texto)? 
Essa é uma pergunta que pode ser respondida como afirma Cristiano 
Becker Isaias no momento em que se supere a figura do juiz solipsista, o 
qual decide de acordo com sua ‘vontade’, ‘experiência’, etc... 
interpretando, quando pouco (somente nos casos difíceis pelo método do 
sopesamento), para descobrir o conteúdo da norma, extraindo o 
‘significado ideal’ do texto... em seu lugar impõe a atuação de um juiz que 
tenha ciência da responsabilidade social e política de suas decisões, 
buscando dar coerência e integridade ao direito, ciente de sua 
responsabilidade ante uma Constituição diretiva fundamental. 
Dessa forma se passa a ter uma completa desvalorização do fato, e 
começa a produção dos chamados cases package, submetendo o fato 
concreto à pré-compreenções que nada tem a ver com ele, o que 
desestrutura a função do processo judicial e consequentemente da 
própria democracia, que tem ele como um dos seus principais 
instrumentos.300 Grifo nosso. 

                                                 
299  STRECK, Lênio Luiz; Müller, Fabiano; Köche, Rafael. Panprincipiologismo: O papel dos 
princípios em tempos de Constitucionalismo Contemporâneo. Disponível em: < 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/SIC/XII/XII/7/6/3/2/9.pdf>. Acesso em 15 de Mar de 2013 
300 SILVA, Felipe Stribe da. Revalorização do Fato no Ambiente Processual Civil Brasileiro: Como 
a Hermenêutica filosófica e o Processo Civil se Relacionam mesmo na Sociedade Informacional. 
(Sociedade em Rede). REDESG / Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global. v. 1, n. 2, Jul/Dez. 
p. 236 – 256. 2012. p. 243.   
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Este dilema entre o abandono do Direito rígido – do positivismo frio, 

literalista, principalmente vivido na Escola da Exegese francesa, até a nova postura de 

abertura da interpretação do Direito, da existência de normas do tipo regras e do tipo 

princípios, e admissão da construção de normas no processo de interpretação, sofre 

ainda com a possibilidade de algum tipo de voluntarismo judicial: 

 
Esse é um dos grandes dilemas contemporâneo. Superadas as formas de 
positivismo exegético-racionalista (formas exegéticas), os juristas ainda 
não conseguiram construir as condições para o controle das posturas 
voluntaristas (que, registremos, por apostarem na discricionariedade dos 
juízes, não deixam de ser também positivistas). Se antes o intérprete estava 
assujeitado a uma estrutura pré-estabelecida, já a partir do século XX o 
dilema passou a ser o de como estabelecer controles à interpretação do 
direito e evitar que os juízes se assenhorem da legislação 
democraticamente construída.301 
 

 Assim é definido o fenômeno do “Panprincipiologismo” por Lênio Luiz 

Streck: um erro na percepção brasileira do “Neoconstitucionalismo”. Uma 

decorrência também deste erro seria a fabricação dezarrazoada de uma infidade de 

princípios:  

 
Em linhas gerais, o panprincipiologismo é um subproduto do 
“neoconstitucionalismo” à brasileira, que acaba por fragilizar as efetivas 
conquistas que formaram o caldo de cultura que possibilitou a consagração 
da Constituição brasileira de 1988. Esse panprincipiologismo faz com 
que – a pretexto de se estar aplicando princípios constitucionais – haja 
uma proliferação incontrolada de enunciados (standards) para 
resolver determinados problemas concretos, muitas vezes ao alvedrio 
da própria legalidade constitucional.302 Grifo nosso.  
 

Os Princípios, todavia, não são um mal a ser combatido. Os tais nada mais 

representam que um limite à discricionariedade – e não um instrumento de 

justificação para toda e qualquer decisão judicial. Não é negando a normatividade dos 

Princípios que será tolhido o desvio voluntarista, muito pelo contrário, a 

normatividade destes é que garante um tipo de “Amarra Interpretativa” limitando 

qualquer arbítrio abusivo: 

 
Primeiramente, é necessário reconhecer que este problema a ser 
enfrentado é um problema de democracia, pois a atuação jurisdicional 
deve ocorrer dentro de limites, determinados pelos princípios, pois eles 
são condição de possibilidade para legitimar democraticamente as 
decisões judiciais, uma vez que se formam em uma comunidade política – 

                                                 
301 STRECK, Lênio Luiz. As Recepções Teóricas Inadequadas em Terrae Brasilis. Revista Direitos 
Fundamentais e Democracia. v. 10. n. 10. Jul/Dez. 2011. p. 2 – 37. p. 7. 
302 STRECK, Lênio Luiz. As Recepções Teóricas Inadequadas em Terrae Brasilis. Revista Direitos 
Fundamentais e Democracia. v. 10. n. 10. Jul/Dez. 2011. p. 10, 11. 
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e não da mera subjetividade do intérprete. Em outras palavras: o 
princípio impõe seu conteúdo normativo a partir de uma convivência 
intersubjetiva que emana dos vínculos existentes na moralidade 
política da comunidade, de modo que de toda decisão se extrai (pelo 
menos) um princípio, o qual condicionará a próxima decisão. Neste 
sentido, o julgador fica limitado, exercendo, então, os princípios o 
papel de “amarra interpretativa” contra decisionismos. Em um Estado 
Democrático de Direito, assume total relevância controlar a atuação 
jurisdicional, pois delegar a “distribuição da cidadania” de forma 
discricionária aos juízes implica um grave déficit democrático. Portanto, 
os princípios devem ser entendidos por meio de seu caráter normativo, 
não podendo ter mero papel retórico-corretivo, tampouco ser 
entendido como mandados de otimização, recheados de predicados 
morais ad hoc – típico das Teorias Argumentativas. 
 

