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RESUMO 

O presente estudo busca compreender as premissas e implicações do controle de 

convencionalidade sob seu ângulo interno, instrumento assim utilizado na 

compatibilização da normativa interna com os direitos e garantias fundamentais 

enunciados no plano internacional. À luz da concepção contemporânea dos direitos 

humanos, será analisada a formação do diálogo entre Direito Constitucional e Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. A partir disso, serão trazidas à baila as relações 

entre o paradigma informado pelo human rights based approach e a necessária 

superação do conceito tradicional de soberania, traçando rumo para a consolidação 

de um ius commune latino americano de respeito aos direitos humanos. Por fim, o 

enfoque recairá sobre qual o estado dos entrelaces entre o ordenamento jurídico 

brasileiro e a normativa internacional dos direitos humanos. Para tanto, sob a 

perspectiva do princípio pro persona, terá vez a compreensão da relação entre a 

Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Controle de Convencionalidade. Direitos Humanos. 

Constitucionalismo. 

 



 
 

RESUMEN 

Este estudio busca comprender los supuestos y las implicaciones del control de 

convencionalidad en el ángulo interno, instrumento utilizado en el cumplimiento de las 

normas internas con las normas internacionales en matéria de derechos y garantías 

fundamentales. A partir de la concepción contemporánea de los derechos humanos, 

se examinará la formación del diálogo entre el Derecho Constitucional y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. A partir de esto, van a ser llevados a un 

primer plano la relación entre el paradigma del human rights based approach y la 

necesidad de superar el concepto tradicional de soberanía estatal, para el seguimiento 

de la consolidación de un ius commune latino americano de respecto a los derechos 

humanos. Por último, la atención se centrará en la imbricación entre la ley brasileña y 

las normas internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, desde la perspectiva 

del principio pro persona, se comprenderá la relación entre la Constitución brasileña 

y los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Palabras clave: Control de Convencionalidad. Derechos Humanos. 

Constitucionalismo. 
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INTRODUÇÃO 

Na concepção contemporânea dos direitos humanos, o alcance de seu 

sentido afasta-se dos extremos: ao mesmo tempo em que nega o jusnaturalismo, 

remete para muito além de uma normativa estritamente positivista. Não se justifica por 

valores dados abstratamente à humanidade, tampouco se pretende completo na letra 

da lei. Sua construção depende, antes, da garantia do acesso a espaços de luta cujo 

conteúdo se preenche pela vida social de cada tempo. Na contemporaneidade do 

mundo globalizado, chama atenção o entrelace da trama normativa plural que se 

propõe à proteção conjunta do direito a ter direitos. 

Esta trama faz conviver vários ordenamentos jurídicos, na pretensão 

compartilhada de regular pontos em comum. Torna-se, por isso, cada vez mais difícil 

e menos proveitoso o estudo de uma ordem jurídica sem reconhecer a necessária 

referência às demais ordens que com a primeira se relacionam. Assim, a realização 

dos direitos humanos não encontra albergue em apenas uma fonte normativa, mas 

sim nessa pluralidade de ordenamentos inter-relacionados. 

É com este fito que, da multifacetada relação entre o Direito Constitucional 

e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, abre-se espaço para instrumentos 

que, antes da aspiração de supremacia de um sobre o outro, fornecem meios de tornar 

essa convivência profícua à realização dos direitos e garantias fundamentais. É nesta 

toada que o controle de convencionalidade, modo de adequação da normativa interna 

aos ditames estabelecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, temática 

eleita pelo presente estudo, avulta como possível instrumental de realização de um 

diálogo harmônico entre essas ordens. 

A reconstrução dos direitos humanos – para emprestar a expressão de 

Celso Lafer -, cujo gérmen remonta às consequências da segunda Grande Guerra, 

inaugurou o paradigma no qual se alicerça a temática aqui enfrentada. Informado pelo 

human rights based approach, o atual paradigma tem o fito de informar tanto o Direito 

interno, quanto o Internacional, fornecendo uma base axiológica na qual avulta a 

centralidade da dignidade humana como referencial ético compartilhado. 

A abertura dos sistemas constitucionais em busca de maior proteção aos 

direitos humanos permite que se fale em um denominador comum na realidade 

jurídica da América Latina, onde a formação do corpus juris commune ganha destaque 
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quando da atuação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Importa que se 

desenvolva estudos sobre o tema devido principalmente ao potencial transformador 

que exerce constantemente sobre o fenômeno do constitucionalismo. Outrossim, 

operar a ruptura tradicional entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos é tarefa urgente na construção de uma cultura jurídica orientada 

pelo human rights based approach. 

Neste contexto, o diálogo entre tais ramos do Direito é um dos fenômenos 

que informam e ressignificam vários componentes da arena jurídica, sobretudo o 

constitucionalismo contemporâneo. É que a interdependência entre os sistemas 

internos e internacionais não permite que um seja compreendido sem o outro, 

afastando qualquer pretensa postura de autossuficiência. 

Neste cenário, reforça-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos 

não é reservada ao domínio estatal, mas, antes, conforme anuncia Flávia Piovesan, 

revela-se tema de “legítimo interesse internacional”. É assim que surge a necessidade 

de fomentar um verdadeiro diálogo entre jurisdições, eis que ele vem em prol da 

proteção máxima desses direitos. 

A persecução dos direitos humanos, que funciona como verdadeiro elo de 

ligação entre jurisdições, não é tarefa que prescinde de cooperação. Faz parte de uma 

realidade complexa e, desafio grandioso que é, reclama atuação conjunta. É preciso 

que haja comunicação, retroalimentação e reconhecimento entre essas ordens, 

porque, afinal, há partilha de objetivos e os problemas comuns reclamam soluções 

compartilhadas. 

Neste “novo” paradigma, que fornece orientação no sentido da primazia da 

dignidade humana, há que se estabelecer um diálogo entre sistemas jurídicos internos 

e internacionais, cujo idioma comum devem ser os direitos humanos. Se, neste 

contexto, o indivíduo assume posição central, em qualquer ponto de dissonância entre 

uma e outra ordem é esperado que a via de convergência seja delineada pelo princípio 

pro persona, segundo o qual prevalecerá a norma mais favorável ao indivíduo. 

O diálogo, como o próprio vocábulo sugere, é via de mão dupla, 

reclamando ordens abertas à exportação de ideias e experiências, mas também 

permeáveis a fatores exógenos. Outrossim, o diálogo comporta diferentes dimensões, 

podendo ser realizado entre jurisdições regionais, entre jurisdições constitucionais ou, 
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então, entre jurisdição constitucional e regional. No presente estudo, pela necessária 

delimitação do tema, o recorte metodológico eleito foi o modo pelo qual o ordenamento 

jurídico brasileiro (jurisdição constitucional) abre-se às influências advindas do Direito 

Internacional no que tange aos tratados e convenções que versam sobre direitos 

humanos (com enfoque na jurisdição regional do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos). 

À temática do controle de convencionalidade, entrelaça-se a determinação 

do nível hierárquico que os tratados internacionais de direitos humanos assumem 

perante o ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, como se infere da própria ideia de 

controle normativo tendo por base esses tratados, é preciso que a eles seja destinado 

local especial no ordenamento. Esse locus advém da própria integração entre os 

sistemas jurídicos interno e internacional, pois a força catalizadora dos direitos 

humanos não diz com qualquer situação em que tais documentos sejam relegados a 

segundo plano, sob pena de mitigação do ideal da primazia da pessoa humana. 

Alicerçado nas bases fornecidas pelo paradigma inspirado pelo human 

rights based approach, o presente estudo vem à análise de como se opera o controle 

de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, será preciso 

analisar também a temática da hierarquia dos tratados de direitos humanos e de que 

modo este estado atual da arte influencia na realização de tal controle. 

Acredita-se que o controle de convencionalidade, por funcionar como 

instrumental de fomento ao diálogo entre jurisdição constitucional e regional, 

desempenha papel central na pavimentação de um ius commune latino americano 

orientado pela primazia dos direitos humanos. Por este motivo, mais do que 

compreender os pontos acima, procura-se conhecer as bases sobre as quais está 

calcada a ideia de tal controle e de que modo ele pode somar à realização dos direitos 

e garantias fundamentais, justificando-se aí a temática eleita. 

Neste ínterim, o primeiro capítulo versa sobre como se deu a formação 

contemporânea dos direitos humanos, que remonta às respostas fornecidas às 

barbáries experimentadas pelo mundo na segunda Grande Guerra, dando azo ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Num primeiro momento, explicita-se o viés 

pelo qual os direitos humanos se internacionalizaram, projetando-se globalmente 

sobre os sistemas constitucionais. A partir disso, examina-se como os fenômenos 
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constitucionais responderam a este movimento, iniciando a constitucionalização dos 

direitos humanos, aqui compreendido como o fenômeno segundo o qual se somam 

às Constituições os valores inicialmente propostos pelo Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. 

Na segunda parte do estudo, a análise recai primeiramente nos efeitos 

sentidos pelo Estado de Direito a partir desta nova ótica emancipadora do Direito e 

dos direitos. É que a indicação dos direitos humanos como verdadeiros pontos de 

partida dos Estados Constitucionais reclamou a revisão de tradicionais conceitos 

como o de soberania, eis que nela não cabe mais a ideia de poder absoluto que 

desconhece qualquer um que lhe seja superior. A moldura de atuação estatal, seja no 

plano interno, seja no externo, reclama postura comprometida com o respeito aos 

direitos humanos. 

Para realizar esses direitos, já inspirado pela ideia de composição entre 

jurisdições constitucional e regional, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

urge como local ao qual se pode recorrer em caso de ausência ou insuficiência de 

proteção estatal aos direitos e garantias. Nesta composição, tem vez o surgimento do 

controle de convencionalidade, ao qual é dedicado a segunda parte do segundo 

capítulo do estudo. 

Por fim, no intuito de aproximar-se da realidade brasileira, o último capítulo 

da pesquisa destina-se à análise das premissas e implicações do controle de 

convencionalidade no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente, analisa-

se a inserção do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre a 

temática da incorporação dos tratados de direitos humanos pelo Brasil. Como sua 

interpretação não é uníssona da doutrina, suscitam-se várias dúvidas sobre suas 

implicações e consequências, que são diretamente relacionadas à hierarquia dos 

tratados de direitos humanos perante o ordenamento jurídico pátrio. 

Num segundo momento, analisa-se, sem pretensão de esgotamento do 

tema, o modo pelo qual o Poder Judiciário brasileiro dedica-se ao controle de 

convencionalidade. Para tanto, foi eleito Recurso Extraordinário número 466.343, por 

ser decisão paradigmática no que tange ao controle de convencionalidade no Brasil. 

Após, duas decisões de primeiro grau sobre a inconvencionalidade da infração penal 
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de desacato foram analisadas, com o intuito de exemplificar como vem sendo 

realizado o controle de convencionalidade pelos magistrados brasileiros. 

Por fim, discorre-se sobre o locus destinado ao controle de 

convencionalidade perante o ordenamento jurídico brasileiro. A intenção é analisar a 

disparidade que há entre as bases axiológicas fornecidas pelo human rights based 

approach, na qual está totalmente submersa a Constituição de 1988, e a atual 

subordinação dos tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento 

jurídico interno, que insiste em impor sua primazia. Soma-se, ainda, argumentos de 

ordem hermenêutica, que levam à conclusão de que por via alguma há lugar para 

menosprezar o Direito Internacional dos Direitos Humanos perante o ordenamento 

jurídico pátrio. 

As considerações finais são sínteses reflexivas do que fora enfrentado nos 

capítulos do estudo, cuja pretensão não é de exaurir o tema. O intuito, à luz das 

imbricações entre Direito Constitucional e Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

encerra-se na análise de como o controle de convenciondalidade é atualmente 

considerado internamente, desvendando a relevância de leva-lo à sério como efetivo 

instrumento de realização dos direitos humanos.  
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CAPÍTULO 1: HUMAN RIGHTS BASED APPROACH: NOVAS LENTES PARA O 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Das lições deixadas pelas experiências totalitárias do século XX, impactou 

no Direito sua humanização, cujo fulcro foi o traço de um caminho que levasse ao 

reencontro de valores sem os quais ele fora reduzido à literalidade da lei positiva. Num 

movimento expansivo, internacionalizaram-se os direitos humanos, de modo que a 

dignidade da pessoa humana retomou seu lugar de prevalência no mundo jurídico. 

Para tanto, esta não “apenas” (re)encontrou albergue nas democracias 

constitucionais, como também passou a ser protegida no âmbito internacional. 

O que houve, porém, não foi uma mera rearticulação de sistemas jurídicos, 

mas sim uma reestruturação paradigmática. Esta (re)articulação do Direito foi 

marcada pela mitigação do estatocentrismo e pelo fortalecimento do human rights 

based approach, traduzido na força catalisadora da dignidade humana advinda da 

internacionalização dos direitos humanos – que impactaram os Estados de fora para 

dentro. Deste modo, como a proteção dos direitos humanos tornou-se agenda global, 

não há contento com a proteção exclusiva de um ou outro sistema, mas apenas como 

consecução compartilhada universalmente. 

Em consonância com o reencontro axiológico do Direito, as Constituições 

contemporâneas passaram a enunciar a dignidade humana não só como raiz de suas 

normas, mas também como sua finalidade última. Para sua proteção, foram 

incorporados aos ordenamentos internos valores afirmados pelo Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. 

Assim, a partir do reconhecimento de que o cenário contemporâneo do 

Direito Constitucional conta com a atuação de diferentes interlocutores, nasce um 

profícuo diálogo entre cortes nacionais e internacionais, cujo idioma comum é a 

realização dos direitos humanos. Assiste-se, então, um movimento pelo qual o Direito 

Constitucional abraça e incorpora os valores trazidos pelo Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, constitucionalizando-o1 – impacto causado na arena jurídca de 

dentro para fora.  

                                                           
1 A expressão “constitucionalização do direito internacional” tem, aqui, consoante infere 
especificamente o item 1.2, o sentido de explicitar a influência que o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos teve e tem sobre os ordenamentos constitucionais, que, em suas normas, passaram a 
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1.1 A Internacionalização dos Direitos Humanos: um olhar de fora para dentro 

A internacionalização dos direitos humanos é produto histórico 

extremamente recente, cujas bases elementares à compreensão apontam para as 

atrocidades experimentadas pelo mundo na Segunda Grande Guerra. A 

ressignificação dos direitos humanos, culminando com a estruturação dos sistemas 

internacionais para a sua proteção, foi uma espécie de resposta da comunidade global 

às barbáries cometidas sob a égide dos regimes totalitários nazifascistas. 

Hannah Arendt, na leitura de Celso Lafer2, explica as experiências 

totalitaristas do século XX como um ponto de ruptura na história e nos padrões das 

organizações político-jurídicas da tradição ocidental, pois foram formas de arranjo 

social até então inéditas. Na década de 1940, o que foi visto e vivido pelo mundo não 

pôde ser superado sem que houvesse uma mudança de paradigma. No cenário da 

emergência da concepção contemporânea dos direitos humanos, intentou-se realocar 

no centro do palco o ser humano enquanto sujeito de direito, devolvendo-lhe seu lugar 

no mundo – qualquer lugar dele. 

É que as relações entre Estado e sociedade civil assumiram, na 

modernidade, uma forma individualista, segundo a qual o indivíduo deve estar no 

centro da arena jurídica e política. Desde que os indivíduos deixaram de ter deveres 

enquanto súditos, para gozarem de direitos enquanto cidadãos, modificou-se o ângulo 

de observação da relação política, não mais vista pela ótica do soberano, mas sim 

dos cidadãos. Inaugurou-se a perspectiva ex parte Populi, lançando as bases para a 

chamada Era dos Direitos3. 

                                                           
recepcionar garantias e direitos anteriormente enunciados pela ordem internacional, precipuamente 
após a consagração da acepção contemporânea dos direitos humanos. Há, porém, utilização diversa 
da expressão por autores como André de Carvalho Ramos, por exemplo, que consagra na expressão 
um outro fenômeno, ainda que não totalmente dissociado, mas deveras distinto, segundo o qual “o 
Direito Internacional mimetiza institutos outrora reservados ao Direito Constitucional, como, v.g, criação 
de tribunais, proteção de direitos fundamentais, rule of law, acesso direto de indivíduos, julgamento de 
indivíduos no campo penal (até com pena de caráter perpétuo), entre outros” (RAMOS, André de 
Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com o direito internacional. 
Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 21). 
2 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
3 Segundo Bobbio, a relação política “pode ser considerada do ângulo dos governantes ou do ângulo 
dos governados. No curso do pensamento político, predominou durante séculos o primeiro ângulo”. A 
Era dos Direitos seria aquela em que a perspectiva é invertida, passando a ser vista sob o ponto de 
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As experiências totalitárias do século XX, porém, representaram um 

esfacelamento dos valores informativos da modernidade jurídico-política, causando 

um verdadeiro desconcerto epistemológico. Tal ruptura, surpreendentemente, não se 

deu a partir de nenhuma influência externa. Pelo contrário, veio de dentro, eis que 

ocorreu no “bojo da própria modernidade e como desdobramento inesperado e não-

razoável”4 de seus próprios valores. 