Por este motivo, defender a solução do conflito entre Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Nacional por meio do uso do 

Princípio Pro Homine, decorrência direta do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, não é, de maneira nenhuma, dar azo a qualquer voluntarismo solipcista 

judicial, mas sim, integrar ao contexto da análise fática e jurídica por meio da 

Adequação e Necessidade e da Proporcionalidade Stricto Sensu, um viés 

fundamentador pela norma que melhor assegure os direitos do ser humano. 

Neste sentido, oferecer o Princípio Pro Homine é estabelecer que a 

resposta adequada – de qual norma deva ser aplicada no confronto entre Constituição 

Nacional e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos - seja mais correta a 

decisão que pontue pela norma mais favorável ao ser humano. Entendendo o 

constitucionalismo e o internacionalismo como esferas que estão imbrincadas – em 

rede. 

O que aqui se considera como resposta adequada para esta questão é: 

Averiguar como construir-se uma norma adequada à teoria e jurisprudência dos 

Direitos humanos mais avançada no mundo. Quando se fala de norma se está tratando 

de um produto interpretativo que foi decantado com o confronto interpretativo de 

regras e princípios, independentemente se as fontes são nacionais ou internacionais. 

Portanto, a resposta adequada, chamada aqui de decisão por meio da 

aplicação do Princípio Pro Homine, nada mais é que a fundamentação da norma 

decisória por meio do vetor da dignidade da pessoa humana, que a doutrina 

internacionalista intitulou como: Princípio Pro Homine.  

A previsão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no texto 

constitucional é obra inovadora do constituinte que produziu a Constituição da 

República de 1988. A opção de colocá-lo no Título I cujo título é “Dos Princípios 
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Fundamentais”, já orienta o sentido normativo fundamental que se quis dar ao 

mesmo:  

 
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. Grifo 
nosso.303 Grifo nosso. 
 

Como se pode observar, não há fundamento único, mas múltiplo. O 

constituinte não fez alusão a nenhuma ordem hierárquica entre os tais. Contudo, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como norma motriz de orientação de todo 

ordenamento jurídico, teria, mundialmente, a posição hierárquica prioritária que Paulo 

Bonavides denomina o “Trono do Ordenamento jurídico”: 

 
[....]sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser portanto 
máxima e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono 
da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele 
em que todos os ângulos éticos da personalidade se acham 
consubstanciados.304 Grifo nosso. 

  
Ingo Wolfgang Sarlet  alerta para a posição constitucional que a 

Dignidade Humana teve na Constituição da República de 1988 que, de forma 

inovadora a trouxe expressa e textutalmente como fundamento do Estado 

Democrático de Direito. Segundo este autor, é indiferente qual classificação se atribua 

– se este é Princípio ou Direito fundamental:  

 
Embora entendamos que a discussão em torno da qualificação da 
dignidade da pessoa como princípio ou direito fundamental não deva ser 
hipostasiada, já que não se trata de conceitos antitéticos e reciprocamente 
excludentes (notadamente pelo fato de as próprias normas de direitos 
fundamentais terem cunho eminentemente – embora não exclusivamente – 
principiológico) [....].305 

 

                                                 
303 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em:< http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/ const/>. Acesso em: 08 de Mar de 2013.  
304 BONAVIDES, Paulo apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais. 5a edição. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 77. 
305 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 5a edição. 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 71. 
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Como conceitos não excludentes, é ainda a ideia de Princípio a que 

prevalece na normatividade da Dignidade da Humana. Seu conceito; entretanto, pode 

levar à uma tautologia de se afirmar que este seria um Direito de se considerar digna 

toda pessoa humana. Portando, autoexplicativo e redundante. Por este motivo, é muito 

utilizado o conceito kantiano para definição da Dignidade Humana como Princípio, 

que determina a proibição do uso do ser humano como “objeto ou coisa”, mas como 

possuidor de um fim em si mesmo: “O homem e duma maneira geral, todo ser 

racional,  existe como um fim em si mesmo,  não só como meio para o uso arbitrário 

desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as ações, tanto nas que se dirigem 

a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser 

considerado simultaneamente como um fim”306.  

Para Perez Luño, o Princípio da Dignidade Humana é o fundamento de 

todos os Direitos fundamentais: “La dignidad humana supone el valor básico 

(grundwert) fundamentador de los derechos humanos que tienen a explicitar y 

satisfacer las necesidades de la persona en la esfera mora”307. Por ter função tão 

preponderante, é considerado também como “Ponto de Arquimedes do estado 

constitucional” 308 . A definição deste Princípio como fundamento do Estado 

Democrático de Direito é seguida em parte por Ingo Wolfgang Sarlet, o qual afirma 

que os Direitos como vida, liberdade, igualdade e até propriedade são todos 

decorrências do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e esta vinculação existirá 

mesmo que não haja positivação expressa no texto constitucional: “[....]verifica-se ser 

de tal forma indissociável a relação entre a dignidade da pessoa e os direitos 

fundamentais que mesmo nas ordens normativas onde a dignidade ainda nào mereceu 

referência expressa, não se poderá – apenas a partir deste dado – concluir que não se 

faça presente, na condição de valor informador de toda a ordem jurídica [....]”309.  