Desenvolvidas sob o manto de um Direito que fora reduzido à letra fria da 

lei, nada passou à sua margem, pois tudo o que foi feito obedeceu aos comandos da 

legalidade estrita5. Sobre o tema, Tom Bingham lembra que, durante esses regimes, 

tenham sido comunistas ou nazifascistas, “the law was given and contained in the 

statures. Both systems were killing millions os people, because for both the law was 

given and contained in the statures”6. 

O hiato, lembrado por Hannah Arendt como aquele que inaugurou a crise 

dos direitos humanos, deu-se a partir de uma completa desvinculação com qualquer 

critério razoável de justiça fornecido pelo bom senso. Deu-se o evento de modo tal 

que as sociedades nazista e fascista passaram a ser geridas ineditamente com base 

na ideia de que o ser humano é (e deveria ser) supérfluo e descartável7. 

Isso confrontou de todas as formas os ideais kantianos da modernidade, 

na qual a dignidade humana tem valor em si mesma. O ser humano, valor-fonte de 

todos os demais valores políticos, sociais e econômicos, foi afastado como fator 

legitimador da ordem jurídica – ideal que, apesar das possíveis contradições entre os 

paradigmas anteriores, de alguma forma estava ao norte da organização estatal até 

então8. 

                                                           
vista dos indivíduos (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
1992. p. 57-61). Celso Faler elucida a questão, afirmando que “a perspectiva ex parte populi tem a sua 
origem na lógica da modernidade”, donde resulta o princípio “solenemente proclamado pelas 
declarações americana e francesa, de que o governo é para o indivíduo e não o indivíduo para o 
governo” (LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 19). 
4 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 19. 
5 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 67-68. 
6 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 67-68. 
7 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.19. 
8 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.19-20. 
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As investigações sobre as “origens do totalitarismo”9 apontam o 

esfacelamento da tríade Povo-Estado-Território, com o surgimento dos apátridas e 

refugiados em larga escala já no primeiro pós-guerra, como fator fundante das bases 

contextuais nas quais se desenvolveram os regimes políticos opressores da Segunda 

Guerra. Nestes, a perda em massa da cidadania por várias minorias através de 

políticas estatais10 e a negação de qualquer proteção por parte de seus governos 

resultou num grande número11 de pessoas que, de súbito, não pertenciam a Estado 

algum. 

A intensificação da prática de subtração da nacionalidade em massa deu-

se de tal maneira que, no contexto de um mundo “inteiramente organizado e ocupado 

politicamente”12, significou a subtração da possibilidade de essas pessoas valerem-

se de quaisquer direitos, inclusive dos direitos humanos. Foi desta maneira que 

surgiram as chamadas displaced persons13: nenhum Estado era o seu, nenhum direito 

lhes cabia, não havia tratado internacional algum que lhes socorresse e governo 

algum que os representasse. Eram indivíduos que não pertenciam a lugar algum do 

mundo do século XX. 

Foi nessa ruptura de valores que se identificou a cidadania como 

indispensável ao exercício pleno de todos os demais direitos, pois apenas por meio 

dela é que se tem acesso ao espaço político e ao mundo comum nos quais são 

reclamados direitos e garantias. Vale dizer, a construção dos direitos ao longo da 

                                                           
9 AREDNT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução 
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 369-395. 
10 Nas palavras de Hannah Arendt, “antes da última guerra [, a Primeira Guerra Mundial, ], somente os 
países totalitários ou as ditaduras semitotalitárias recorriam à arma da desnaturalização contra pessoas 
que eram cidadãos por nascimento; mas chegou-se ao ponto em que até mesmo as democracias 
liberais (…) pensaram em privar de cidadania os (…) comunistas” (AREDNT, Hannah. Origens do 
Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. p. 384). 
11 “Sabe-se pelo menos que, enquanto existia 1 milhão de apátridas ‘reconhecidos’, havia mais de 10 
milhões de apátridas de facto, embora ignorados”. (AREDNT, Hannah. Origens do Totalitarismo: 
antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. p. 383). 
12 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 22. 
13 “A expressão displaced persons [pessoas deslocadas] foi inventada durante a guerra com a finalidade 
única de liquidar o problema dos apátridas de uma vez por todas, por meio do simplório expediente de 
ignorar a sua existência”. (AREDNT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo 
e totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p.383). 



19 
 

história requer, portanto, acesso igualitário ao espaço público. Só numa arena política 

onde todos têm vez e voz é que a luta pelos direitos é travada14. 

Da observação da dura realidade na qual viveram as displaced persons, 

sobretudo nas experiências totalitárias da década de 1940, Hannah Arendt concluiu 

que a cidadania é, ao fim e ao cabo, o direito a ter direitos, princípio substantivo 

indispensável à realização dos direitos humanos: 

Pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um 
dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso 
ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a 
construção de um mundo comum através do processo de asserção 
dos direitos humanos. (...) Vale dizer: o ser humano, privado de seu 
estatuto político, na medida em que é apenas um ser humano, perde 
as suas qualidades substanciais, ou seja, a possibilidade de ser 
tratado pelos Outros como um semelhante, num mundo 
compartilhado15. 

A concepção contemporânea de direitos humanos, que nesta máxima 

encontra seu gérmen, aponta-os claramente como expressão de lutas históricas. Não 

nascem todos juntos e não caminham sem obstáculos. Não surgem de uma só vez, 

nem de uma vez por todas. Por mais fundamentais que sejam, nascem quando devem 

ou quando podem nascer16. 

Até meados do século XX, porém, não havia aparato jurídico que pudesse 

dar conta da afirmação da cidadania como direito humano fundamental. Os tratados 

internacionais cuidavam primacialmente de relações entre Estados e, quando se 

voltavam à garantia de direitos individuais, tinham como condicionante o 

reconhecimento da nacionalidade. 

É que, nesta época, o Direito Internacional era produzido, destinado e 

interpretado unicamente por Estados, que eram os “senhores dos tratados”17. Desta 

                                                           
14 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 22. 
15 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 22. 
16 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 5-6. 
17 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 20. 
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forma, eles poderiam “violar as normas internacionais, ao mesmo tempo em que 

alegavam estar cumprindo-as”18. 

Isso era possível especialmente sob o recorrente argumento de que todo o 

real alcance e sentido da normativa internacional estava sendo fielmente cumprido, 

mas com uma interpretação peculiar e conveniente a cada Estado, o que, em termos 

estritamente legais, era lícito – ou, ao menos, não escuso. 

Nesse cenário, para os povos sem Estado “simplesmente não havia 

método internacionalmente reconhecido e aceito”19 que pudesse lhes assegurar 

proteção em algum âmbito da organização política, fosse a nível de Estado, fosse a 

nível internacional20. Ou seja, sem o reconhecimento de sua cidadania, já que não 

eram nacionais de lugar algum, não havia nenhuma norma que a eles pudesse ser 

aplicada. 

O Direito, que servia de sinônimo à lei, simplesmente não dava conta desta 

realidade, não era apto a resolver um problema desta extensão – que, até então, 

jamais lhe tinha sido apresentado. Foi este contexto, com gérmen na primeira Grande 

Guerra, com a intensificação migratória e a ampliação do número de apátridas, cujas 

consequências vieram a termo nos regimes totalitários, que exaltou o ponto fraco do 

Direito Internacional da época: sem nacionalidade, ninguém poderia ser socorrido. 

No segundo pós-guerra, buscando reestabelecer um paradigma ético apto 

à proteção real do ser humano e sua realocação como valor fonte do Direito, urge o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Como lembra Flávia Piovesan, “se a 

Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria 

significar sua reconstrução”21. 

No plano internacional, emoldurando o ideal da paz perpétua e partilha da 

proteção universal e indivisível dos direitos humanos, já em 1945 foi assinada a Carta 

                                                           
18 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 20. 
19 AREDNT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. 
Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 380. 
20 “Os Tratados das Minorias diziam em linguagem clara aquilo que até então era apenas implícito no 
sistema operante dos Estados-nações, isto é, que somente os ‘nacionais’ podiam ser cidadãos” 
(AREDNT, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução 
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 378). 
21 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 196. 
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de São Francisco, inaugurando este novo paradigma com a criação da Organização 

das Nações Unidas. Logo após, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, significou, entre tantas 

outras perspectivas, um marco essencial para a internacionalização dos direitos 

humanos, que passaram a compor definitivamente a agenda internacional. 

Até então, as experiências totalitárias da segunda guerra haviam mostrado 

o poder dos Estados e suas soberanias intocáveis, que encontravam em suas leis 

respaldos jurídicos para violar direitos de maneira sistemática. Porém, a partir da 

reação da comunidade internacional, cuja expressão pioneira se deu com a criação 

das Nações Unidas e a adoção da Declaração de 1948, consolidou-se a ideia de que 

a proteção dos direitos humanos não é redutível ao âmbito estatal, não podendo “ser 

concebida como questão doméstica do Estado, e sim como problema de relevância 

internacional, como legítima preocupação da comunidade internacional”22. 

A importância de conferir aos indivíduos direitos e garantias 

internacionalmente reconhecidos pronuncia esta transformação de paradigma, na 

qual eles deixam de ser sujeitos de um Estado em particular e passam a ser cidadãos 

do mundo23. É com este fito que, a partir da criação de uma normativa internacional, 

tornou-se possível a responsabilização dos Estados perante a arena internacional 

quando seus mecanismos internos falham ou são omissos na tarefa de proteção aos 

direitos da pessoa humana. 

Para André de Carvalho Ramos, essa expansão do Direito Internacional foi 

intensificada principalmente no contexto globalizado do pós-guerra fria. Inicialmente, 

verificou-se a crescente produção de normas internacionais, que criaram obrigações 

aptas não só à regência interestatal, mas também de questões internas das 

sociedades, como é o caso das obrigações de direitos humanos. A partir de então, 

deu-se como consequência uma expansão qualitativa do Direito Internacional, com a 

criação de tribunais e órgãos quase-judiciais de porte internacional, aptos a 

                                                           
22 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 197. 
23 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p. 68. 
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interpretações imparciais e voltados à concretização do dever de cumprimento das 

normas internacionais24. 

Os sistemas internacionais, como é o caso das Nações Unidas, foram, 

então, desenvolvidos tanto para assegurar a efetividade das normas, quanto para 

assegurar seu pleno desenvolvimento através de atividades interpretativas. 

Paralelamente ao sistema global de proteção aos direitos humanos, 

desenvolveram-se os sistemas regionais – tais como o europeu, o interamericano e o 

africano25. Esses sistemas intentam, a partir das peculiaridades étnico-culturais, 

econômicas e regionais que unem as nações que os integram, fortalecer a proteção 

desses direitos em cada um desses blocos, cada qual desenvolvendo para tanto seus 

próprios mecanismos. 

No contexto latino-americano, a regionalização da proteção dos direitos 

humanos deu-se no âmbito da Organização dos Estados Americanos, com a 

consolidação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cujo principal órgão é 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos26. Além da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

conta com a Corte Interamericana de Direitos Humanos27. A Convenção Americana, 

assinada em 1969 na Costa Rica, é o principal instrumento desta sistematização nas 

                                                           
24 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 19-20. 
25 Aponta-se para o surgimento de um novo sistema regional de proteção aos direitos humanos, o 
sistema árabe. Porém, como ainda muito incipiente, optou-se aqui por indicar os três sistemas já 
consolidados no cenário internacional há algum tempo (RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos 
Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 121-126). 
26 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem seus fundamentos primeiros encontrados na 
Carta da Organização dos Estados Americanos, tendo suas competências fortalecidas pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Desta maneira, seu âmbito de atuação não está restrito apenas aos 
Estados signatários da Convenção Americana, mas a todos os membros da OEA, observadas as 
peculiaridades de cada procedimento. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos: o que é a CIDH? Disponível em: 
<http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp>. Acesso em: mar. 2016). 
27 A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão da Convenção Americana, e não da OEA, o 
que importa em estabelecer competência distinta da Comissão. Pode atuar mediante provocação em 
se tratando de jurisdição consultiva perante qualquer órgão da OEA. Porém, apenas aqueles que 
ratificaram o reconhecimento de sua competência para jurisdição contenciosa estarão sujeitos ao seu 
julgamento, nos termos do artigo 62.3 da Convenção (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS. Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema 
Interamericano: Convenção Americana de Direitos Humanos: signatários e estado atual das 
ratificações. Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/dbasicos.asp>. Acesso em: jul. 
2016). 
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Américas e determina que os Estados signatários28 alcancem a efetividade dos 

direitos sociais, culturais e econômicos de seus cidadãos. 

Impende registrar que a integração entre o sistema global de proteção e os 

sistemas regionais sempre será pautada pela consecução dos princípios 

estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. De certa 

forma, é como se o sistema internacional estabelecesse os parâmetros gerais a serem 

seguidos por todas as nações e todos os povos29, enquanto os sistemas regionais, 

sempre respeitando tais parâmetros, estabelecessem os seus próprios, mais 

específicos e pertinentes às realidades culturais de cada região. 

Essa composição entre sistemas – regional e global –, a seu tempo, 

interage com os sistemas nacionais de proteção aos direitos humanos. É que a 

preocupação com a proteção da dignidade da pessoa humana, valor fonte de todos 

eles, consolidou-se inicialmente com a projeção dos direitos humanos no cenário 

internacional, mas não se limitou a isso. Foi responsável pela modificação substancial 

na maneira de encarar o próprio Direito – seja internacional, seja interno. 

É nesta toada que se revela um dos principais legados da 

internacionalização dos direitos humanos: a conexão entre o âmbito interno e o 

internacional, dada pela partilha de um fator comum que é a primazia da dignidade 

humana, informa os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos e 

também as Constituições promulgadas (ou reformadas) na segunda metade do século 

XX, dando as principais notas do constitucionalismo contemporâneo. 

Os valores emanados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos não 

se contentam com a proteção do indivíduo perante os sistemas internacionais, 

tampouco podem florescer se sua fonte protetiva nascer apenas em documentos 

internos incomunicáveis. 

                                                           
28 Até julho de 2016, de acordo com o site da OEA, 22 países ratificaram a Convenção: Argentina, 
Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, El 
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Suriname e Uruguai. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Documentos Básicos em 
Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano: Convenção Americana de Direitos 
Humanos: signatários e estado atual das ratificações. Disponível em: 
<http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/dbasicos.asp>. Acesso em: jul. 2016). 
29 FACHIN, Melina. Direitos Humanos e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 45. 
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Os ideais que lançam luz aos direitos humanos não cabem num Direito 

hermeticamente fechado, não combinam com um positivismo legalista em sentido 

estrito30 e não conseguem ser protegidos por uma única fonte normativa. Só são 

possíveis e passíveis de realização se os sistemas jurídicos domésticos que os 

protegem estiverem aptos à absorção de elementos extrínsecos – a eles e ao próprio 

Direito – e indispensáveis à sua consecução. 

Eis o impacto da internacionalização dos direitos humanos nos textos 

constitucionais: emerge uma abertura necessária de seus sistemas normativos, sob 

pena de auto decomposição. O campo do Direito Constitucional ocidental, foi, então, 

significativamente atingido – fertilizado. Verifica-se, neste período de reconstrução, a 

“emergência de um discurso constitucional renovado, permeado por valores e 

princípios – como a dignidade humana – figurando como componentes basilares do 

sistema”31. 

É assim que a recomposição axiológica do Direito aponta para uma 

releitura de conceitos tradicionais do mundo jurídico, como a ideia tradicional de 

soberania estatal. Isso porque, a partir do momento em que há a primazia da 

dignidade humana, não é possível que sua proteção esteja totalmente condicionada 

à atuação de cada Estado. 

Ora, a simples afirmação de que os indivíduos têm direito a ter direitos, num 

contexto onde há a possibilidade de responsabilização internacional dos Estados 

pelas violações de direitos humanos que cometem, já impõe limitações ao poder 

estatal, pois denota o empoderamento dos indivíduos frente ao Estado e à 

comunidade internacional. 

Nesta toada, a cultura jurídica tradicional cedeu lugar a novas 

características fundantes do novo sistema jurídico, cuja entonação requer novas 

notas. Primeiramente, a ordem jurídica passou a ser estruturada como um trapézio, 

no qual Constituição e normas de proteção aos direitos humanos dividem nível 

                                                           
30 Segundo Ronald Dworkin, “o positivismo jurídico rejeita a ideia de que (...) indivíduos ou grupos 
possam ter, em um processo judicial, outros direitos além daqueles expressamente determinados pela 
coleção de regras explícitias que formam a totaliadade do direito de uma comunidade”, somando à 
ideia de que o direito assim encarado não pode ser mais que o produto de um procedimento que 
exprime a vontade da maioria na letra fria da lei (DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 
Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. XIV). 
31 FACHIN, Melina. Direitos Humanos e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 19. 
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hierárquico no topo – o que se verifica a partir das cláusulas constitucionais de 

abertura que impulsionam a comunicação entre Constituição e Direito Internacional 

dos Direitos Humanos32. 

Além disso, tem vez a abertura do Direito, marcada pelo diálogo entre 

jurisdições, a atuação de diversos atores sociais e a permeabilidade a saberes 

diversos, apontando para a sua formação interdisciplinar e a democratização da 

interpretação constitucional. Por fim, aponta-se o human rights based approach como 

base axiológica do constitucionalismo contemporâneo, numa valorização da 

soberania popular e acepção da dignidade da pessoa humana como valor que 

convalida a estruturação da ordem jurídica33. 