Contudo, isto não significaria que todo e qualquer Direito fundamental 

deva ser originado diretamente do Princípio da Dignidade Humana. A esta exceção 

André de Carvalho Ramos chama: “Consubstancialidade Parcial dos Direitos 

                                                 
306 KANT, 2003, p.68 apud RAMOS, André de Carvalho. Princípio da consubstancialidade Parcial 
dos Direitos Fundamentais na Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. . v. XLVII. N. 1, 2. Jun. 2008. p. 322 – 324.  
307 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 10. ed. 
Madri: Tecnos, 2010. p. 323. 
308 Termo utilizado por G. Haverkate apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana 
e Direitos Fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 79. 
309 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 5. ed. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 86. 
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fundamentais na Dignidade da Pessoa Humana”310, conforme se apreende de seus 

ensinamentos, a consubstancialidade diz da existência ou não de um substrato 

comum, mesma substância, entre o Princípio da Dignidade Humana e os Direitos 

fundamentais. Este substrato preencheria os Direitos fundamentais, ainda que 

parcialmente, em diversos níveis e graduações.  

Quanto maior o preenchimento, maior a força que o mesmo possuirá para 

evitar a sua restrição. Contudo, este preenchimento em maior ou menor grau seria 

atestado para definição do grau de restrição possível – já que o mesmo não poderia ser 

elencado como princípio absoluto: 

 
Embora inúmeros direitos fundamentais encontrem-se preenchidos, em 
diversos graus, pelo respeito à dignidade humana como o direito à vida, à 
liberdade, a um salario capaz de atender às necessidades vitais básicas, e 
outros, não seria admissível utilizar-se unicamente do método-lógico-
indutivo para afirmar, intransigentemente, que todo e qualquer direito 
fundamental ou princípio possui em sua essência uma lasca da dignidade 
da pessoa humana. Não se pode transformar o princípio em referencia em 
um axioma jurídico, em uma verdade universal, incontestável e absoluta: 
em outras palavras, em um mito.311  

 
Esta crítica contra a absolutização ou uso exacerbado do Princípio da 

Dignidade Humana feita acima, foi anunciada por Laurence Tribe como uma 

proibição de uso deste como espelho manipulável: “[....] no qual todos veem o que 

desejam ver”312. Mesmo havendo sérias discussões quanto ao caráter polissêmico, 

amplo e aparentemente vago do termo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

não se pode perder de vista que a Nova Hermenêutica Constitucional, como já visto 

no tópico acima, já labora com expressões normativas (regras e princípios), pouco 

importando se o conteúdo normativo tem forma abstrata, ou se é muito ou pouco 

indeterminado. Ou seja, não são estes os empecilhos para normatividade deste 

Princípio fundamental para o Estado Democrático de Direito no mundo.  

Diversas constituições no mundo preveem este Princípio. Apenas para 

citar algumas,  na Alemanha, em seu primeiro artigo: 

 

                                                 
310 RAMOS, André de Carvalho. Princípio da Consubstancialidade Parcial dos Direitos 
Fundamentais na Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa. . v. XLVII. N. 1, 2. Jun. 2008. p. 322 – 324.  
311  RAMOS, André de Carvalho. Princípio da consubstancialidade Parcial dos Direitos 
Fundamentais na Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa. . v. XLVII. n. 1, 2. Jun. 2008. p. 322 – 324. p. 323. 
312 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 5. ed. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 103. 
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Artigo 1 [Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação 
jurídica dos direitos fundamentais] 
(1)  A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é 
obrigação de todo o poder público.  
(2)  O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e 
inalienáveis da pessoa humana como fundamento de toda comunidade 
humana, da paz e da justiça no mundo.  
(3)  Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, consti- tuem direitos 
diretamente aplicáveis e vinculam os pode- res legislativo, executivo e 
judiciário.313  

 
É interessante notar que, para jurisprudência alemã, o Princípio da 

Dignidade humana é sinônimo do Direito fundamental à Vida. Ter vida já seria fato 

suficiente de possuir o Direito à Dignidade, assim pode ser percebido nesta decisão da 

Corte Constitucional alemã: 

 
Sentencia de la Segunda Sala, del 15 de diciembre, 1970 –2 BvF 1/69, 2 
BvR 629/68 y 308/69 
Conceito do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: 
Voto particular de los magistrados Geller, Dr. Von Schlabrendorff y Dr. 
Rupp: Para responder a la pregunta de lo que significa “dignidad 
humana“, uno debe guardarse de entender esta patética expresión 
exclusivamente en su sentido más elevado, es decir, aquel que 
considera que la dignidad humana únicamente se vulnera cuando el 
trato otorgado por el poder público –al hacer cumplir la ley– a las 
personas sea considerado como “expresión de desprecio del valor del 
que goza el ser humano por el mero hecho de ser persona”, y en ese 
sentido tiene también el carácter de un “tratamiento abyecto”. Si se 
hace esto, entonces se reduciría el Art. 79, párrafo 3 de la ley Funda- 
mental a la prohibición de reintroducir, por ejemplo, las torturas, la picota 
y los métodos del Tercer reich. una restricción tal, sin embargo, no 
corresponde a la concepción y al espíritu de la ley Fundamental. Todo 
poder estatal tiene que considerar y proteger al ser humano en sus valores 
propios y su autonomía. no puede ser tratado de manera “impersonal”, 
como un objeto, aun cuando esto ocurra sin desconocer los valores per- 
sonales, sino con “buenas intenciones”.314 

 
Em Portugal, também em seu primeiro artigo, foi elencado como 

Princípio Fundamental da república portuguesa: 

 
Princípios fundamentais 
Artigo 1.º  
República Portuguesa 
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. 