A normativa interna e a internacional passam a trilhar, portanto, um 

caminho compartilhado, aproximando-se de tal forma a enriquecer o Direito 

Constitucional sob vários aspectos. As lentes pelas quais ele é mirado apontam para 

a formação de uma ótica aperfeiçoada dos modelos constitucionais, na qual o ser 

humano não pode ocupar nenhuma posição senão a central. Eis a internacionalização 

dos sistemas, marcada pela diversidade normativa e pela imprescindibilidade do 

diálogo entre fontes normativas, cuja linguagem comum são os direitos humanos. 

Tal movimento requer também uma (re)visita à concepção tradicional de 

hierarquia entre normas internas e internacionais. Isso porque os próprios documentos 

constitucionais se preocupam em dispensar tratamento diferenciado aos tratados 

internacionais de direitos humanos34, outorgando-lhes distinta tratativa dentro dos 

ordenamentos jurídicos domésticos. 

                                                           
32 A cultura jurídica tradicional seria essencialmente aquela fundada na pirâmide normativa kelseniana 
(com a Constituição em seu ápice), na concepção de um Direito hermético e purificado, sem 
interferência de fatores externos à norma, e no state approach (uma perspectiva do conceito de Estado 
que eleva sua soberania como aspecto estruturante principal) (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e 
diálogos entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 19, 2012, passim). 
33 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e diálogos entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 19, 2012, passim. 
34 A Constituição brasileira não utiliza precisamente uma única denominação ao referir-se aos tratados 
e convenções internacionais. Em seu texto, aparecem as expressões: tratados internacionais (artigos 
5º, 49, 84 e 109), convenção internacional (artigos 5, 84 e 109), atos internacionais (artigos 49 e 84), 
acordos internacionais (artigos 49 e 178) e compromissos internacionais (artigo 143) (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasil, 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: jul. 2016). 
Por este motivo, o estudo não se concentrará em categorizar e analisar as diferenças entre tais 
expressões. 
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Essa tendência é verificada quando se percebe que várias das 

Constituições contemporâneas são marcadas pela existência de cláusulas de 

abertura. Com o intuito de ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais, esses 

dispositivos conferem aos tratados internacionais de direitos humanos status 

privilegiado na hierarquia normativa, estimulando o diálogo entre Direito interno e 

Internacional. 

As cláusulas de abertura são a expressão literal do diálogo entre as fontes 

do Direito, pois constroem no próprio bojo constitucional a expansão do manancial 

normativo de seus Estados. Ao enunciar que a orientação para todas as esferas do 

poder público volta-se à proteção da dignidade humana, os sistemas normativos 

internos passam a se comunicar com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, já 

que há uma base valorativa compartilhada. Neste passo, as Constituições 

contemporâneas conclamam em si próprias sua interdependência em relação ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

É nesse contexto que tem vez a intensificação do diálogo entre as jurisdições 

internas, regionais e internacional, num arranjo axiológico que não permite que uma 

Constituição se encerre nela mesma. Esta composição com o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, iluminada pelo human rights based approach, e a absorção de 

valores comuns passa a ser tanto proposta, como pressuposto da nova ordem 

constitucional. 

 

1.2 A Constitucionalização do Direito Internacional dos Direitos Humanos: um 

olhar de dentro para fora 

Os primeiros sinais que a internacionalização dos Direitos Humanos viria a 

impactar sobremaneira o ordenamento jurídico interno de cada Estado podem ser 

percebidos nos próprios enunciados internacionais, que repercutem na tônica dos 

regimes políticos regidos pelas Constituições. Com a construção de uma concepção 

contemporânea de direitos humanos, tratados, convenções e declarações de direitos 

humanos não se propõem apenas a salvaguardar casos em que os Estados violam 
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esses direitos, mas sim enunciam normas aplicáveis diretamente pelos aparatos 

nacionais “sobre os mais diversos campos da conduta social”35. 

Destas normas, destaca-se a conexão entre direitos humanos, democracia 

e Estado de Direito, possível apenas à medida que seu elo de ligação se 

consubstancia na primazia da dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Tom 

Bingham: “it is a good start for public authorities to observe the letter of the law, but 

not enought if the law in a particular country does not protect what are there regarded 

as the basic entitlements of human being”36. 

Desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o Direito 

Internacional apegou-se à ideia de que a proteção dos direitos humanos depende 

também da proteção do Estado de Direito. Essa ideia foi alastrada e reproduzida em 

diversos documentos desde então, tendo início em Estados e organizações cujo 

Direito sofreu influência britânica37. Assim, tanto documentos regionais, como é o caso 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos38 (1950) e o Tratado da União 

Europeia39 (2010), como constitucionais, exemplificados pelas Constituições da África 

do Sul, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, foram 

responsáveis por familiarizar a afirmação do Estado de Direito40. 

Apesar de o termo ter origens inglesas e ser familiar nos ordenamentos 

jurídicos influenciados pelo Reino Unido, também tem importância nos países de 

influência germânica, francesa, italiana e hispânica. Isso pode ser entendido como 

uma demonstração que há uma espécie de consenso internacional sobre o valor que 

a expressão rule of law carrega, afastando a ideia de que seria um termo vazio e 

assumindo poderosa significância41. 

                                                           
35 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 20. 
36 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 84. 
37 Sobre a origem do termo, Tom Bingham esclarece: “‘the rule os law’ is, obviously, an English 
expression, familiar in the UK and in countries (...) whose law has been influenced by that of Britain” 
(BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 6-7). 
38 CONSELHO DA EUROPA. Convenção Europeia de Direitos do Homem. Roma, 04 de novembro 
de 1950. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: jul. 
2016. 
39 UNIÃO EUROPEIA. Versão Consolidada do Tratado da União Europeia. União Europeia, 2010. 
Luxemburgo: Serviço de Publicações da União Europeia, 2010. 
40 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 6-7. 
41 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 110-119. 



28 
 

Na contemporaneidade, faz sentido mencionar o Estado de Direito apenas 

se estiver ligado à noção de Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito 

assume base axiológica robusta. A conexão do Estado de Direito com os direitos 

humanos dá-se exatamente neste ponto: não apenas um ordenamento deve ser 

regido por leis, mas também essas leis têm algo que as rege. Uma substância, um 

valor, uma moral sem a qual não parecem legítimas. 

A dignidade humana como componente central do Direito dá a elas o 

preenchimento e o sentido necessários. Só as leis que não se perdem da sua 

finalidade de proteção da dignidade, ou que não a contrariam de alguma forma, é que 

tem legitimação perante um Estado de Direito comprometido com a democracia. 

É assim que, para Tom Bingham, os direitos humanos tornam-se 

componentes indissociáveis do Estado de Direito, que deve ter mecanismos para 

respeitá-los de maneira adequada, sob pena de não ser completa a substância que 

dele se espera. Tanto a Declaração Universal de 1948 como os seus instrumentos 

internacionais sucessores interligam as noções de rule of law, democratização do 

Direito e respeito aos direitos humanos como inseparáveis e interconectados42. 

Essa interconexão exalta, ainda, a necessidade de retroalimentação entre 

sistemas nacionais e internacionais, que não sobrevivem e não tem ao menos razão 

de ser um sem o outro. Isso porque se o valor fundante desses ordenamentos é a 

dignidade humana, e sua proteção encontra uma pluralidade de fontes, então não faz 

sentido promover um sistema jurídico hermeticamente fechado. 

E é encampando esta ideia da prevalência da dignidade da pessoa humana 

que as Constituições da segunda metade do século XX dão azo à renovação do 

discurso constitucional. Este discurso é entoado pela supremacia de valores 

compartilhados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, compondo as notas 

de um vigoroso diálogo com a ordem internacional de proteção a tais direitos, que 

rima com o human rights based approach. 

É esta força catalisadora da dignidade humana como categoria jurídica o 

principal componente do diálogo entre jurisdições. Em estudo comparado a respeito 

do discurso transnacional sobre a dignidade humana no Direito Constitucional 

                                                           
42 BINGHAM, Tom. The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011. p. 67. 
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contemporâneo, Luís Roberto Barroso nota que diversos ordenamento apresentam 

linguagem que exige a proteção deste direito em sede constitucional, “sendo esse o 

caso de países como Alemanha, Itália, Japão, Portugal, Espanha, África do Sul, Brasil, 

Israel, Hungria e Suécia, entre muitos outros”43. 

Em alguns casos, como Irlanda, Índia e Canadá, a dignidade aparece nos 

preâmbulos constitucionais. Não obstante, tendo como exemplo o caso canadense, 

sua força normativa é sentida na construção jurisdicional dos tribunais e da Suprema 

Corte44. De maneira semelhante ocorre na Suprema Corte estadunidense e no 

Conselho Constitucional francês, que, mesmo sem sua expressa menção no texto 

constitucional de vinculação normativa, invocam-na como categoria jurídica 

recorrentemente45. 

Se os olhos forem voltados ao gérmen geográfico da retomada 

constitucional-democrática, o próprio fator histórico apontará obstinadamente à 

Europa ocidental e continental. Constitui-se, assim, a principal influência para os 

constituintes latino americanos, eis que “se inspiraron en primerísimo lugar en la 

Europa democrática y continental”46. 

A título exemplificativo, dentre as Constituições onde a dignidade humana 

aparece como princípio fundante e legitimador da ordem jurídica, encontrando acervo 

protetivo também nos diálogos entre ordenamentos interno e internacional, está a 

Constituição da República Federal da Alemanha47, de 23 de maio de 1949. 

O documento germânico, já em seu primeiro artigo, afirma a dignidade 

como direito intangível e os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana como 

fundamento de toda a comunidade humana. Merece destaque também o seu vigésimo 

                                                           
43 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana do Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2013. p. 20. 
44 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana do Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2013. p. 20. 
45 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana do Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2013. p. 20-25. 
46 CARPIZO, Jorge. El Contenido Material de la Democracia: tendencias actuales del constitucionalismo 
latinoamericano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. São Paulo: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 13. 
47 ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Alemanha, 23 de maio de 
1949. Disponível em: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: jul. 2016. 
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quinto artigo, que dispõe sobre as normas gerais do Direito Internacional Público como 

parte integrante do Direito federal alemão, entoando o mote de união entre a normativa 

interna e aquela prevista nos documentos internacionais de direitos humanos48. 

Além dela, outras constituições não apenas trazem expressamente em 

seus textos a primazia da dignidade humana, como também reconhecem os ditames 

internacionais para sua proteção, adequando o ordenamento jurídico interno às 

balizas do direito internacional dos direitos humanos. 

Segundo Jorge Carpizo, as Constituições da Alemanha e da Itália se 

destacam pelo processo constitucional de “especial transcendência”49, pois 

sustentaram a reforma constitucional e adoção de novas instituições para proteção 

eficaz dos direitos humanos e garantia do sistema democrático50. 

A Constituição da República Italiana, de 22 de dezembro de 1947, em seus 

artigos 02 e 10, reconhece e garante os direitos invioláveis do homem51, 

comprometendo-se a ajustar o ordenamento jurídico italiano às normas de Direito 

Internacional. 

Também Espanha e Portugal, depois do retorno ao sistema constitucional, 

incorporaram novas instituições de mesma índole, afirmando-se como “sínteses de 

esa ola democrática”52. Esses países são citados também por André de Carvalho 

Ramos como exemplos de uma inquestionável abertura ao Direito Internacional 

“fixada claramente no texto constitucional”53. 

                                                           
48 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na 
proteção dos direitos humanos. São José da Costa Rica, 1996. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm>. Acesso em: set. 
2016. p. 3. 
49 CARPIZO, Jorge. El Contenido Material de la Democracia: tendencias actuales del constitucionalismo 
latinoamericano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. São Paulo: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 13. 
50 CARPIZO, Jorge. El Contenido Material de la Democracia: tendencias actuales del constitucionalismo 
latinoamericano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. São Paulo: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 13. 
51 ITÁLIA. Constituição da República Italiana. Itália, 22 de dezembro de 1947. Disponível em: 
<http://www.casacultureivrea.it/costituzione/portoghese.pdf>. Acesso em: jul. 2016. 
52 CARPIZO, Jorge. El Contenido Material de la Democracia: tendencias actuales del constitucionalismo 
latinoamericano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. São Paulo: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 14. 
53 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 22. 
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A República Portuguesa, de acordo com os artigos 02, 07 e 16, item 2, de 

sua Constituição promulgada em 02 de abril de 197654, também se baseia pela 

dignidade humana, além de reconhecer a força das relações internacionais na 

construção de um mundo justo e pacífico. 

Referendada em 06 de dezembro de 1978, reconhece a Constituição 

Espanhola55, em seu décimo artigo, que os direitos e liberdades fundamentais serão 

interpretados de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 

acordos internacionais de direitos humanos que a Espanha tenha ratificado. Além 

disso, os artigos 96, item 2, e 94, item 1, alínea “c”, submetem à eventual denúncia de 

tratados internacionais de direitos humanos ao processo legislativo prévio, 

fortalecendo tais documentos56. 

Na América Latina, em razão das ditaduras que assolaram a região, este 

movimento foi um tanto tardio. A própria criação do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos deu-se num contexto controverso e pouco favorável ao fomento da proteção 

dos direitos humanos. 

Tendo em vista que a maioria dos países da América Latina encontrava-se 

sob a égide de regimes antidemocráticos à época, excluía-se a possibilidade de 

associação direta entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos57. 

Os direitos humanos eram essencialmente concebidos como agenda 

contra o Estado. Para Flávia Piovesan, o surgimento de um sistema de proteção aos 

direitos humanos num ambiente acentuadamente autoritário mostra um cenário 

paradoxal e desafiador no que tange ao desenvolvimento da cultura jurídica de 

respeito à dignidade humana enquanto categoria legitimadora do ordenamento 

jurídico58. 

                                                           
54 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Portugal, 02 de abril de 1976. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 
jul. 2016. 
55 ESPANHA. Constitución Española. Espanha, 06 de dezembro de 1978. Disponível em: 
<http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf>. Acesso em: jul. 2016.  
56 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na 
proteção dos direitos humanos. São José da Costa Rica, 1996. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm>. Acesso em: set. 
2016. p. 3. 
57 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. p. 121-123. 
58 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e diálogos entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 19, 2012. p. 73-74. 
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Nesta toada, o processo de redemocratização significou elemento 

essencial de estímulo à cultura de proteção aos direitos humanos. À medida que os 

Estados foram se redemocratizando, sua organização política foi se comprometendo 

com a ordem valorativa de proteção e respeito ao ser humano enquanto valor-fonte 

da organização jurídico-política. 

Inspirados pela humanização do Direito, os ordenamentos constitucionais 

de vários Estados latino-americanos passaram a contar com cláusulas constitucionais 

abertas e conferir status privilegiado aos documentos internacionais que versam sobre 

direitos humanos, diferenciando-os dos tratados comuns59. A previsão de direitos 

individuais enunciados tanto no plano nacional, como em documentos internacionais, 

significou um movimento de franca expansão da fonte normativa estatal, que passou 

a comprometer seus próprios ditames democráticos com os princípios advindos de 

documentos internacionais. 

Na Argentina, depois da reforma constitucional de 1994, a Constituição60 

passou a dispor, em seu artigo 75, inciso XXII, que os tratados em geral têm hierarquia 

infraconstitucional, mas supralegal, enquanto “os tratados de proteção dos direitos 

humanos têm hierarquia constitucional, complementando os direitos e garantias 

constitucionalmente reconhecidos”61. Além disso, estes só poderão ser denunciados 

pelo Poder Executivo, mediante prévia aprovação de dois terços da totalidade dos 

membros de cada Casa congressual62. 

Também a Constituição do Peru de 199363 traz de forma expressa que os 

direitos constitucionais devem seguir interpretação conforme à Declaração Universal 

                                                           
59 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Constitucionalismo Regional Transformador: o 
impacto do sistema interamericano. Disponível em: < 
http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/cadernos/caderno_36_2016.pdf>. Acesso em: jul. 2016. 
60 ARGENTINA. Constitución de la Nación Argentina. Argentina, 22 de agosto de 1994. Disponível 
em: <http://www.constitution.org/cons/argentin.htm>. Acesso em: jul. 2016. 
61 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo jurisdicional no contexto latino-americano. In: 
ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Estudos 
Avançados de Direitos Humanos: democracia e integração jurídica: emergência de um novo Direito 
Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 391.  
62 CARPIZO, Jorge. El Contenido Material de la Democracia: tendencias actuales del constitucionalismo 
latinoamericano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. São Paulo: 
Editora Lumen Juris, 2010. p. 18-19. 
63 PERU. Constitución Política del Peru. Peru, 31 de dezembro de 1993. Disponível em: 
<http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-
constitucion.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>. Acesso em: jul. 2016. 
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de Direitos Humanos e demais tratados de direitos humanos que tenham sido 

ratificados pelo Peru. 

Ademais, em 2005, em decisão proferida pelo Tribunal Constitucional do 

Peru, reconheceu-se que “os direitos humanos enunciados nos tratados conformam a 

ordem jurídica e vinculam os poderem públicos”64. Assim, os preceitos advindos de 

tratados de direitos humanos ratificados pelo país possuem hierarquia constitucional, 

e só podem ser modificados pelo mesmo procedimento através do qual se dá a própria 

reforma constitucional65. 

Algo semelhante traz o artigo 93 da Constituição da Colômbia de 199166, 

que também confere hierarquia especial aos tratados de direitos humanos, afirmando 

que eles devem prevalecer na ordem interna “e que os direitos humanos 

constitucionalmente consagrados serão interpretados em conformidade com os 

tratados de direitos humanos ratificados pelo país”67. 

Segundo Javier Henao Hidrón, ex-magistrado do Conselho de Estado 

colombiano, o referido dispositivo constitucional foi adicionado justamente para 

harmonizar o preceito de prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados pela Colômbia com o princípio da soberania, expresso no artigo 4º de seu 

diploma constitucional. Afirma, ainda, que a Corte colombiana “sostiene que este 

artículo forma con el resto del texto constitucional un ‘bloque de constitucionalidad’, 

cuyo respeto se impone a la ley’”68. 

                                                           
64 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo jurisdicional no contexto latino-americano. In: 
ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Estudos 
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66 HIDRÓN, Javier Henao. Constitución Política Comentada. 21ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 2015. 
p. 65-66. 
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ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Estudos 
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68 HIDRÓN, Javier Henao. Constitución Política Comentada. 21ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 2015. 
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O Chile, cuja Constituição data de 198069, depois da reforma ocorrida em 

1989, agregou disposição favorável ao Direito Internacional dos Direitos Humanos em 

seu artigo 5º, inciso II, que “passou a consagrar o dever dos órgãos do Estado de 

respeitar e promover os direitos garantidos pelos tratados internacionais ratificados 

por aquele país”70. Destarte, os direitos garantidos por tais tratados passaram a ser 

equiparados hierarquicamente àqueles garantidos expressamente pela 

Constituição71. 

A Constituição da Bolívia de 200972, em leitura conjunta dos artigos 13, 

inciso IV, e 256, estabelecendo que os direitos e deveres reconhecidos 

constitucionalmente deverão ser interpretados de acordo com os tratados de direitos 

humanos ratificados pela Bolívia, determina que estes prevalecerão em relação à 

própria Constituição se enunciarem direitos mais favoráveis73. 

Também nesta linha, a Constituição do Equador de 200874, em seus artigos 

242, 416 e 417, consagra que, se os tratados de direitos humanos ratificados pelo 

Estado reconhecerem direitos mais favoráveis aos previstos pela Constituição, terão 

“prevalência em relação a qualquer outra norma jurídica ou ato do Poder Judiciário”75, 

                                                           
69 CHILE. Constitución Política de la República de Chile. Chile, 24 de outubro de 1980. Disponível 
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70 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo jurisdicional no contexto latino-americano. In: 
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proteção dos direitos humanos. São José da Costa Rica, 1996. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm>. Acesso em: set. 
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em: jul. 2016. 
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Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 391. 
74 EQUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Equador, 20 de outubro de 2011. 
Disponível em: 
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Acesso em: jul. 2016. 
75 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo jurisdicional no contexto latino-americano. In: 
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Avançados de Direitos Humanos: democracia e integração jurídica: emergência de um novo Direito 
Público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 391. 
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adicionando que serão aplicados os princípios pró ser humano, de não restrição de 

direitos, de aplicabilidade direta ou de cláusula constitucional aberta 76. 

No Brasil, a tendência é a mesma, pois “la persona humana siempre contó 

com uma protección especial en la Constitución brasileña”77. Isto é revelado 

assertivamente pelo próprio texto constitucional78, que indica a prevalência dos 

direitos humanos em seu artigo 4º, inciso II.  Também é aspecto digno de nota o intuito 

de integração econômica, política e sócio-cultural entre os povos da América Latina, 

revelado pelo parágrafo único do mesmo dispositivo. É assim que “o artigo 4º da 

Constituição simboliza a reinserção do Brasil na arena internacional”79. 

Para Flávia Piovesan, a própria topografia constitucional inaugurada em 

1988 revela a mudança paradigmática que influenciou a Constituição brasileira, pois, 

nela, antes se afirmam os direitos e garantias sob a perspectiva do cidadão para só 

depois tratar de temas afetos ao Estado80. 

Além disso, é interessante notar que, dentre os postulados do artigo 4º da 

Constituição Federal, senão todos, a maioria já havia sido consagrada no âmbito do 

Direito Internacional. Depara-se, aí, com um exemplo claro de como as normas 

constitucionais estão neste âmago de integração entre ordenamento interno e 

internacional, sempre mirando ao mesmo Norte – a proteção da dignidade humana. 

Nesta toada, merece destaque também o artigo 1º, inciso III, CF, pois, ao 

elencar a dignidade da pessoa humana como próprio fundamento da República, 
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significou o epicentro de seus valores fundamentais, considerando primordial e 

fundamentalmente que o indivíduo é “sujeito de direito e, nunca, objeto de direito”81. 

Consoante ao que ensina Ingo Wolfgang Sarlet, o intuito deste dispositivo 

da Constituição Federal é trazer à baila que os compromissos entoados a partir dela, 

se não compatíveis com a dignidade humana, não estarão protegidos pelo 

ordenamento. 

Tanta importância assume a proteção da dignidade humana no 

ordenamento pátrio que, desde a Assembleia Nacional Constituinte, tal já era 

lembrada como seu ponto de partida. Na ocasião, a Constituição recebeu os apelidos 

de Constituição Coragem e Constituição Cidadã como lembrete de que, de maneira 

diversa das suas antecessoras, ela iniciaria com o ser humano82. 

Desde o Preâmbulo Constitucional ao título dos Princípios Fundamentais, 

entoam-se notas de um ordenamento constitucional amplamente voltado “ao ser 

humano e ao pleno desenvolvimento de sua personalidade”83. Para tanto, basta 

lembrar que, pela primeira vez na história constitucional brasileira, a dignidade da 

pessoa humana, foi “expressamente guindada (...) à condição de fundamento do 

Estado Democrático de Direito brasileiro, por sua vez também como tal criado e 

consagrado no texto constitucional”84. 

O princípio da dignidade humana, assim, infere uma dupla função, pois 

concomitantemente confere sentido e empresta legitimidade a determinada ordem 

constitucional. A Constituição de 1988, a despeito de seu caráter compromissário, tem 

sua unidade de sentido centrada na dignidade da pessoa humana, numa “concepção 

que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado (...), uma espécie de 
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‘alfa e ômega’”85, o que é esclarecido já em seu artigo 1º, inciso III, donde vem seu 

comprometimento com termos tais. 

Nesta singra, a dignidade humana enquanto categoria jurídica exerce papel 

fundamental no que respeita à hierarquização axiológica do processo de criação e 

desenvolvimento do Direito. Vale dizer, deve servir, primeiro, de referencial de 

legitimação a essas tarefas, mas, também, sempre ser delas o Norte. 

Ademais, corrobora-se o entendimento de que para o operador do Direito 

não apenas há um dever de interpretação conforme os princípios constitucionais, mas 

também que seja firme em sua tarefa o entendimento de que o imperativo afirmado 

deve ser aquele em favor do qual mais se prestigia a dignidade humana86. 

O reconhecimento do locus central que ocupa o indivíduo na elaboração e 

interpretação das normas jurídicas “está naquilo que o conhecimento jusfilosófico 

buscou com mais entusiasmo e vitalidade”87. Tanto que os demais princípios da 

República não são capazes de sustentar um Estado Democrático de Direito sem que 

estejam em consonância com o princípio da dignidade88. 

Isso porque esse princípio não é “apenas uma arma de argumentação, ou 

uma tábua de salvação, (...) é a razão de ser do Direito”89, de toda proteção 

fundamental do valor da pessoa (...) e da responsabilidade”90 de uns pelos outros. 

Esse reconhecimento de que a dignidade humana passa a ocupar estande 

fulcral no ordenamento pátrio importa não apenas para o reconhecimento de direitos 
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elencados como fundamentais pelo texto constitucional – o que soa um tanto óbvio -, 

senão, sobretudo, no validar da abertura material do catálogo constitucional pela 

práxis jurídica, trazido expressamente pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição 

Federal – uma verdadeira cláusula de abertura. 

O título dos direitos e garantias fundamentais merece atenção não apenas 

pelo amplo rol de direitos que consagra, mas também por ter, em verdade, operado a 

recepção da maioria dos direitos já consagrados até então no plano internacional, 

ainda que antes da ratificação pelo Brasil em definitivo dos principais tratados de 

direitos humanos91. 

Some-se a isso a cláusula de abertura, com pioneira referência aos direitos 

trazidos por tratados internacionais de direitos humanos, para que o caráter protetivo 

e privilegiado no que se refere à proteção da dignidade humana da Constituição seja 

ainda mais clarividente. 

É assim, pela composição desses vetores – artigo 1º, inciso III; artigo 4º, 

inciso II; e artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º, CF –, que se autoriza a afirmação de que 

nela está consagrado o princípio pro persona, produto inegável da influência que a 

ordem internacional de proteção aos direitos humanos exerceu – e exerce 

constantemente – sobre o ordenamento jurídico brasileiro. 

A leitura conjunta de tais dispositivos aponta, ao fim e ao cabo, para o 

reconhecimento pela própria Constituição da relevância da proteção dos direitos 

humanos92. Há aí um enriquecimento do Direito Constitucional que indica a formação 

de uma nova ótica acerca das fontes normativas que informam o sistema jurídico 

doméstico, pautadas por valores segundo os quais o ser humano ocupa posição 

sempre primária. 

Também para Antônio Augusto Cançado Trindade o artigo 5º, parágrafo 2, 

“se insere na nova tendência de Constituições Latino-Americanas recentes”93 no que 

tange à concessão de tratamento especial aos direitos e garantias individuais 
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internacionalmente consagrados perante o ordenamento interno, pois a tendência 

constitucional contemporânea é sintomática da centralidade do ser humano diante das 

normas jurídicas. 

A constatação do autor revela, de plano, ao menos duas características do 

ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, com encaixe imediato ao que se coloca 

neste capítulo do estudo, reafirma a primazia da dignidade humana como valor 

inarredável trazido pela própria Constituição. Segundo, destaca tal característica 

como fator comum entre a Constituição brasileira e as demais Constituições da 

América Latina, o que remonta à aproximação proposital expressamente prevista no 

texto constitucional entre tais ordenamentos – cujo aspecto é tangente ao que será 

tratado no capítulo seguinte. 

Destaca-se, pois, que a afirmação do princípio pro persona como princípio 

de invocação legítima pelos atores do Direito brasileiro vem não apenas à reafirmação 

de sua função medular. Presta-se, também, a solucionar questões práticas, como 

possíveis – e recorrentes – conflitos entre ordem interna e internacional. Isso porque, 

para além da discussão entre teorias monista e dualista, os ordenamentos jurídicos 

interno e internacional devem ser conformados por um todo harmônico, “desvendando 

o propósito comum de proteção da pessoa humana”94. 

É que o aspecto bipartite e de rigor formal entre as teorias monista e 

dualista não dá conta da complexidade dos problemas que são postos ao Direito 

atualmente. Dificilmente o “antagonismo inconciliável”95 entre tais posições poderia 

fornecer com satisfação uma solução apta à proteção universal dos direitos humanos. 

Por todo o exposto, o que se passa a invocar não é necessariamente a 

formulação e o reconhecimento de novos princípios, mas sim uma espécie de 

“transmutação hermenêutica”96 capaz de responder às novas violações de direitos 

com propostas distintas e eficazes. 
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Ao revés de a até então não muito profícua discussão sobre qual ordem 

deve prevalecer – interna sobre a internacional ou vice-versa -, que se reconheça a 

aplicabilidade normativa do princípio pro persona, que é identificado a partir tanto da 

hermenêutica constitucional brasileira, como dos próprios valores que informam o 

Direito. Tal solução é apontada como desdobramento bastante simples e direto do há 

muito reconhecido princípio da dignidade humana, sempre prevalecente e 

conformador do ordenamento jurídico brasileiro. 

São essas as notas que, a partir do reconhecimento da primazia da 

dignidade humana, revelam a influência que os direitos humanos têm sobre o Direito 

Constitucional. A partir de seus próprios valores, ele passa a ser permeável, aderindo 

ao movimento que persegue a melhor proteção ao ser humano. É assim que normativa 

interna e internacional se somam, oferendo também a via pela qual o impacto é 

sentido de dentro para fora. 
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CAPÍTULO 2: DIREITOS HUMANOS E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

CAMINHO TRILHADO EM CONJUNTO 

A perspectiva ex parte populi das relações entre Estado e indivíduo, 

somada ao elemento democrático, significa a afirmação de que o Estado serve aos 

indivíduos – a todos eles –, e não o contrário. É por isso que, neste cenário, soberanos 

são os indivíduos e os povos.  

No mundo contemporâneo, onde indivíduo não é apenas cidadão de seu 

Estado, mas cidadão do mundo todo97, ele é protegido pela comunidade internacional 

e protagoniza este cenário. 

Assim, redesenha-se o tradicional conceito de soberania estatal, posto que 

ela passa a ser delimitada por normas que não advém apenas do Direito interno, mas 

de acordos, declarações, convenções e tratados internacionais de direitos humanos. 

As Constituições não são mais autorreferenciais, tampouco completas em 

si mesmas – porque o próprio Direito não o é. São, antes, reflexo da complexidade de 

seu(s) tempo(s), do mundo globalizado e da partilha global de problemas. 

Mas partilhar problemas reclama também compartilhar soluções, o que 

demanda uma articulação para além do âmbito estatal. Destarte, da composição 

inarredável entre ordem interna e internacional, cujo elo de ligação é a preocupação 

com a proteção do ser humano, são construídas novas molduras à atuação estatal. 

As Constituições e os sistemas internacionais e regonais de direitos 

humanos reclamam, portanto, o desvendar de caminhos que possam ser trilhados em 

conjunto. Na jornada da consecução de direitos e garantias, é imperioso que Direito 

Constitucional e Direito Internacional dos Direitos Humanos caminhem lado a lado. A 

trilha de ambos persegue os mesmos ideais, dividindo, inclusive, o mesmo ponto de 

partida, que são os direitos humanos. 

No diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e os 

ordenamentos jurídicos internos, o idioma comum que permite que se contemple este 

caminho é a primazia da dignidade humana. E o propósito deste diálogo não é outro, 

senão a realização desses direitos. 
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2.1 A Revisão da Soberania Estatal: os direitos humanos como ponto de partida 

A afirmação dos direitos humanos enquanto categorias jurídicas deu-se aos 

poucos tanto como intenção liberal de contenção do poder do Estado, como na 

perspectiva social que neles procurou base legitimadora do exercício do poder 

político98. Desde a conjuntura político-jurídica do pós-segunda guerra – marco 

histórico eleito pelo presente estudo -, foram sendo afirmados de maneira sistêmica e 

paulatina, principalmente à medida em que se percebeu a necessidade de contensão 

da dominação arbitrária dos povos. 

Conforme enunciado nos tópicos antecedentes, ao adotar a concepção 

contemporânea de direitos humanos, está-se afirmando que eles não surgem como 

dados, senão como produtos históricos “que emergem gradualmente das lutas que o 

homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições de 

vida que essas lutas produzem”99. 

Destarte, ao observar o processo histórico que lhes forneceu suporte, 

avulta a conexão intrínseca que sua afirmação guarda com o poder político dos 

Estados. É que o poder estatal, antes todo soberano, abriu mão de certa medida de 

sua tradicional soberania em prol de tais direitos, cuja realização requer a afirmação 

de outros valores. 

Ora, se os direitos humanos surgiram como resposta ao arbítrio da 

legalidade estrita, querem impor a necessidade de permeabilidade do Direito por 

valores morais, o que impacta de maneira direta na forma como um Estado se 

organiza jurídica, política e estruturalmente. Se não se contentam com a ideia de que 

um procedimento legislativo é, por si só, legítimo, a organização de um Estado que 

esteja com eles de acordo não pode depender apenas de um procedimento pautado 

pela vontade da maioria. 

A ideia de soberania popular, assim, não invoca apenas o princípio 

majoritário como legitimador das decisões, mas sim a proteção do ser humano 

individualmente considerado. 
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Se a perspectiva ex parte populi iniciou-se com a “afirmação da teoria 

individualista da sociedade”100, que é a “base filosófica da democracia”101, foi com a 

real valorização da individualidade de cada ser, em sua concretude, que ela completou 

seu ciclo de emancipação dos povos e indivíduos102. 

Já na Declaração de 1948, importante marco da concepção 

contemporânea dos direitos humanos, a ela são agregadas as características da 

universalidade e indivisibilidade. A universalidade se presta à enunciação de que o 

requisito único para sua titularidade é a condição de ser humano. Ao passo que a 

indivisibilidade esclarece a incongruência das divisões estanques que insistem em ler 

a proteção dos direitos humanos a partir da ideia de cada uma de suas “gerações”. 

Incongruência, porque sem a garantia de direitos sociais, econômicos e culturais, os 

direitos civis e políticos não são plenamente atingidos. Tampouco se pode garantir 

aqueles sem que estes estejam protegidos também103. 