 

                                                 
313  Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Disponível em: < 
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3160404/Daten/1330556/Gundgesetz_pt.pdf. p. 18>. Acesso 
em 13 de Fev de 2013. 
314 SCHWABE, Jürgen. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán: Extractos de 
las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe. Tradução: Marcela Anzola; Gil Emilio; 
Maus Ratz. México: Fundación Konrad Adenauer, 2009. 669p. p. 54.  
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Nos países da América Latina também há expressa previsão constitucional 

para este Princípio. Na Constituição da República do Paraguai, já no preâmbulo, ele é 

mencionado: 

 
El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos 
en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo 
la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la 
justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, 
representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e 
independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, 
SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución.315 Grifo nosso. 
 

Assim também seguiu o constitucionalismo chileno: “Artículo 1°.- Las 

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. [....]”316. E a Constiuição 

boliviana: 

 
Artículo 8. 
II. 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. 
Artículo 22.  
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y 
protegerlas es deber primordial del Estado.317 

 
Mesmo havendo previsão expressa nos diversas constituições citadas, é 

recorrente os casos em que este Princípio é clivado por decisões nacionalistas.  

Em um caso recentíssimo, ocorrido no âmbito da União Europeia, mesmo 

contra a previsão expressa do Princípio da Dignidade Humana no artigo 1º da Carta 

de Direitos Fundamentais da União Europeia promulgada no ano 2000 em Nice, a 

Corte Europeia de Direitos Humanos teve que intervir na decisão da Inglaterra sobre a 

aplicação da pena perpétua. 

Isto ocorreu no caso “Vinther and Others versus Reino Unido”, iniciado 

em 2009. A Corte Europeia de Direitos Humanos teve que apreciar a possibilidade 

constitucional da Inglaterra, no instituto da “Prisão Perpétua”, ante o conflito desta 

                                                 
315  Constitución de la República de Paraguay. Disponível em:< 
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pry/sp_pry-int-text-const.pdf>.  
Acesso em 23 de Set de 2012.  
316  La Constitución Política de la República de Chile. Disponível em:< 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302>. Acesso de 15 de Jul de 2013. 
Constitución de 2009. Republic de Bolivia. Disponível em:< 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html.>. Acesso em 20 de Jul de 2013..  
317  Constitución de 2009. Republic of Bolivia. Disponível em:< 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html>. Acesso em 15 de Mar de 2013.  
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com o art. 3º, da Convenção Europeia de Direitos Humanos318 que prevê a proibição 

de penas desumanas. Ocorre que, tanto a Inglaterra como a Holanda aplicam a pena 

de prisão perpétua sem previsão de revisão da mesma, ou seja, o réu é sentenciado 

sem a menor sombra de esperança reexame de sua situação. 

Apesar da manifesta violação à vedação à penas desumanas, por quatro a 

três, decisão apertadíssima, a Corte firmou pela não existência de violação do art. 3º, 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Sinalizo uma das fundamentações para 

asseverar como o conflito normativo aqui não está no plano textual, mas em critérios 

hermenêuticos de construção argumentativa principilógica:  

 
The court underlined that prisons also had a duty to strive towards 
the re-socialisation of prisoners, to preserve their ability to cope with 
life and to counteract the negative effects of incarceration and the 
destructive changes in personality that accompanied imprisonment. It 
recognised, however, that, for a criminal who remained a threat to 
society, the goal of rehabilitation might never be fulfilled; in that case, 
it was the particular personal circumstances of the criminal which 
might rule out successful rehabilitation rather than the sentence of life 
imprisonment itself. The court also found that, subject to these 
conclusions, life imprisonment for murder was not a senseless or 
disproportionate punishment.319 Grifo nosso. 

 
A revisão da pena perpétua é instituto aplicado em quase toda Europa, não 

sendo inteligível que apenas na Inglaterra e na Holanda permanecessem desta forma. 

Ocorre que, em 09 de Julho de 2013, tendo as partes recorrido da decisão acima, a 

Câmara da Corte Europeia de Direitos Humanos definiu que a pena de prisão perpétua 

não feria o art. 3º Convenção Americana de Direitos Humanos, mas, contrariando os 

intentos nacionalista da Inglaterra, determinou que fosse aplicado o instituto da 

revisão da pena perpétua após o lapso temporal de 25 anos.  

O fundamento maior desta decisão foi o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e o art. 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

assimiliado pelo Brasil por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992 que, além 

de prever este Princípio, ainda determina que as penas devem ter finalidade 

socializante:  

 
                                                 

318  Artigo 3.º (Proibição da tortura). Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou 
tratamentos desumanos ou degradantes. Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html>. Acesso em 25 de Mar de 2012.  
319  CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso: VINTER AND OTHERS v. THE 
UNITED KINGDOM. 09 de Julho de 2013. Disponível em:< http://s.conjur.com.br/dl/corte-europeia-
prisao-perpetua1.pdf>. Acesso em 12 de Jul de 2013.  p. 18.  
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1.  Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com 
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana.  
2.  a) as pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstância 
excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, 
condizente com sua condição de pessoa não-condenada.  
b)  as pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das adultas e 
julgadas o mais rápido possível.  
3.  O regime penitenciário num tratamento cujo objetivo principal seja 
a reforma e a reabilitação moral dos prisioneiros. Os delinqüentes 
juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente 
com sua idade e condição jurídica.320 Grifo nosso. 