Em outras palavras: o regime político democrático de aporte substancialista 

requer mais do que a proteção do que se convencionou chamar de direitos de 

liberdade ou, ainda, de primeira geração de direitos, pois estes não terão ao menos 

razão de ser se os direitos sociais, econômicos e culturais não puderem ser 

igualmente alcançados, e vice-versa. 

De nada adianta anunciar orgulhosamente o direito ao voto, por exemplo, 

se nem todos partem de iguais condições de participar efetivamente da arena política. 

É preciso, pois, que os direitos humanos cheguem a todos para garantir-lhes um 

ambiente seguro ao desenvolvimento de sua individualidade, formando, assim, uma 

sociedade plural como requer a democracia. 

Essa liberdade de ser diferente - de ser o que se é -, que só a democracia 

pode ofertar, é, por sua vez, essencial para que o indivíduo avulte à autodeterminação 

e à autonomia, alçando o espaço público enquanto igual aos demais concidadãos. 
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101 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p. 61. 
102 À medida que, neste estudo, se invoca o indivíduo como sujeito legitimador do ordenamento jurídico 
contemporâneo, não se está excluindo a dimensão social e comunitária dos direitos. Fez-se apenas 
um recorte metodológico necessário para a explicação do transpasse da soberania estatal para a 
soberania dos povos e indivíduos, sem que se tenha o escopo de aprofundar o debate acerca da 
utilização desses conceitos. 
103 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
p. 49. 
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Nesse momento, já na arena pública, os direitos humanos serão essenciais para a 

garantia de acesso e tratamento igualitário de todos, dando substrato aos 

procedimentos democráticos de participação. 

Os direitos humanos guardam, assim, relação umbilical com a dignidade 

da pessoa humana e com a própria democracia, constituindo “parte integrante de um 

autêntico Estado Constitucional de Direito”104. 

Na valorização da individualidade de cada ser humano, os direitos 

assumem papel de trunfos contramajoritários, conforme quer Ronald Dworkin105. A 

democracia, assim, não é resguardada apenas pelo procedimento de decisões que 

leva em conta o princípio majoritário. Por merecer igual consideração e respeito, a 

proteção de minorias é basilar para qualquer democracia constitucional, pois só assim 

os direitos chegarão a todos e cada um. 

As práticas substancialmente democráticas, que se preocupam com a 

individualidade de cada um para, então, garantir-lhes igual tratamento, só rima com 

tutelas efetivas de direitos humanos – de todos eles. E esta tutela não é possível num 

ambiente constitucional entranhado em si mesmo, pois não faz sentido negar a 

abertura de um sistema constitucional se ela significa expansão da proteção à pessoa 

humana. 

É neste influxo que avulta a importância do ideal de empoderamento dos 

indivíduos, que devem ser componentes ativos de seus próprios desenvolvimentos e 

emancipação106. Se “o regime mais compatível com a proteção dos direitos humanos 

é o regime democrático”107, é porque é nele que ao cidadão é permitida a participação 

na formulação de demandas e também do processo de demandar em si, valorizando 

a individualidade de cada um perante a sociedade. 

                                                           
104 SARLET, Ingo Wolfgang. A Assim Designada Proibição de Retrocesso Social e a Construção de um 
Direito Constitucional Comum Latino-Americano. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, 
Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na 
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105 “Os direitos individuais são trunfos políticos que os indivíduos detêm. Os indivíduos têm direitos 
quando, por alguma razão, um objetivo comum não configura uma justificativa suficiente para negar-
lhes aquilo que, enquanto indivíduos, desejam ter ou fazer, ou quando não há justificativa suficiente 
para impor alguma perda ou dano”. (DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução 
Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. XV). 
106 FACHIN, Melina. Direitos Humanos e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 233-
234. 
107 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saravia, 2014. p. 205. 



45 
 

Essa valorização do indivíduo é própria do ideal de reconstrução dos 

direitos humanos, segundo a qual as condições políticas e jurídicas num mundo 

comum devem ser marcadas essencialmente pela comunhão da pluralidade, da 

diversidade e da criatividade do novo, garantidas no exercício da liberdade pelos seres 

humanos108. 

A inversão de perspectiva das relações políticas entre Estado e indivíduos, 

que tornou possível a afirmação dos direitos humanos, tem olhar cujo viés se constrói 

de baixo para cima, a partir dos indivíduos que compõem a sociedade109, sinalizando 

para a afirmação da soberania popular e a proteção do ser humano como entes 

basilares dos Estados Democráticos de Direito110. 

E é nesta retomada crítica do pensamento ocidental, que tornou possível 

essa reconstrução, que se escancara o que parece óbvio: o Direito e as leis são feitas 

por e para os seres humanos. Para todos eles. Não só para a maioria. Assim, a 

pertença a um grupo minoritário jamais pode significar sua descartabilidade, sob pena 

de aniquilamento da diversidade, fator indispensável à vivência democrática. 

A ignorância deliberada dessa premissa impossibilita o gozo da liberdade - 

exaltada por Hannah Arendt como garantia das individualidades de cada homem-, 

antídoto para um “estado totalitário de natureza”111. Por consequência, impossibilita 

os próprios direitos humanos, levando, traiçoeira e invariavelmente, à lógica da 

descartabilidade do ser humano112. 

É nesta toada que a dignidade humana, visando a proteção de cada um 

dos indivíduos por meio da democracia substancial, passou a funcionar como um 

referencial ético, um pressuposto, um “super princípio”113 orientador do 

constitucionalismo. Os direitos humanos passaram a funcionar como verdadeiras 

molduras aos Estados democráticos, fornecendo novos contornos às relações entre 

                                                           
108 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 15. 
109 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p. 3-4. 
110 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
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indivíduo e Estado, bem como limites às ideias clássicas que afirmam o Estado 

soberano como única fonte do Direito. 

Esse processo de empoderamento, então, é tanto mais vigoroso quanto 

mais meios estiverem disponíveis aos indivíduos, sejam instrumentos disponibilizados 

pelo Direito Constitucional, sejam pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

É que o Estado concebido de maneira fechada, autossuficiente e único 

senhor de si vem na singra da identificação juspositivista entre o Estado e o próprio 

Direito, pois só naquele é que este se reconhece e é produzido. Desta forma, a 

organização estatal, ainda que estritamente orientada por leis formalmente válidas, 

torna-se autônoma no cenário internacional, e até mesmo em relação às suas próprias 

bases sociais, desvinculando-se de seus povos e, por fim, das pessoas de carne e 

osso114. 

Nesta toada, a própria internacionalização dos direitos humanos e a 

dinâmica de sua incorporação pelos Estados através do constitucionalismo enaltecem 

a soberania popular em detrimento daquela tradicional soberania estatal. O Estado 

Democrático de Direito “deixa de ter a pretensão de fornecer um esquema regulativo 

exclusivo e totalizante assente num poder estatal soberano”115. 

É desta forma porque, mesmo que tragam obrigações aos Estados, os 

direitos humanos, como não poderia deixar de ser, vêm a serviço dos indivíduos. 

É neste ânimo que, segundo as lições de Luigi Ferrajoli, no âmbito da 

Teoria do Direito, o próprio conceito de soberania estatal revelou-se como verdadeira 

“categoria antijurídica”116, pois teve sua crise anunciada no exato momento em que 

entrou em contato com o Direito. 

No plano interno dos Estados, essa antinomia veio à tona aos poucos, 

tendo início há muito tempo, com a afirmação dos Estados de Direito na modernidade. 

No momento em que o Direito passou a regular a si próprio, impondo-se vínculos de 
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índole meramente estrutural, já pôs em extinção qualquer possibilidade de um Estado 

verdadeiramente soberano. 

A simples vinculação de todas as esferas governamentais às normas 

estruturantes do Estado desautorizou a afirmação de qualquer ente soberano, pois 

todos passaram a subordinar-se necessariamente aos ditames legais. 

Eis a razão pela qual, num Estado onde imperam as leis, a soberania como 

poder que não reconhece acima de si nenhum outro não encontra espaço para se 

afirmar. Assim, num primeiro momento, a soberania popular assumiu conotação de 

poder absoluto, esgotando nas leis tudo o que poderia se entender por Direito. 

Ainda que não mais impere tal paradigma, já nesta época a soberania 

estatal do ponto de vista interno não mais se sustentava – o que só foi mais acentuado 

ao longo do tempo, conforme soberania popular e constitucionalismo encontraram 

ponto de convergência. Na célere lição de Luigi Ferrajoli: 

“No Estado de Direito, portanto, não existe nenhum soberano, a 
menos que não se entenda como ‘soberania’, com puro artifício 
retórico, a própria Constituição, ou melhor, o sistema de limites e 
vínculos jurídicos por ela impostos aos poderes públicos já não mais 
soberanos”117. 

Desta forma, já num primeiro momento, mesmo onde as Cartas 

Constitucionais serviam apenas à estruturação formal dos Estados liberais do século 

XIX, a ideia de soberania estatal sob o ponto de vista interno não mais encontrou 

amparo. Com a mudança da própria forma de ser do Estado, a ele passaram a ser 

impostos tantos limites que a afirmação de um poder legitimamente soberano se 

tornou não apenas improvável, mas impossível. 

Contudo, há que se reconhecer que, neste cenário, o princípio juspositivista 

do primado da lei ainda depositava no parlamento toda a soberania popular, elevando 

o legislador à onipotência. 

Qualquer resquício de absolutismo que aí pudesse ser identificado, porém, 

desaparece na segunda metade do século XX, quando a soberania popular deixou de 
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servir de sinônimo à soberania do princípio majoritário, para voltar-se também – e 

sobretudo – à proteção das minorias. 

É que, conforme entoado no primeiro capítulo do estudo, a rigidez das 

Constituições enquanto normas superiores fez penetrar no Direito positivo uma 

racionalidade axiológica e substancial, direcionada a resultados garantísticos e 

baseada na supremacia dos princípios constitucionais118. 

Completou-se, assim, o movimento de mudança na forma como o próprio 

Estado é concebido, cuja lógica pautou-se na reestruturação da relação entre Estado 

e indivíduo, que passou não mais a ser orientada como relação entre soberano e 

súditos, mas sim entre dois sujeitos de direitos e deveres. 

Na completude da inversão da perspectiva ex parte principis à perspectiva 

ex parte populi119, o Estado, antes soberano, passa a vincular-se não só à lei, mas ao 

princípio democrático substancialmente concebido a partir dos direitos 

fundamentais120. Os direitos deixam de ser conferidos pelo Estado como benesses a 

serem agradecidas pelos indivíduos. Já nas mãos dos indivíduos, deixam também de 

voltar-se somente à maioria. 

O Direito, “no âmbito de uma ordem constitucional materialmente 

informada”121 por liberdade política, igualdade entre cidadãos e organização plural de 

interesses, vem dos povos e indivíduos. Para eles deve ser voltado, assim como o 

deve ser o Estado. 

A soberania interna como potestas absolutas, então, dissolve-se em 

definitivo. Nesta singra, como o Estado de Direito – agora já visto também como 

substancialmente democrático – impõe a todo e qualquer poder que haja 

subordinação à lei e ao Direito, ele equivale à própria negação da concepção 

tradicional de soberania122. 
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No pensamento de Norberto Bobbio, é com o nascimento do Estado 

Democrático de Direito que “ocorre a passagem final do ponto de vista do príncipe 

para o ponto de vista dos cidadãos”123. Isso ocorre sobretudo porque neste modelo de 

Estado o “indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também 

direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos cidadãos”124. 

Ao longo da história, porém, à dissolução progressiva do conceito de 

soberania estatal no âmbito interno correspondeu movimento inversamente 

proporcional no que tange às relações externas dos Estados. 

Destarte, a saga das soberanias interna e externa são eventos 

paradoxalmente correspondentes, pois enquanto um dos conceitos retraiu-se, o outro 

projetou-se em franca expansão até, ao menos, meados do século passado. 

Antagonicamente, tais movimentos protagonizaram, ao fim e ao cabo, “dois lados da 

mesma moeda”125. 

Durante o século XX, a soberania estatal externa126 assumiu sua forma 

mais desenfreada e ignorante de limites. Foi assim, pois, que o Estado nacional, ao 

mesmo tempo em que colocou para si autolimitações através de um ordenamento 

jurídico complexo fundado na representação popular e consequente mitigação do 

poder do soberano, libertou-se de forma definitiva de qualquer vínculo jurídico em 

suas relações externas127. 

Acontece, porém, que a “antinomia irredutível entre soberania e direito”128 

não foi identificada apenas no plano interno, mas também do Estado para fora, devido 

principalmente à afirmação de direitos no plano internacional. 

As guerras mundiais, assim, serviram de marco à trágica falência do 

paradigma da soberania estatal pela perspectiva externa, cujo fim foi sancionado em 
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definitivo pela Carta das Nações Unidas e, sucessivamente, pela Declaração de 1948, 

lembradas por Luigi Ferrajoli como autênticos “contratos sociais internacionais”129. 

Esses dois documentos iniciam uma transformação, ao menos no plano 

normativo, da organização jurídica do mundo, pois a soberania deixou de ser absoluta 

e selvagem para subordinar-se aos imperativos da paz mundial130 e da tutela dos 

direitos humanos. Foram esses imperativos, a seu turno, que tiveram o prumo de 

tornar o próprio conceito de soberania inconsistente. 

Os direitos humanos, especificamente, atuaram nesse sentido 

principalmente à medida que deixaram de ser afirmados no plano estritamente 

constitucional, passando a figurar como limites impostos pela própria ordem 

internacional. 

No plano das relações internacionais, o Direito passou a regular não 

apenas tratados bilaterais, mas sim um verdadeiro ordenamento jurídico131 – cuja 

composição dá-se primacialmente a partir de tratados, costumes, princípios e normas 

reconhecidas como jus cogens, núcleo material duro do Direito Internacional132. 

Eis a razão pela qual, conforme ensina José Joaquim Gomes Canotilho, a 

observância aos direitos humanos deve ser reconhecida como um “enquadramento 

razoável”133 para a consolidação do constitucionalismo e revisão definitiva do 

paradigma estatocêntrico134. 
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A progressiva afirmação da dignidade humana como valor fonte dos 

ordenamentos jurídicos, conforme demonstrado no capítulo anterior, é marco genético 

do constitucionalismo. Assim, os ordenamentos constitucionais contemporâneos, a 

partir do momento em que enunciam o primado dos diretos humanos, reconhecem 

novos limites e condições à noção de soberania estatal135. 

Isso porque o Estado fica submetido às regras jurídicas que não terão como 

parâmetro obrigatório outro contingente de princípios senão aqueles emanados dos 

direitos humanos. Eis a razão pela qual “rompe-se com a concepção tradicional de 

soberania estatal absoluta (...) em prol da proteção dos direitos humanos”136. 

O Estado nacional como sujeito único dotado de soberania, assim, pôs-se 

em profunda crise, tornando imperioso o repensar deste conceito. Este 

redirecionamento vai no sentido do reconhecimento de que soberanos são os povos 

e os indivíduos137, pois está “obsoleto o paradigma do velho Estado soberano”138. 

Portanto, a principal consequência emergida deste cenário é a revisão da 

soberania estatal, que é revelada, sobretudo, pela elevação do indivíduo ao status de 

sujeito de direitos perante a ordem internacional e pela possibilidade de 

responsabilização internacional do Estado quando este agir como causador das 

violações de direitos humanos. 

Todos estes desdobramentos estão interconectados e relacionados 

diretamente ao paradigma que reclama o respeito aos direitos humanos como fator 

legitimador das ordens político-jurídicas. Isto porque, neste paradigma, os Estados 

passaram a ter seu quadro de possibilidade de ação emoldurado pelos direitos 

humanos. 

No mundo contemporâneo, onde nenhuma fronteira é absoluta, é basilar 

que se confira voz ao indivíduo frente à seara internacional. É preciso, por isso, 
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garantir-lhe não apenas o direito de manifestação na arena política estatal, como 

também um conjunto de direitos que protejam sua dignidade independentemente de 

situações contingentes. 

Em outras palavras, na proteção do indivíduo, valor-fonte de um 

ordenamento substancialmente regado à democracia, é preciso dar-lhe possibilidade 

de representação – de fazer-se ouvir e reivindicar – não só frente ao Estado, mas 

também frente à ordem internacional. 

Se o Estado se pretende democrático nesses termos, é imperioso que 

contribua a um campo fértil ao fortalecimento dos direitos humanos, sob pena de 

responsabilização internacional. Diante da crescente interdependência estatal nos 

âmbitos econômico, político, ecológico e cultural, onde “nenhum acontecimento (...) 

nos é alheio e nenhuma parte do mundo nos é estranha”139, o respeito aos direitos 

humanos passa a ser matéria de “legítimo e autêntico interesse internacional”140, 

capaz de pôr em cheque a própria noção tradicional de soberania141. 

É que a normativa internacional dos direitos humanos criou um sistema 

próprio de proteção, conferindo ao indivíduo o status de sujeito de direito internacional. 

Nesse sentido, o Direito Internacional proporcionou a realocação da posição do ser 

humano, que de objeto das relações internacionais passou a ser seu próprio sujeito. 