 
Este recentíssimo acordão demonstra como é conflituosa a efetividade da 

aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. No cenário internacional, 

começou a ser cunhado por meio do Princípio da Primazia da Norma Mais Favorável 

à  Vítima, após, este ganhou teor de Princípio sob outro título: “Pro Homine”.  

Antes de definir o conceito e alcance deste Princípio, vale trazer a acepção 

clássica que já houve sobre o termo “Dies interpellat pro homine” para asseverar que 

não possui qualquer relação com o que aqui vai está sendo defendido: 

 
EMENTA:   É CERTO QUE O ART. 960 DO COD. CIV. EXPRESSA 
QUE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E 
LÍQUIDA NO SEU TERMO, CONSTITUI, DE PLENO DIREITO, EM 
MORA, O DEVEDOR. E A MORA "EX RE", QUE DISPENSA 
INTERPELAÇÃO AO DEVEDOR PORQUE ESTE, NO CASO, TEM 
CIÊNCIA DO PRAZO DENTRO DO QUAL DEVE CUMPRIR A 
OBRIGAÇÃO ("DIES INTERPELLAT PRO HOMINE"). MAS E 
TAMBÉM CERTO QUE ESSA REGRA NÃO SE REFERE A CULPA, 
QUE, BEM SABEMOS, E INERENTE A MORA. SE O CREDOR 
TOLERA QUE O DEVEDOR SEJA RETARDIO NO CUMPRIR A 
OBRIGAÇÃO, ELE MESMO, COM A SUA TRANSIGÊNCIA, EXCLUI 
A CULPA NA CONDUTA DO OBRIGADO E DESCONSTITUI A 
DEMORA (COD. CIV., ARTIGO 963). SE ESTA NÃO SE 
CONFIGURA, NÃO SE TEM COMO, BASEADO NELA, RESCINDIR 
O CONTRATO.321 Grifo nosso. 

 
O “Dies interpellat pro homine” (o dia interpela pelo homem), remete à 

um instituto do Direito das Obrigações, de origem romanística. Significando a não 

necessidade de interpelação do devedor com a chegada do prazo para cumprimento da 

obrigação acordada.  Ou seja, ao chegar o dia acordado para o pagamento, o devedor 

já está em mora. 

                                                 
320  Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Disponível em:< 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_politicos.htm>. Acesso: em 24 de Fev de 2013.  
321  SUPREMO TRIBUNL FEDERAL. BRASIL. Recurso Extradordinário. N. 72.685/PA  
Relator:  Min. Antonio Neder.   11 de Junho de 1973.  Segunda Turma. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=168433>. Acesso em 20 de Nov 
de 2012.   
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A definição e uso do Princípio Pro Homine, como princípio do Direito 

Internacional Público, tem origem no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: 

  
[....] os princípios hermenêuticos que regem conflitos entre direitos e 
princípios originalmente reconhecidos pelo Constituinte, exigindo-se uma 
exegese sistemática e pautada, sempre privilegiando, como destacado 
alhures, uma solução mais favorável à garantia da dignidade de pessoa 
[....].322 Grifo nosso. 

 
Esta percepção de que a decisão deve ser orientada de forma à beneficiar à 

vítima foi pioneiramente defendida aqui na doutrina brasileira por Antonio Augusto 

Cançado Trindade, que o nomeou como “Princípio da Norma mais Favorável às 

Vítimas”, segundo este autor, a aplicação deste solucionaria o dilema inócuo entre 

Monistas e Dualistas, pois não se estaria estabelecendo nenhuma relação hierárquica 

entre o Direito nacional e o internacional: 

 
No presente domínio de proteção, não mais há pretensão de primazia do 
direito internacional ou do direito interno, como ocorria na polêmica 
clássica e superada entre monistas e dualistas. No presente contexto, a 
primazia é da norma mais favorável às vítimas, que melhor as proteja, seja 
ela norma de direito internacional ou de direito interno.323  

 
Há uma falsa impressão de que apenas o Direito Constitucional mudou e 

que o Direito Internacional estaria isento de mudanças – ledo engano. Há “memórias” 

de um Direito Internacional que se vale dos Direitos humanos para fazer-se primeiro, 

mas, na maioria dos casos, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos já 

possuem em seus textos a previsão expressa de que a normas mais favorável ao 

humano deve ser aplicada – independentemente de sua fonte ser internacional ou não:  

 
No plano global, o pacto de Direitos Civis e Políticos proíbe 
expressamente qualquer restrição ou derrogação aos direitos humanos 
reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte, em virtude de outras 
convenções, ou de leis, regulamentos ou costumes, “sob pretexto de que o 
presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau” artigo 5. 
2. Tanto a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiiados (artigo 5) 
quanto a Convençào sobre o Estatuto dos Apátridas (artigo 5), preveem 
igualmente que nenhuma de suas disposições prejudicará “qualquer 
disposição que seja mais propícia à obtenção da igualdade entre homens e 
mulheres e que esteja contida: a) na legislação de um Estado Parte; ou b) 
em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional vigente 
nesse Estado”(artigo 23). Na mesma linha  de pensamento, a Convenção 

                                                 
322 SARLET, Ingo Wolfgang.  Direitos Fundamentais e Tratados Internacionais em Matéria de 
Direitos Humanos: revisitando a discussão em torno dos parágrafos 2° e 3º dor art. 5º da Constituição 
Federal de 1988. NEVES, Marcelo (coord.). – Transconstitucionalismo do Direito: Novas perspectivas 
dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010.  
323  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. Vol. I. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 542. 
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sobre os Direitos da Criança também adverte que nada do estipulado nela 
afetará “disposições que sejam mais convenientes para a realização dos 
direitos da criança e que podem constar: a) das leis de um Estado Parte; b) 
das normas de direito internacional vigentes para esse Estado”. (artigo 41). 
No plano regional, a mesma ressalva se encontra na convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, que proíbe a interpretação de qualquer de suas 
disposições no sentido de limitar o gozo e exercício de quaisquer direitos 
que “possuam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos 
Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja Parte um 
dos referidos Estados” (artigo 29 . b.; proíbe, ademais, a interpretação de 
qualquer de suas disposições no sentido de excluir ou limitar “o efeito que 
possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem e outros atos internacionais na mesma natureza” (artigo 29 d.). Da 
mesma forma, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econ6omicos, Sociais e 
Culturais (Protocolo de San Salvador) determina que “não se poderá 
restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes em um 
Estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções 
internacionais, sob o pretexto de que este Protocolo não os reconhece ou os 
reconhece em menor grau”. (artigo 4).324   

 
Esta irradiação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana sobre o 

Direito Internacional, como se pode perceber, já é pacífica nos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos. A norma mais favorável é aplicada, seja ela 

originada nos Tratados Internacionais ou nas leis do ordenamento jurídico nacional 

invocadas.  

Sendo de uso pacífico no Direito Internacional, ainda passa por um 

processo difícil de aplicação nas jurisprudências pátrias, ora pela dificuldade dos 

casos difíceis (hard cases), ora por um atraso na leitura dos novos pressupostos do 

constitucionalismos e Hermenêutica, no chamado “Neoconstitucionalismo”. 

Ante o conflito entre Tratado Internacional de Direitos Humanos e a 

norma constitucional há de ser utilizado o Princípio do Pro Homine, decorrência 

direta do princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, previsto como já 

apresentado no art. 1º, III, CRFB/88. Para auxílio da atividade de Ponderação nas 

fases do Princípio da Proporcionalidade. O aqui se propõe é: a inclusão do Princípio 

Pro Homine nas etapas de ponderação de Princípios.  

Esta proposta não levaria ao reconhecimento do que Robert Alexy 

denomina “Peso Abstrato de um Princípio”; ou seja, um peso que teria 

preponderância normativa independe do teor fático apresentado: “O peso abstrato de 

                                                 
324  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. V-I. 2. Ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 543, 544.  
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um princípio Pi é o peso que cabe a Pi relativamente a outros princípios, 

independente das circunstâncias de alguns casos.”325.  

Não firmamos aqui um Princípio Absoluto. Isto obstaria a ideia de 

sopesamento legítimo de princípios, já que haveria um princípio que deveria ser 

aplicado a priori. E uma Ponderação Legítima, que foge daquela utilizada como 

simbolismo do arbítrio abusivo judicial326, requer que seja realmente posta em análise 

a aplicação possível dos Princípios balanceados antes as peculiaridades do caso em 

exame. 

Esta Ponderação Legítima faz anunciar o oposto da “sangria 

hermenêutica” que apenas tenta justificar decisões arbitrárias. Ela é contra o uso 

absolutamente simbólico da Ponderação. Por este motivo, não está “coagulada” uma 

resposta que dê azo à mil resultados diferentes, como ocorre na Ponderação Simbólica 

- solipsista. Tanto é que, como já afirmado, é regra que, além de possuir expressa 

previsão em Tratados internacionais, já é iniciada em nossa Constituição Nacional, 

quando o art. 5º, XXXI, CRFB/88, determina expressamente a aplicação da normas 

mais benéfica ao de cujus. 

O que se faz ao definir a resposta do conflito entre Tratados Internacionais 

de Direitos humanos e a Constituição Nacional é pontuar que o critério da hierarquia 

encontra-se em ruína. Estando em rede, os ordenamentos, as normas de Direitos 

humanos e de direitos fundamentais, exigiriam uma ponderação recolhida a um 

espaço que melhor protegesse o ser humano: uma ponderação de normas – 

independente da análise hierárquica das normas e de suas fontes. Abandonando a 

ideia estática de ordenamento jurídico.  

Explico: quando aqui se defende a utilização do Princípio Pro Homine 

não se está a afirmar, antes de qualquer análise fática, que o mesmo possua um peso 

inquestionável. Esta afirmação abandonaria a ideia de Sopesamento. O que aqui se 

defende é que, no âmbito de sopesamento que envolvam normas de Direitos humanos, 

                                                 
325  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 3. ed.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 168p. p. 139. 
326  Sobre este tipo de Ponderação meramente simbólico-abusiva: “Desse modo, expressões como 
‘ponderação de valores’, ‘mandatos de otimização’, ‘proporcionalidade’, razioabilidade’, ‘decido 
conforme minha consciência’, no momento em que são utilizadas ou pronunciadas, têm um forte poder 
de violência simbólica (Bourdieu) que produz o ‘sentido próprio’ e o ‘próprio sentido’”. (STRECK, 
Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constiuição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 55).  
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possuem a estrutura de Princípios327, seja dada prevalência para norma que melhor 

beneficie o ser humano, independente de ser a sua fonte nacional ou internacional.  