A partir dessa mudança do locus standi do ser humano na ordem jurídica 

internacional, também a ceara estatal foi impactada. A enumeração de direitos por 

novas fontes internacionais aplicáveis a todos os seres humanos implicou no 

reconhecimento de que tais garantias não mais poderiam ser encaradas como mera 

“generosidade dos Estados soberanos”142, mas sim como fator legitimador de 

qualquer de suas ações ou omissões – reflexo do próprio modo pelo qual o Direito é 

concebido. 
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Paulo: Saraiva, 2015. p. 73. 
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Ao se tornarem “parâmetros globais de ação estatal”143, os direitos 

humanos vão além do domínio puramente estatal. Vale dizer, o respeito a eles 

extrapola a competência nacional exclusiva, eis que o próprio Direito Internacional dos 

Direitos Humanos foi fundado na concepção de que é de todos os Estados o dever de 

respeitar os direitos humanos144. 

E é por isso que a elevação do indivíduo como sujeito de direito 

internacional está intimamente ligada à emergência da “necessidade de delinear os 

limites à noção tradicional de soberania estatal”145. 

Para Marcelo Figueiredo, a crise conceitual enfrentada pela soberania 

estatal dá-se em decorrência da dificuldade de harmonização deste conceito perante 

a ordem internacional, pois a relação entre o Direito interno e o Internacional é afetada 

na medida que os conceitos nos quais se apoiam um e outro nem sempre são 

correspondentes entre si. 

Em várias ocasiões, o próprio conceito de soberania é utilizado, por 

exemplo, para justificar ataques aos direitos humanos, como fosse uma escusa 

legítima dos Estados que, por serem soberanos, podem justificar qualquer ação – o 

que não facilita na proposição do diálogo entre tais ordens146. 

Essa diferença entre os conceitos nos quais se apoiam as noções de 

Estado e a ordem internacional é acentuada também pela percepção maniqueísta de 

que a normativa internacional não é construída a partir da ideia de legitimação dos 

titulares da soberania, pois, “diversamente del derecho interno, el derecho internacinal 

no está cimentado en el poder del pueblo”147. 

                                                           
143 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
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144 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
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145 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
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Primeiramente, este argumento está ligado àquela noção de 

representatividade que desconsidera a função contramajoritária dos direitos, que é a 

própria razão de ser da construção histórica dos direitos humanos. 

Ademais, desconsidera que o indivíduo passou a ser reconhecido como 

sujeito de direito internacional, fenômeno que, nas palavras do autor, desponta como 

“la gran novedad del siglo”148, pois vem justamente a servir de instrumento legítimo 

para que o indivíduo consiga pleitear direitos na arena internacional inclusive contra 

seu próprio Estado. 

Assim, a partir do momento em que o indivíduo passa a ser admitido como 

protagonista de proteção também na esfera internacional, aquele argumento se esvai 

e a soberania estatal externa nos moldes tradicionalmente concebidos passa a ser 

relegada a outro plano. 

Outrossim, o reconhecimento da possibilidade de intervenções de órgãos 

supranacionais nos ordenamentos jurídicos internos em defesa dos direitos humanos 

é outro fator de desgaste do conceito de soberania estatal do ponto de vista externo. 

Isso porque a alegação de um Estado de que, firmado em sua soberania, 

não cumprirá a melhor proteção para os direitos humanos simplesmente perde sentido 

neste cenário, uma vez que a soberania aos povos e indivíduos pertence e não se 

pode colocá-la contra seu próprio titular último. 

Ora, se o indivíduo é também sujeito de direito perante a esfera 

internacional, é à sua proteção máxima que a normativa aplicada pelo Estado deve 

servir, independentemente de onde esteja posta – interna ou internacionalmente. 

Neste influxo, esse viés humanista do Direito faz que o conceito de soberania deva 

ser olhado com cuidado, admitidas relativizações. 

Isso porque, em casos de violações de direitos humanos, se eventualmente 

a normativa internacional proteger esses direitos de maneira mais eficaz, é ela que 

deve prevalecer, sem que se possa escusar-se no argumento do Estado soberano. 
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Nas lições de José Joaquim Gomes Canotilho, o Estado constitucional tem 

como chave mestra o princípio da soberania popular149. Desta forma, a noção de 

soberania não pode perder de vista seu caráter instrumental, pois, ao fim e ao cabo, 

está a serviço do ser humano, que é quem lhe empresta legitimidade. 

Assim, na exata medida que se torna “impura” por sofrer interferência de 

fatores exógenos, a ordem jurídica constitucional é enriquecida. A composição entre 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Constitucional Contemporâneo, 

por elevar a proteção do ser humano como mote legitimador, ao mesmo tempo em 

que afirma a personalidade jurídica internacional dos indivíduos, acarreta aos Estados 

obrigações internacionais e possível responsabilização em caso de descumprimento. 

É que a máquina estatal soberana e autossuficiente tornou-se, enfim, 

pequena demais para grandes coisas150, como a tutela efetiva de direitos e garantias 

fundamentais ao ser humano. A soberania na qual se apoia o estatocentrismo, assim, 

se esvai, galgando espaço à elevação da soberania dos povos e indivíduos como 

derradeiro fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Na esteira do que afirma Norberto Bobbio, é imperioso reconhecer, de uma 

vez por todas, que “primeiro vem o indivíduo, (...) que tem valor em si mesmo, e depois 

vem o Estado, e não vice-versa”151. 

Esta afirmação diz, sobretudo, com a ideia de que o indivíduo deve estar 

no centro da arena jurídica e política, sob pena de mitigar a inspiração kantiana de 

dignidade humana, segundo a qual o indivíduo é um fim em si mesmo. No manusear 

dessas arenas, há sempre que se ter em mente que o “Estado é feito pelo indivíduo e 

este não é feito pelo Estado”152. 

É nesta singra que, guiados por seus core terms – a proteção da dignidade 

humana –, Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Constitucional 

passam a trilhar um caminho conjunto. Neste caminhar, acelera-se a mútua influência 
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de um sobre o outro e mitiga-se a máxima de que o poder estatal não encontra 

limites153. 

Dentre tantas outras, essas são importantes notas do constitucionalismo 

contemporâneo, marcado justamente pela composição com a ordem internacional, o 

que resulta num conjunto de condições impostas pela revisão do paradigma 

estatocêntrico. 

As rotas trilhadas pelo poder estatal, desta maneira, veem-se 

comprometidas por novos contornos, direcionadas a novos rumos, no traçar de um 

novo caminho, cujo ponto de partida154 há de ser sempre os direitos humanos. 

Desta aspiração compartilhada à consecução desses direitos nasce, então, 

a possibilidade de se vislumbrar ao horizonte a pavimentação de um corpo jurídico 

cujas fontes são plurais, mas os objetivos primeiros convergem. 

Essa concorrência institucional155 pela proteção de tais direitos, nos casos 

em que é ausente ou insuficiente a proteção ofertada a eles no âmbito interno, justifica 

a sua vigilância e o monitoramento156 pelo âmbito internacional, ofertando matriz à 

teoria do controle de convencionalidade. 

 

2.2 A Composição Entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o 

Direito Interno: realizando os direitos 

Do afastar da possibilidade de um Estado escusar-se em sua soberania 

para o não cumprimento dos direitos humanos, iniciou-se um rumo tomado no sentido 

de uma comunhão de valores entre as nações ocidentais, pautando o que se pode 

chamar de constitucionalismo global157. 

                                                           
153 Soberania é “o poder político supremo (não há limitação a ele na ordem interna) e independente 
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156 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. p. 137-155. 
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Tal afirmação não significa fechar os olhos à dificuldade – quiçá 

impossibilidade – de identificação de um consenso universal sobre direitos e 

liberdades fundamentais no mundo todo, ignorando principalmente o caráter 

multicultural das nações quando se compara Ocidente e Oriente. No sentido do que 

afirma Tom Bingham, porém, é possível identificar algumas bases axiológicas 

compartilhadas pelas nações ocidentais que são essenciais à realização do Estado 

Democrático de Direito158. 

É que a discussão acerca da possibilidade de uma integração entre os 

Estados guarda estreita relação com a afirmação do Estado Constitucional, pois foi 

em seu âmago que eclodiu uma espécie de consenso internacional acerca de temas 

centrais de direitos humanos. Este consenso veio, então, a somar para o 

estabelecimento de parâmetros protetivos mínimos de tais direitos. 

Nesta esteira, o processo de universalização dos direitos humanos foi 

construído a fim de servir como base de uma espécie de unidade valorativa. Esta 

unidade, a seu tempo, permitiu o desenvolvimento dos sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos, sobre os quais repousa uma “consciência ética 

contemporânea compartilhada pelos Estados”159. 

É dessa relação entre Estado e ordem internacional, que não mais permite 

que aquele haja em dissonância aos ditames protetivos ao ser humano, que nasce a 

situação na qual há uma pluralidade de ordenamentos jurídicos aptos à regência do 

mesmo espaço160. Seja a nível internacional, seja a nível regional, esta ideia está 

vinculada ao estabelecimento de uma “espécie de gramática jurídico-constitucional 

                                                           
Estado Abierto Como Objetivo del Ius Constitucionale Commune: aproximación desde el impacto 
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p. 49. 
160 André de Carvalho Ramos chama atenção para a variedade de nomenclaturas relacionadas à 
análise das relações advindas da pluralidade de ordenamentos jurídicos, sem, porém, desconsiderar 
que eles não necessariamente se referem exatamente ao estudo do mesmo fenômeno (RAMOS, André 
de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com o direito 
internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 15-23). 
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comum, mas necessariamente responsiva às peculiaridades histórico-culturais dos 

estados que integram a comunidade internacional”161. 

Nos apontamentos de Mariela Morales Antoniazzi162, ao repensar a relação 

entre ordenamentos jurídicos distintos, que surgem em razão de suas interações, 

está-se propondo uma nova dogmática cujas bases encontram-se em sistemas 

jurídicos plurais. Nessa pluralidade, há vez para o diálogo a partir do entrelace de 

fatores comuns das normas advindas dos ordenamentos internacionais e estatais, 

assentados, sobretudo, no princípio pro persona e no human rights based approach. 

É com este fito que toda a normativa internacional de proteção aos direitos 

humanos penetra no Direito Constitucional como unidade coerente de proteção do 

indivíduo. Desta maneira, Direito interno e Internacional se somam, compondo uma 

pluralidade de fontes normativas e ordenamentos jurídicos não tão centrados em si 

mesmos, mas policêntricos163. 

Desta maneira, a tradicional imagem piramidal torna-se insuficiente para 

explicar o ordenamento jurídico, pois o modelo rigidamente hierarquizado cede lugar 

a um paradigma no qual a totalidade do sistema jurídico só pode ser obtido se visto 

sob a ótica da interseção entre as diversas estruturas normativas que o compõem164. 

A partir de então, “se está dibujando la figura geométrica del trapecio”165, 

anteriormente referenciado por Flávia Piovesan166, compondo o fenômeno pelo qual 

as diversas ordens jurídicas se comunicam e si influenciam mutuamente. 
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Este constitucionalismo global, para além do semblante cosmopolita, diz 

com esta nova ideia do próprio Direito167. Uma ideia que permite interação entre vários 

ordenamentos legais, sem supor, necessariamente, uma rígida subordinação de uns 

sobre outros, mas que antes favorece a convivência multicultural, sempre à luz do 

componente democrático e do caráter emancipador dos direitos humanos. 

Nesta singra, corrobora a lição de Antônio Augusto Cançado Trindade ao 

aduzir que a formação de um “consenso generalizado”168 formado em torno da 

internacionalização da proteção dos direitos humanos deve-se, sobretudo, à 

interseção axiológica entre ordenamento jurídico interno e internacional. Em suas 

palavras, tal consenso é possível devido à “manifestação cultural de nossos tempos, 

juridicamente viabilizada pela coincidência de objetivos entre o Direito Internacional e 

o Direito interno quanto à proteção da pessoa humana”169. 

Neste contexto, exaurem-se as possibilidades de um Estado invocar seus 

dispositivos internos no intuito de não cumprimento das disposições do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Tampouco há razão para que, diante da 

aplicação de um tratado internacional de direitos humanos, seus tribunais internos o 

façam de maneira diversa ao que vem sendo reiterado no plano internacional. É 

preciso, pois, conformar a prática jurídica ao paradigma no qual se insere, que é 

aquele essencialmente informado pela primazia dos direitos humanos. 

O esboço normativo de um ius commune170 pode ser identificado no âmago 

das Constituições Latino Americanas171, que proclamam um desejo de integração por 
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meio das cláusulas de abertura e do postulado constitucional de integração latino-

americana, bem como da interpretação expansiva do Direito a partir do princípio pro 

persona – todos aspectos já analisados anteriormente no estudo. 

Outrossim, alguns fatores históricos podem ser apontados como possíveis 

razões que permitem a identificação da formação de um Direito comum na região172. 

Inicialmente, destacam-se as experiências comuns de retomada democrático-

constitucional na segunda metade do século XX173. 

Além disso, como respostas sociais e jurídicas a tais movimentos, também 

emergiram historicamente processos políticos e constitucionais similares. Não 

ignoradas as peculiaridades de cada Estado, o cerne de seus processos históricos de 

redemocratização, mutatis mutandis, ainda guarda conexão com os regimes 

autoritários de outrora e com o paradigma estocêntrico que se quer superar174. 

Por fim, aponta-se como fator de integração a abertura dos países da 

América-Latina ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a aceitação de sua 

atividade jurisdicional pela maioria dos países da região175. 

A consequência da partilha desses fatores é que deles se revelam também 

dificuldades comuns, como é o caso da consolidação do diálogo entre jurisdições e 

cumprimento das disposições internacionais de direitos humanos, ou mesmo a 

efetivação das sentenças advindas de tribunais internacionais. 

Neste diapasão, diante das similaridades que unem as democracias ainda 

em consolidação176 da América Latina, o Sistema Interamericano de Direitos 
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Humanos surge com a pretensão de enfrentamento do maciço padrão de violações 

de direitos, exclusão e desigualdade social na região177 mediante implementação de 

standarts mínimos de proteção galgados a um ius commune latino americano178. 

Diante de tais dificuldades e do reconhecimento – ao menos no plano 

normativo – da necessidade de enfrenta-los, o Sistema Interamericano de Direito 

Humanos veio a simbolizar a “consolidação de um constitucionalismo regional”179, pois 

“traduz a força de um consenso a respeito do piso protetivo mínimo (...) de proteção”180 

dos direitos. Serve, então, ao duplo propósito de promover os direitos humanos no 

plano interno dos Estados e prevenir retrocessos no regime de sua proteção. 

Nesta singra, o Direito dos Estados latino-americanos, imerso nesse novo 

paradigma emergente, não pode mais ser compreendido unicamente a partir das 

Constituições. É preciso levar em consideração também o direito internacional e o 

corpus juris latino-americano. 

Segundo Virgílio Afonso da Silva, é preciso compreender que a 

Constituição não serve apenas a si própria, e nem apenas de sua própria letra se 

alimenta. Em suas palavras: 

Embora o conceito clássico de Constituição seja algo intimamente 
ligado ao Estado nacional, isso não implica que, 
contemporaneamente, a interpretação constitucional também tenha 
que se limitar às fronteiras de cada país. O constitucionalismo – e a 
interpretação constitucional – não são apenas questões estritamente 
nacionais porque os problemas são internacionalmente comuns, e 
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177 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. p. 121-123. 
178 PIOVESAN, Flávia. Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: impacto, desafios 
e perspectivas à luz da experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, 
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Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na 
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e perspectivas à luz da experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, 
Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na 
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62 
 

muitas vezes as realidades e as experiências jurídicas também o 
são181. 

Na mesma esteira estão as ideias de Mariela Morales Antoniazzi, que, 

dando um passo a mais, elucida sobre a proposta apta à superação do modelo 

segundo o qual os sistemas jurídicos nacionais pretendem-se completos em suas 

autorreferências: 

Como modelo alternativo al constitucionalismo de base estatal, en el 
modelo de pluralismo constitucional coexiste um conjunto de 
ordenamiento jurídicos, en parte separados pero interdependientes, 
cuyas respectivas normas fundacionales-constitucionales no están 
jerárquicamente ordenadas. La Constitución no es la norma suprema 
única, sino que comparte espacio, en la cúspide de la pirámede 
normativa, con otras disposiciones182 

É possível identificar o referido mote de integração regional a partir da base 

funcional de dois modelos sólidos183. A exemplo do que ocorre na União Europeia, a 

integração jurídica pode ser institucional-legal. Nesta, o pressuposto é, en passant, a 

consolidação de legislação, jurisdição e instituições comuns. 

Contudo, este não é o único modo de perseguir uma integração regional, o 

que pode ser feito também, consoante ao modelo mais próximo da América Latina, 

por meio de uma integração argumentativa. Dito de maneira diversa: a integração 

jurídica regional baseada na mútua referência argumentativa entre aqueles que a 

compõem pressupõe, quando muito, “realidades – sociais, econômicas, culturais – 

semelhantes”184, o que já é possível identificar nas Constituições da América Latina. 