Ou seja, dentro dos subprincípios da proporcionalidade: Adequação, 

Necessidade e proporcionalidade Stricto Sensu, verificar se é possível encontrar em 

fontes internacionais ou nacionais uma norma que melhor assegure o Princípio Pro 

Homine. Agora, cabe ao hermeneuta atento ao avanço do Princípio Pro Homine no 

constitucionalismo e no Direito internacional contemporâneos, aglutinar uma nova 

etapa ao Princípio da Proporcionalidade: a avaliação das normas mais favoráveis ao 

ser humano. Este seria o passo mais certo nos tempos de travessia que a Pós-

modernidade vem desafiando – utilizar o Direito para “restaurar a saúde ética da 

humanidade”: 

 
A realização da plenitude do Direito tem sua plataforma de manobra 
exatamente neste universo: o da pessoa humana, isto é, o Outro. [....] Umas 
das tarefas urgentes do Direito é a de restaurar a saúde ética da 
humanidade. Tornar efetivo o respeito à pessoa humana em virtude da 
descoberta de sua importância para quaisquer planos políticos.328  
 

E esta realização está para além de uma teoria tradicional da chamada 

Velha Hermenêutica e do constitucionalismo clássico – seria a restauração não apenas 

do viés gramatical dos termos jurídicos, mas de seus sentidos. Uma veia humanística 

no Direito, com a revaloração da normatividade do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana em nosso constitucionalismo – uma ponderação não solvida por normas 

absolutas, ou ordenamentos suficientemente escalonados hierarquicamente, mas sim 

num sopesamento humano e humanizador que pontue sempre pela valorização e 

proteção à pessoa humana. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
327 Quanto a Ponderação, vale asseverar, só admitimos esta quando a norma em lide for de conteúdo de 
Princípios: “[....] e se a ponderação é o procedimento do qual o resultado será uma  regra 
posteriormente subsumida ao caso concreto, o que temos como resultado da “ponderação de regras”? 
Uma “regra” da regra?”( STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constiuiçào, Hermenêutica e 
Teorias Discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.563). 
328  ALMEIDA-DINIZ, Arthur J.  Novos Paradigmas em Direito Internacional Público. Sergio 
Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1995. p. 77 – 79. 
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CONCLUSÃO 

Os Direitos humanos ocasionaram uma revolução na teoria do Direito, da 

Constituição e de sua Hermenêutica - não apenas por terem fornecido meios para 

internacionalização do Direito, como também pela abolição da visão estanque entre 

Direito Constitucional e Internacional.  

Uma das características principais destes direitos e que ocasionou diversos 

debates entre Multiculturalista, Relativistas e Universalistas, foi a sua capacidade em 

tempos Pós-modernos de empreender um novo tipo de universalidade: a 

Universalidade na Diversidade. Uma forma de defender categorias universais que 

dialoguem com as diversidades culturais existentes. 

O intenso debate tradicional entre as teses nacionalistas e 

internacionalistas quanto ao tema do conflito entre Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e a Constituição Federal, tem um erro fulcral de foco: a tentativa de fixar 

qual a hierarquia da fonte de um texto legal – independentemente da análise do 

conteúdos das normas em conflitos. Os critérios decisórios, sejam o do escalonamento 

de normas hierarquicamente organizadas ou da fixação de uma hierarquia entre o 

ordenamento jurídico nacional e o internacional, foram tentativas absolutamente 

insuficientes ante a existência de um Direito cada vez mais aberto valorativamente – e 

as clásulas ditas fundamentais denotam isto. 

As teses Monistas e Dualistas foram apresentadas, inclusive com ênfase 

nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, que tendem em maioria à tese ainda 

Dualista, para sinalizar a realidade do Pluralismo como terceira via de definição do 

tema. O dialógo das fontes, uma repaginação no conceito de ordenamento jurídico, 

percebido não apenas como um vetor estático, mas também dinâmico – não completo, 

mas completável. Isto tudo para sinalizar que a resposta ao conflito entre Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Nacional não está na afirmação 

de que a Constituição ou o Direito Internacional são superiores. Este critério estático 

não dissolve a questão. Foi demostrado que o Direito internacional já vem positivando 

documentos internacionais que preveem textualmente a aplicação da norma mais 

favorável ao ser humano – independentemente da fonte, se nacional ou internacional. 

É esta possibilidade que se requer seja aplicada em nossa jurisprudência pátria, ainda 

que seja difícil a caminhada. 

A importância da Emenda Constitucional n. 45 de 30 de Dezembro de 

2004, mesmo com o sistema confuso de equiparar Tratados Internacionais de Direitos 
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Humanos somente após quórum qualificado de emendas à Constituição, foi um 

divisor de águas para as teorias que definiam o chamado status diferenciado dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos. As teses que surgiram desde então 

foram elencadas em quatro vertentes: legalidade, constitucionalidade, 

supraconstitucionalidade e a prevalente até o momento no Supremo Tribunal Federal: 

a supralegalidade. A ideia de diferenciar o tratamento para os Tratados Internacionais 

de Direitos Humanos; contudo, já faz acalourar as teses sobre a existência de um 

“Bloco de Constitucionalidade Amplo” advindo da previsão do texto originário de 

Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, parágrafo 2º. Contudo, o Supremo 

Tribunal Federal ainda pontua pela Supremacia da Constituição Federal e por um 

“Bloco de Constitucionalidade Restrito”, no qual apenas as normas expressamente 

submetidas as trâmites burocráticos de nosso constitucionalismo pátrio teriam 

ingresso na estatura constitucional. 

Por este motivo, foi necessário trazer a releitura do chamado 

“Neoconstitucionalismo” através da chamada Nova Gramática da Constituição e do 

Direito, que não apenas foi revolucionada pela inclusão das normas de Direitos 

humanos, como também pelo intenso processo globalizante que empurrou os dogmas 

tradicionais da Supremacia da Constituição Nacional e da Soberania estatal à uma 

nova e urgente releitura. O que se possui é uma ideia não mais de Soberania estatal 

absoluta, mas de Governança, de um “Estado Constitucional Cooperativo”, de uma 

mundialização do Direito na defesa dos Direitos humanos, num 

“Transconstitucionalismo” comunicante ou numa aliança entre as constituições do 

chamado “Multiconstitucionalismo”  - ordenamento jurídico então, só pode ser 

concebido como um processo dinâmico – vivo e em rede. 

Não haveria como propor a aplicação do Princípio Pro Homine, derivação 

direta do Princípio da Dignidade Humana em âmbito internacional, sem antes definir 

que não se está defendendo um uso abusivo, solipcista ou inflacionário dos Princípios. 

Uma normatividade dos Princípios como limite para discricionariedade judicial – e 

não como “carta branca” para desmandos. Não compactuamos com o uso do chamado 

“Panprincipiologismo”. Mas acentuamos a normatividade do Princípio Pro Homine, 

decorrência direta do art. 1º, III, CRFB/88, que, vanguardistamente na história do 

constitucionalismo brasileiro, trouxe o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no 

texto expresso da Constituição.  
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Ou se percebe esta modificação estrutural no parâmetro de decisão quanto 

ao confronto Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Nacional, 

ou toda a positivação sobre Direitos humanos na CRFB/88, não possuirá o menor 

sentido.  

A proposta deste trabalho foi a de direcionar a questão do conflito entre 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Nacional, mediante a 

orientação do Princípio da Proporcionalidade numa quarta instância ou subprincípio. 

Além dos já consagrados subprincípios deste, adequação, necessidade e 

proporcionalidade stricto sensu, seja incluído o “Princípio do Pro homine” como 

avanço desta Nova Hermenêutica Constitucional – construindo um tipo de 

ponderação que seja orientada pela valorização das normas que sejam mais favoráveis 

ao ser humano. 

Como toda proposta de solução está submetida à críticas, é importante 

perceber o alerta que Noberto Bobbio, lembrando Ludwing Wittgenstein, enfrentando 

o problema da paz e da guerra, para descrever quem queira definir, em termos 

definitivos, pontos ainda cinzas que a  teoria do Direito enfrenta, ele assim define-os: 

 
Wittgenstein escreveu que a tarefa da filosofia é ensinar a mosca a sair 
da garrafa. Essa imagem, elevada à representação global da vida humana, 
reflete apenas uma das possíveis situações existenciais do homem, e não a 
mais desfavorável. É a situação em que a via de saída existe (trata-se 
evidentemente de uma garrafa não tapada); além disso, fora da garrafa está 
alguém, um espectador, o filósofo, que vê claramente onde está. Mas se 
em vez da imagem da mosca na garrafa considerarmos a do peixe na 
rede? O peixe na rede também se debate para sair, com esta diferença: ele 
crê que exista uma via de saída, e a via de saída não existe. Quando a 
rede for aberta (não por ele), a saída não será uma libertação, isto é, um 
princípio, mas a sua morte, ou seja, seu fim. [....] Mas nós, homens, 
somos moscas na garrafa ou peixes na rede? Talvez uma coisa nem 
outra. Talvez a condição humana possa ser globalmente representada 
de maneira mais apropriada com uma terceira imagem: a via de saída 
existe, mas não há nenhum espectador de fora que conheça 
preventivamente o percurso. Estamos todos dentro da garrafa. 
Sabemos que a via de saída existe, mas não sabemos exatamente onde 
está, procedemos por tentativas, por sucessivas aproximações.329 Grifo 
nosso. 

 
A via de saída que queremos apresentar representa um caminho menos 

formalista e mais humanizante da práxis do Direito. Valorizando a utilização do 

Princípio do Pro Homine, ao invés da fixação hierárquica legal de textos num 

ordenamento jurídico hermético e superior ao internacional. Esta é uma resposta, uma 

                                                 
329 BOBBIO, Noberto. O problema da Guerra e as Vias da Paz. Tradução de Álvaro Lorencini. São 
Paulo: Unesp, 2003. p. 49, 50. 
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aproximação – que pretende ser uma saída para o dilema clássico entre Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos e o constitucionalismo pátrio.  

O último voo do flamingo, mencionado na introdução desta Dissertação, 

para nós brasileiros, não tem o mesmo peso simbólico do fim da esperança, como o é 

para os moçambicanos. Contudo, foi trilhando leituras sobre a dificuldade da 

aplicação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos em nossa jurisprudência 

doméstica, que senti o mesmo dissabor que Mia Couto sentiu ao tomar em sua mão 

uma pena de flamingo trazida pelo vento.  

Foi para não permitir que faleça a força deste símbolo de humanização do 

Direito que empreendi esforços para construir uma pesquisa que elencasse a pessoa 

humana como vetor axiológico para definição de qual norma deve ser aplicada 

quando confrontado um Tratado Internacional de Direitos Humanos e a Constiuição 

Nacional. Ler os julgados do Supremo Tribunal Federal, entretanto, ainda faz 

ressentir o mesmo dissabor de imaginar que aqui se esteja a abortar o “último voo do 

flamingo” – impedindo que os Direitos humanos persigam a senda de projetar 

esperança às instituições estatais. 

Afinal, Direito, humanos, é mais bem quisto quando assim combinado: 

“Direitos humanos” - conciliados. Espero por esta conciliação sem saber se estamos 

em redes ou em garrafas, mas sabemos que a via de saída existe – ela está na luta 

histórica e diária por um Direito que proteja seu maior penhor: o ser humano. 
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