Este segundo modelo, sob a ótica do qual se torna possível a integração 

latino-americana, não necessariamente por ser mais tímido do ponto de vista legal-

institucional precisa ser menos real ou efetivo. Para seu fortalecimento, a integração 

                                                           
181 SILVA, Vírgilo Afonso da. Integração e Diálogo Constitucional na América do Sul. In: ANTONIAZZI, 
Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, 
Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 530. 
182 ANTONIAZZI, Mariela Morales. El Estado Abierto Como Objetivo del Ius Constitucionale 
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183 SILVA, Vírgilo Afonso da. Integração e Diálogo Constitucional na América do Sul. In: ANTONIAZZI, 
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se basearia principalmente na relevância dos diálogos constitucionais e 

transnacionais185. 

Para Marcelo Neves, o transconstitucionalismo responde principalmente à 

situação na qual se identifica problemas que perpassam por mais de uma ordem 

jurídica, reclamando diálogo entre elas na busca por sua solução186. 

Na perspectiva do transconstitucionalismo entre Direito Internacional 

Público e Direito estatal, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos revela-se 

como uma experiência significativa187, pois impulsiona a prática do controle de 

convencionalidade não só a nível externo, mas também a nível nacional. 

Vale dizer, “tem havido uma disposição de diálogo em questões 

constitucionais comuns referentes à proteção dos direitos humanos”188 à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e aos tribunais constitucionais submissos à sua 

jurisdição, de maneira tal que “se amplia a aplicação do direito convencional pelos 

tribunais domésticos”189. 

Se é verdade que, de início, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

encontrou dificuldades em sua atuação190, atualmente há, por assim dizer, uma 

                                                           
185 Na análise de Virgílio Afonso da Silva, o autor lembra que o sentido da expressão “diálogo 
constitucional na perspectiva transancional” não é usado como sinônimo de “transconstitucionalismo”, 
embora tenham estreitas ligações (SILVA, Vírgilo Afonso da. Integração e Diálogo Constitucional na 
América do Sul. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: 
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experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
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experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 256-257. 
188 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 256-257. 
189 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 256-257. 
190 Diferentemente do movimento histórico europeu, que permitiu a associação entre democracia, 
direitos humanos e Estado de Direito, na América Latina esses termos encontram-se ainda em estágio 
de diálogo não consolidado. Tal deu-se, sobretudo, pelo movimento histórico recente de 
redemocratização dos países latino-americanos, ainda não consolidado. Nas palavras de Flávia 
Piovesan, “é neste sentido que a “atuação da Corte tem enfatizado que a proteção dos direitos humanos 
é condição essencial para a solidez democrática e para o fortalecimento do Estado de Direito”. 
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“creciente interación y sinergia entre la Corte IDH y las instituciones constitucionales 

y democráticas de los Estados americanos”191. 

Ainda que as barreiras não tenham sido de todo transpassadas192, há que 

se reconhecer que a atuação da Corte Interamericana impulsiona passos importantes 

no sentido do diálogo entre jurisdições, o que resulta singularmente relevante na 

construção de um Direito coerente e uniforme no corpus iuris interamericano193. 

Na pavimentação deste ius commune latino-americano, avulta com basilar 

importância, e não isento de complexidade, o tema do controle de convencionalidade, 

eis que reflete o modo pelo qual se dá a compatibilização da normativa interna com a 

internacional no que tange aos direitos humanos. 

Nas lições de Flávia Piovesan194, a transição paradigmática que eleva a 

dignidade humana como fator de legitimação dos ordenamentos jurídicos, bem como 

a decorrente crise do estatocentrismo e da soberania como tradicionalmente 

concebida, são fatores que informam o contexto no qual desponta o controle de 

convencionalidade. 

É neste sentido que, inspirados pelo human rights based approach, é de 

responsabilidade tanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto dos 

Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporar os 

parâmetros mínimos de proteção que fornecem razão de ser ao próprio Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 
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perspectivas à luz da experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, 
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Juris, 2010. p. 515-530). 
193 CAVALLO, Gonzalo Aguilar. Emergencia y Consolidación de un Derecho Americano de los 
Derechos Humanos. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. 
(Coord.). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 403. 
194 PIOVESAN, Flávia. Controle de Convencionalidade, Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 122. 
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Essa incorporação, feita pela via do mecanismo então denominado controle 

de convencionalidade, pode ser compreendida em dupla perspectiva195. 

A primeira delas parte da análise da atuação da própria Corte 

Interamericana de Direitos Humanos ao interpretar a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, o que o faz tanto em sua competência consultiva, quanto 

contenciosa. 

Já a segunda tem como ponto de partida a própria atuação dos juízes 

nacionais dos Estados membros do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

exibindo como fulcro a avaliação do grau de incorporação principiológica e normativa 

do próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos pelos sistemas jurídicos 

nacionais que o compõem. 

À luz do diálogo entre jurisdições nacionais e aquela emanada no seio do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o tema surgiu sob as vestes da primeira 

perspectiva. Vale dizer, foi entoado pela própria Corte Interamericana de Direitos 

Humanos quando realizava sua função jurisdicional. 

Exigindo dos Estados sob sua jurisdição a adequação do Direito interno às 

normas da Convenção Americana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

requereu, para tanto, o desenvolvimento de um novo padrão de comportamento 

jurídico no plano dos ordenamentos jurídicos domésticos de seus Estados-partes. 

Requereu, então: 

Um novo método de controle da produção normativa doméstica e dos 
atos normativos do poder público, tendo como paradigma não 
somente a Constituição do Estado, mas também as convenções 
internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Estado e em 
vigor no país. Percebeu-se, ainda, que para além de um controle 
exercido pela Corte Interamericana, que é guardiã da Convenção 
Interamericana, poderiam (e deveriam!) também os juízes e tribunais 
internos (...) controlar a convencionalidade das normas domésticas, à 
maneira de como controlam a constitucionalidade das leis196. 

 

                                                           
195 PIOVESAN, Flávia. Controle de Convencionalidade, Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 134. 
196 MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org.). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Ed. Gazeta Jurídica: Brasília, 2013. XIV.  
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O controle de convencionalidade vem, portanto, na esteira da intensificação 

do diálogo entre as cortes nacionais e internacionais em matéria de direitos humanos. 

Esse diálogo visa, sobretudo, maximizar sua proteção a partir de um idioma crítico e 

tangível comunicado entre as cortes, capaz de compor um bloco de proteção 

cooperativo baseado no substrato axiológico do princípio pro persona - sem, contudo, 

forjar uma hierarquia entre elas. 

A primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se utilizou 

da expressão “controle de convencionalidade” foi em 2003, quando do voto 

concorrente do então juiz Sergio Garcia Ramírez no caso Myrna Mack Chang vs. 

Guatemala197. No caso em questão, o termo foi utilizado referindo-se apenas à 

atividade jurisdicional da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

No ano seguinte, quando do julgamento do caso Tibi vs. Equador198, a 

expressão voltou a ser mencionada pelo mesmo jurista. Na ocasião, o sentido 

empregado ao termo foi o mesmo. Porém, destaca-se que a menção se deu mais 

detalhadamente, já no sentido de estabelecer uma comparação do controle de 

convencionalidade realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ao 

controle de constitucionalidade dos tribunais constitucionais. 

Algum tempo após, nos casos López Álvarez vs. Honduras199 e Vargas 

Areco vs. Paraguai200, ambos de 2006, o termo voltou a aparecer nos votos do 

magistrado. Nestes, veio ainda com o mesmo sentido, na perspectiva da atividade 

jurisdicional dos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Mais tarde no mesmo ano, quando do julgamento do caso Almonacid 

Arellano vs. Chile201, o termo foi utilizado pela primeira vez no plenário da Corte. Desta 

                                                           
197 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Corte Interamericana de Direitos 
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Almonacid Arellano vs. Chile. São José da Costa Rica, 26 de setembro de 2006. par. 124. 
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vez, veio carregando consigo um significado a mais. Houve uma expansão em seu 

sentido, pois foi usado expressamente não apenas como a tarefa dos juízes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, mas também como a atividade dos próprios 

magistrados dos Estados. Na ocasião, a sentença convocou-lhes à realização de 

julgamentos internos compatíveis com as normas trazidas pela Convenção Americana 

de Direitos Humanos. 

Já nesta oportunidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

lembrou, inclusive, que as normas às quais se referia não eram apenas aquelas 

expressas no texto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Também as 

interpretações da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre os direitos da 

Convenção Americana foram lembradas como componentes do parâmetro de 

convencionalidade. Deveriam, então, ser respeitados pelos juízes nacionais, pois 

assim o são pela própria Corte. 

Desta forma, o juiz nacional passou a ser também juiz interamericano, cujo 

mandato transmudou-se, outrossim, ao exercício do controle de convencionalidade na 

modalidade difusa202. 

Parte da doutrina sustenta que, diante desta exigência, o autêntico controle 

de convencionalidade é aquele realizado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, eis que se dá em caráter definitivo. Nesta lógica, o controle de 

convencionalidade realizado pelos magistrados nacionais seria, então, provisório203. 

Isso porque, ao passo que aquele vincula os juízes nacionais, a recíproca 

não é verdadeira. Vale dizer, ainda que se faça o controle de convencionalidade 

interno, ele não será vinculante ao juiz internacional204. 

O entendimento sobre a necessidade de respeito também aos precedentes 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi reiterado quando do julgamento 

do caso La Cantuta vs. Perú205. Desde então, a Corte Interamericana de Direitos 

                                                           
202 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. p. 130. 
203 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
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204 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 57-58. 
205 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Sentença de mérito, reparações e custas. Série C, n. 162. Caso La Cantuta vs. Perú. São 
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68 
 

Humanos vem refinando seu entendimento sobre o assunto, tornando mais claro o 

que espera dos Estados em suas atividades jurisdicionais internas. 

No caso Trabajadores Cesados del Congresso vs. Peru206, por exemplo, 

formulou decisão que reforça a ideia do controle de convencionalidade realizado pelos 

juízes nacionais, lembrando da necessidade de que isso seja feito inclusive ex officio. 

Do caso Almonacid Arellano para o caso Trabajdores Cesados del 

Congresso, percebe-se um verdadeiro salto interpretativo, já que naquele a referência 

ao instituto era um tanto genérica, enquanto neste aludiu ao dever do Poder 

Judiciário207 de compatibilizar a aplicação das normas à Convenção Americana de 

Direitos Humanos de maneira bastante precisa. 

Em síntese, já não se referiu, no segundo caso, de forma tão genérica a 

uma espécie de controle de convencionalidade, senão aludiu de maneira específica à 

obrigação judicial de levar adiante não apenas um controle de constitucionalidade, 

senão também o controle de convencionalidade208. 

Tal apontamento enaltece a responsabilidade do Estado-juiz no que tange 

à incorporação dos parâmetros protetivos estabelecidos pela Convenção Americana, 

seja pela letra de sua lei, seja pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Desta maneira, a dinâmica interativa entre tribunais locais e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos deve ser feita com base nos cânones 

hermenêuticos gerais estabelecidos por esta quando de sua atividade jurisdicional209, 

                                                           
206 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Sentença de exceções preliminaries, mérito, reparações e custas. Série C, n. 158. Caso 
Trabajadores Cessados del Congresso vs. Peru. São José da Costa Rica, 24 de novembro de 2006. 
par. 128. 
207 Merece ser apontado que não apenas ao Poder Judiciário os parâmetros convencionais são 
aplicados, mas sim a todo o aparato de poder estatal. Um dos sete desafios centrais para a 
consolidação de um ius commune apontados por Flávia Piovesan, inclusive, é o fomento de programas 
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Internacional dos Direitos Humanos (PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São 
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Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
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209 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, p. 218-235, 
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tanto para que o Estado honre seus compromissos internacionais, quanto para evitar 

que se incorra em responsabilização internacional, até mesmo em homenagem à 

própria sustentabilidade deste sistema regional de proteção aos direitos humanos210. 

Insta salientar, ainda, que em que pese a falta de consenso doutrinário211, 

o presente estudo coaduna com a ideia de que os órgãos do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos são detentores exclusivos da interpretação direta da Convenção 

Americana quando do exercício do controle concentrado de convencionalidade. 

Não é possível, portanto, que tal controle seja realizado de maneira 

abstrata no âmbito interno dos Estados-partes, já que essa hipótese seria contrária ao 

próprio propósito do controle concentrado212. Isso porque potencializaria 

interpretações divergentes acerca de um mesmo documento, cujo mote é justamente 

a formação de um ius commune latino americano213. 

Nesta toada, o controle de convencionalidade que se quer ver realizado 

pelos tribunais domésticos é o controle difuso, quando da aplicação normativa dos 

ditames convencionais nos casos concretos sob sua jurisdição214 no mesmo nível 

hierárquico da Constituição, compondo em conjunto o bloco de constitucionalidade 

que informa a controle de validade das leis. 

                                                           
210 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
p. 224-225. 
211 Valério de Oliveira Mazzuoli defende que, tendo em vista a posição do STF, a qual não admite como 
de nível constitucional os tratados internacionais de direitos humanos não incorporados pelo parágrafo 
3º do art. 5º da CF, apenas os que seguirem tal rito, por estarem equiparados à Constituição em termos 
de hierarquia, é que autorizam o controle de convencionalidade concentrado (controle abstrato) 
diretamente pelo STF – além do controle difuso, por óbvio. Para tanto, a ação direta estaria autorizada 
para os agentes legitimados nos termos do art. 103, CF - à similaridade do que ocorre com o controle 
de constitucionalidade abstrato. Nesta ótica, os tratados e convenções de direitos humanos 
incorporados pelo rito do parágrafo 2º do art. 5º da CF serviriam de parâmetro “apenas” para o controle 
difuso (controle concreto) de convencionalidade, pois este não conta com um rol específico previamente 
determinado para sua realização, de modo que o exercício do controle de convencionalidade difuso 
constituiria um dever de todo magistrado nacional, seja requerido, seja ex officio. (MAZZUOLI, Valério 
de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade Brasileiro. Revista de Informação 
Legislativa, v. 46, n. 181, p. 113-133, jan./mar. 2009. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194897>. Acesso em: jul. 2016).  
212 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 9ª 
ed. São Paulo: Ed. Saravia, 2014. p. 1.132.  
213 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saravia, 2014. p. 132-135. 
214 Nesse sentido lecionam Flávia Piovesan (PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. 
São Paulo: Ed. Saravia, 2014. p. 130-131) e André de Carvalho Ramos (RAMOS, André de Carvalho. 
Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
passim). 
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Segundo Víctor Bazán, a importância dos parâmetros estabelecidos no 

âmago dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos se justifica pela 

importância das linhas interpretativas por ela estabelecidas. Nesse sentido, tais 

decisões ganham relevância à medida em enfrentam “questões concretas e 

exigências práticas que impõem o Estado Constitucional de Direito dentro de um 

marco de garantia da cobertura tuitiva integral do ser humano”.215 

Assim, comporiam o bloco a ser considerado como parâmetro de validade, 

no que tange ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, tanto os tratados e 

convenções sobre o tema, quanto as linhas interpretativas emanadas da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

A justificativa do então juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

García Ramirez, trazida em seu voto no mencionado caso Trabajadores Cesados del 

Congressso, é bastante ilustrativa da importância da incorporação das normas 

convencionais pelo aparato estatal: 

Não caberia esperar que ela [a Corte IDH] se visse na necessidade de 
julgar centenas ou milhares de casos sobre um só tema convencional 
– o que resultaria em um enfraquecimento da proteção individual –, 
quer dizer, todos os litígios que se apresentassem, a todo tempo e em 
todos os países, resolvendo, um a um, os atos ofensivos e garantindo, 
também um a um, os direitos e liberdades particulares. A única 
possibilidade de tutela razoável implica que, uma vez fixado o 
“critério de interpretação e aplicação”, ele seja acolhido pelo 
aparato judicial dos Estados: através de políticas, leis, sentenças 
que deem transcendência aos pronunciamentos da Corte constituída 
– insisto – a partir da vontade soberana dos Estados e servir a 
decisões fundamentais deles mesmos, explícitas em suas 
Constituições Nacionais, e, desde logo, em seus compromissos 
convencionais internacionais216. (Grifou-se). 

É consoante o posicionamento de Flávia Piovesan, para quem o exercício 

do controle de convencionalidade pelas Cortes Constitucionais engloba a 

                                                           
215 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
p. 221. 
216 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Sentença de exceções preliminaries, mérito, reparações e custas. Série C, n. 158. Voto do 
juiz Garcia Ramirez. Caso Trabajadores Cessados del Congresso vs. Peru. São José da Costa Rica, 
24 de novembro de 2006. par 8. 
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“incorporação de parâmetros protetivos, princípios e jurisprudência internacional em 

matéria de direitos humanos no âmbito doméstico”217. 

Nada obstante, de acordo com as anotações de André de Carvalho Ramos, 

é atividade recorrente do Poder Judiciário brasileiro, mesmo depois da ratificação de 

tratados e aceitação da jurisdição de órgãos internacionais encarregados de 

interpretá-los, deixar de mencionar de qualquer modo a jurisprudência desses 

órgãos218. Este fenômeno é descrito pelo autor como uma nova espécie normativa, os 

“tratados nacionais”219. 

Diante disso, de nada adianta o comando constitucional de respeito aos 

tratados internacionais e fomento da integração jurídica da América Latina se os juízes 

nacionais continuam a interpretá-los à sua própria vontade220. 

Neste sentido, o que se espera dos magistrados nacionais é que 

contribuam, quando das decisões sobre os casos concretos a eles apresentados, para 

o mote de integração entre ordenamento jurídico nacional e internacional. Afinal, é em 

homenagem ao paradigma da primazia da dignidade humana que o diálogo entre 

jurisdições deve ganhar fôlego. 

Soma-se, ainda, o argumento de que, tendo em vista a subsidiariedade do 

Direito Internacional221, os Estados são – e devem ser – o primeiro âmbito de tutela 

dos direitos humanos. A ordem internacional deve assumir função auxiliar nessas 

pautas, já que seu mote é aumentar a eficácia de sua proteção, e não tomar esse 

âmbito como fosse sua responsabilidade primária ou, ainda menos, como 

exclusividade sua 222. 

                                                           
217 PIOVESAN, Flávia. Controle de Convencionalidade, Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 73. 
218 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 75. 
219 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012.  p. 75. 
220 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 75. 
221 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 74-75. 
222 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
p. 218-219. 
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É assim que as disposições objetivas traçadas pelas cortes internacionais, 

nesse caso em especial a Corte Interamericana de Direitos Humanos, precisam ecoar 

nos sistemas jurídicos internos. Em última instância, como são os Estados os 

principais atores da composição primária do Direito Internacional, o êxito da tese 

acerca da necessidade de exercício do controle de convencionalidade está cifrado “no 

grau de receptividade desta pelo direito interno, pelo trabalho dos operadores do 

direito envolvidos e pela vontade política dos Estados”.223 

É imperioso (re)lembrar que, na proteção dos direitos humanos, os Estados 

não se obrigam frente a outros Estados, mas sim frente aos indivíduos224, seguindo, 

ao fim e ao cabo, normas de ius cogens. Assim, no âmbito de consolidação dos 

parâmetros protetivos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele tem “como 

destinatario general todos los individuos, grupos y pueblos que se encuentren dentro 

de la jurisdicción de alguno de los Estados miembros de la OEA”225. 

O diálogo entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Direito 

interno, para que profícuo, depende da progressiva capilaridade dos Estados da 

região226. O fortalecimento da proteção dos direitos humanos no plano interno dos 

Estados visa, sobretudo, a consolidação de uma cultura de respeito a esses direitos, 

o que se dá, ao fim e ao cabo, em favor das pessoas de carne e osso. 

A partir daí, eleva-se a importância da influência que tem o Direito 

Internacional sobre o desenvolvimento do Direito Constitucional. Da mesma maneira, 

este, por ser baliza primeira da atuação estatal no âmbito internacional, também é 

componente de impulsão aos caminhos seguidos por aquele, cuja criação ainda se 

                                                           
223 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
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dá, essencialmente, a partir das condutas estatais227. Essas condutas, porém, não 

devem estar centradas pela ideia da soberania como tradicionalmente fora concebida, 

mas, antes, pela ideia de um Estado verdadeiramente democrático e preocupado com 

a consecução de direitos e garantias. 

A partir disto, a integração é possível e inadiável devido à premissa de que 

os fundamentos contemporâneos de proteção ao ser humano, conforme demonstrado 

no primeiro capítulo deste estudo, transcendem a normativa estatal. Vale dizer, não é 

tão somente da produção normativa interna que advém a proteção ao ser humano. 

Tampouco sua fonte é esgotada por documentos internacionais. 

Não por outro motivo: fomentar a capacitação dos Poderes do Estado para 

aplicação efetiva dos tratados internacionais de direitos humanos; aprimorar os 

mecanismos internos de aplicação do Direito Internacional e das decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos; e, por fim, fomentar o diálogo entre os 

ordenamentos constitucionais de maneira horizontal e dinâmica228 são fatores 

apontados como desafios a serem enfrentados a partir do controle de 

convencionalidade. 

É preciso potencializar o impacto do idioma emancipador dos direitos 

humanos sobre o ordenamento jurídico nacional. Eis o motivo pelo qual a integração 

entre jurisdições é, no tracejar de um caminho conjunto, basilar para o avanço da 

cultura de respeito a esses direitos. Neste caminho, o controle de convencionalidade 

lança luz à composição entre Direito Constitucional e Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, pois, para além de compartilhar o mesmo ponto de partida, ambos miram 

o mesmo Norte: a realização dos direitos humanos. 

  

                                                           
227 PANNUNZIO, Eduardo. Judicialização das Relações Internacionais: a força do princípio 
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CAPÍTULO 3: CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE: A 

DICOTOMIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

O controle de convencionalidade, encarado sob o ângulo interno, foi 

anunciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e endossado pela doutrina 

como um modo de fomentar o diálogo entre jurisdições a partir do âmbito nacional, no 

intuito de acrescentar à pavimentação de um ius commune latino americano orientado 

pelo respeito aos direitos humanos. 

No Brasil, devido aos embates acerca da hierarquia dos tratados de direitos 

humanos, o tema é controverso e não veio a contento para aqueles que, há muito, 

sustentam a constitucionalidade material desses tratados. 

Com o intuito de esclarecer como este instituto é encarado atualmente no 

cenário jurídico brasileiro, destaca-se aqui o modo pelo qual o Poder Judiciário tem 

efetivado o controle de convencionalidade. À luz do paradigma informado pelo human 

rights based approach, analisa-se, ainda, quais as implicações da posição que ocupa 

atualmente tal controle. 

 

3.1 Os Tratados de Direitos Humanos no Ordenamento Jurídico Brasileiro: 

implicações de uma hierarquia desprivilegiada 

O desejo de integração entre ordenamento jurídico interno e internacional 

é fruto de atividade interpretativa que está de acordo com a reestruturação229 

paradigmática que eleva o human rights based approach230 e impacta na visão 

tradicional da soberania estatal231 como protagonista do Direito232. 

A Constituição Federal de 1988, mesmo imersa neste paradigma, não 

destinou capítulo específico para tratar do tema, o que, de certa forma, fomenta alguns 

                                                           
229 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 146-166. 
230 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e diálogos entre jurisdições. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 19, 2012. p. 68-72. 
231 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. Tradução Carlo Coccioli e Márcio Lauria 
Filho. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 28-33. 
232 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. p. 49-64. 
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embates sobre o modo pelo qual devem se dar as relações entre diploma 

constitucional e tratados internacionais233. Dentre os temas destacados nesta seara, 

está a questão da hierarquia dos tratados internacionais perante o ordenamento 

jurídico interno. 

Em relação aos tratados internacionais comuns, a interpretação do texto 

constitucional parece proporcionar mais facilmente uma conclusão234. Da leitura do 

artigo 102, inciso III, alínea “b”, vê-se que a Constituição prevê a possibilidade de 

interposição de Recurso Extraordinário caso a decisão atacada esteja discutindo 

questão sobre a constitucionalidade de lei ou tratado. 

O argumento é de que, se é possível reclamar ao Supremo Tribunal Federal 

que discorra sobre a constitucionalidade de uma norma através de Recurso 

Extraordinário, por certo esta norma não é a Constituição Federal235. E, mais que isso, 

significa que esta norma está sujeita a ela. 

De maneira similar, soma-se o argumento baseado na leitura do artigo 105, 

inciso I, alínea “a”. A disposição de que há possibilidade de interposição de Recurso 

Especial ao Superior Tribunal de Justiça quando a decisão impugnada tenha violado 

ou negado vigência a lei ou tratado leva à conclusão de que o tratado comum não 

poderia ser superior a lei ordinária, senão gozar da mesma hierarquia, eis que são 

tratados com equidade pelo dispositivo236. 

Insta salientar, neste ponto, que a utilização de tais argumentos encontra 

guarita apenas no que se refere aos tratados internacionais que tratam de outras 

                                                           
233 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 45-46. 
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235 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e Tratados Internacionais: alguns aspectos da relação entre 
Direito Internacional e Direito interno. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
(Org). Controle de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 
2013. p. 153-154. 
236 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 45-46. 
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matérias que não direitos humanos. Isso porque o próprio sistema constitucional 

separa de maneira evidente estas duas espécies de tratados, o que pode ser 

fundamentado a partir da cláusula de abertura constitucional estampada no parágrafo 

2º do artigo 5º, da Constituição Federal, e também pela posição central que ocupa o 

princípio da dignidade humana no ordenamento pátrio. 

Enquanto nos tratados internacionais comuns se “busca o equilíbrio e a 

reciprocidade de relações entre os Estados-partes”237, os tratados de direitos 

humanos “transcendem os meros compromissos recíprocos entre os Estados 

pactuantes”238, pois objetivam a salvaguarda do ser humano, e não as prerrogativas 

estatais. 

Assim, inspirada pelas lentes ex parte populi, a Constituição brasileira 

optou por um sistema misto disciplinador dos tratados, pois os que tratam de direitos 

humanos têm prevalência no ordenamento. Essa distinção promove a ideia de que a 

prioridade do Estado é voltada, antes, à consecução de garantias fundamentais239. A 

isto, tem correspondência normativa a elevação do status dos tratados de direitos 

humanos quando estes adentram o ordenamento jurídico interno240. 

Assim, o fato das regras de competência em matéria recursal, trazidas 

pelos artigos 102 e 105 da CF, indicarem a possibilidade de revisão de decisões 

judiciais que se tenham utilizado de tratados “não significa necessariamente que esta 

seja uma solução para todo e qualquer tratado”241. Estas normas, portanto, desafiam 

interpretação “afinada com a ratio e o telos”242 das demais disposições constitucionais. 
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O estatuto normativo interno dos tratados de direitos humanos, porém, 

ainda não está livre de controvérsias. Esta questão ganhou “acirrada controvérsia na 

comunidade jurídica pátria”243 a partir da Constituição de 1988, mormente em razão 

de sua cláusula de abertura. 

Outrora, o entendimento sobre sua hierarquia, tal qual ocorria com os 

tratados comuns, era de que deveriam ser equivalentes à lei ordinária federal244. 

Assim, os conflitos entre legislação interna e qualquer tratado internacional poderiam 

ser dirimidos com base nos tradicionais critérios de cronologia e especialidade, eis 

que entre eles não havia qualquer espécie de subordinação hierárquica. 

Em 2000, em posição conciliatória245, o então Ministro Sepúlveda Pertence 

sugeriu outorgar nível supralegal às convenções de direitos humanos246. A ideia era 

de que, sem que ferissem a Constituição, os tratados internacionais de direitos 

humanos pudessem prevalecer sobre a legislação ordinária. Contudo, tal posição não 

logrou êxito na ocasião. 

Nova fase sobreveio ao debate quando, em 2004, foi aprovada a Emenda 

Constitucional número 45247, que, dentre outros248, adicionou ao artigo 5º da 

Constituição Federal um terceiro parágrafo. 
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O texto do referido dispositivo é expresso no sentido de estabelecer um rito 

especial à aprovação dos tratados de direitos humanos. Aos tratados que obedecerem 

este rito, determina-se a outorga de status normativo equivalente ao das emendas 

constitucionais e, portanto, à própria Constituição. 

In verbis: 

Art. 5º. (...) § 3º: Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais249. 

Afirma-se que a inclusão deste novo parágrafo teve o intuito de dirimir os 

conflitos acerca da posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos 

humanos250, afastando a polêmica sobre o alcance da norma trazida pelo parágrafo 

2º do mesmo artigo que, desde antes, já estabelecia que os direitos e garantias 

expressos na 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”251. 

Com este fito, o parágrafo terceiro passou, aparentemente, a prever “um 

mecanismo específico de atribuição de hierarquia constitucional aos tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos”252. 

A redação final do dispositivo, contudo, gerou controvérsias. 

Primeiramente, porque há espaço para sustentar que condicionou a hierarquia 

constitucional à aprovação do tratado pelo quórum de dois terços. Isso em razão do 

próprio texto constitucional, que, a depender da interpretação, sugere que os tratados 

equivalentes às emendas constitucionais são apenas aqueles “que forem aprovados, 
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em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros”253. 

Em decorrência disso, se esta for a premissa adotada, então a redação do 

dispositivo estaria dando azo à existência de dois tipos de tratados de direitos 

humanos: aqueles aprovados pelo rito do parágrafo 3º (e, portanto, de hierarquia 

constitucional) e os demais (sem aprovação qualificada e, também, sem hierarquia 

constitucional). 

Por fim, também como produto da mesma crítica, a reforma constitucional 

do artigo 5º deixou de mencionar o que ocorreria em relação aos tratados 

incorporados antes da emenda, gerando interpretações dúbias e, muitas vezes, 

inconciliáveis.254 

José Afonso da Silva255, entendendo como perdida a “batalha pela natureza 

constitucional de todos os tratados de direitos humanos”256, chegou a afirmar que, 

com a EC 45/2004, haveria verdadeira dicotomia entre estes documentos: os que 

fossem a ela anteriores seriam equivalentes à lei ordinária federal e apenas os 

posteriores, aprovados em dois turnos pelo Congresso Nacional, com quórum de dois 

terços em cada votação, teriam estatura constitucional. 

Desta feita, para o autor, as normas internacionais incorporadas de acordo 

com o parágrafo 3º servem de parâmetros formalmente constitucionais às demais 

normas legais. Porém, “as que não forem acolhidas desse modo ingressam no 

ordenamento interno no nível da lei ordinária”257, sendo que eventual conflito haveria 

de ser resolvido atendendo ao critério da especialidade da norma. 

De modo mais extremo, outro argumento advoga pela possível 

inconstitucionalidade da EC 45. Partindo da premissa de que, devido à materialidade, 

os tratados de direitos humanos anteriores à EC 45 já detinham status constitucional, 
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afirma-se que uma interpretação que aceitasse que são constitucionais os tratados de 

direitos humanos devido somente ao rito do parágrafo 3º seria bastante 

problemática258. 

Isso porque, se, antes da EC 45, os tratados de direitos humanos poderiam 

ter hierarquia constitucional – conforme premissa adotada por este viés – e, depois 

dela, assim só poderão ser considerados se seguirem um rito mais rigoroso, então o 

seu efeito primeiro foi o de dificultar a incorporação e a proteção constitucional de 

direitos e garantias259. 

Por isto, estando a EC 45 a negar a presença normativa constitucional a 

tais documentos, seria ela “abolitiva de direitos e garantias fundamentais, estando, 

portanto, em conflitos com a cláusula pétrea do art. 60, parágrafo 4º, IV, CF, sendo, 

pois, inválida”260. 

Este fosse o entendimento, a inovação constitucional do artigo 5º estaria, 

mediante reforma, dificultando a adoção de regime mais protetivo aos direitos 

humanos e fundamentais261. 

Questiona-se, ademais, sobre se a adoção do rito do parágrafo 3º é de 

caráter cogente ou voluntário. O que dá ensejo à dúvida é justamente a literalidade do 

dispositivo, que não elucida este ponto. 
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Se, na via do que advoga o argumento anterior, tal rito dificultou o processo 

de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, não seria improvável 

que o legislador preferisse enfrentar rito mais simples262. 

Assim, ao legitimar a interpretação de que os demais tratados 

(incorporados antes da EC 45/2004) não poderiam ter status constitucional, dificultar 

o processo de incorporação dos tratados de direitos humanos ou, ainda, permitir a 

adoção de rito simplificado, o regime jurídico dos direitos advindos de tais documentos 

restaria substancialmente restringido263. 

É que parece contraditório que a Constituição tenha, de início, oferecido 

expressa abertura à incorporação de direitos humanos (parágrafo 2º do art. 5º, CF) e 

afirmado sua prevalência (art. 4º, inciso II, CF), para, em seguida, ofertar resistência 

a sua operacionalidade, ou, quando menos, dificultar sua incorporação264. 

Todos esses argumentos, porém, partem do pressuposto de que há de fato 

espaço para uma cisão em relação à matéria entre os tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados antes da EC 45/2004 e aqueles que a ela sobrevieram. 

Nada obstante os argumentos apresentados serem dignos de nota e 

questionarem alguns aspectos de maneira coerente, parece relevante o registro da 

possibilidade de interpretação harmônica entre os parágrafos 2º e 3º. Eles estão, no 

fim das contas, plasmados na Constituição lado a lado, desafiando uma exegese 

conjunta que permita que a incorporação do parágrafo 3º, “no seu conjunto, não 

represente (...) um retrocesso”265. 
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Com este ânimo, a partir de uma visão de aspecto mais conciliador, outra 

parte da doutrina desenvolveu uma interpretação conjunta e sistemática dos 

parágrafos do artigo 5º da Constituição. 

Em relação à obrigatoriedade ou não da adoção do rito do parágrafo 3º, é 

possível sustentar que a adoção do procedimento mais rigoroso por ele implementado 

é de caráter cogente266. 

Quanto à objeção de que, com isso, estaria a ser dificultada a incorporação 

de tratados de direitos humanos, Ingo Wolfgang Sarlet rebate no sentido de que tal 

procedimento estaria a enrobustecer a “legitimação democrática desses direitos, o 

que, por sua vez, concorre para a sua maior força normativa”267. 

Além disso, é possível também angariar argumentos no sentido de que a 

legitimação democrática reforçada engrandece, a sua vez, a posição do Estado 

brasileiro “em face da comunidade internacional”268. 

Ademais, parece sensata a consideração de que “deixar ao alvedrio do 

legislador nacional a escolha de optar, ou não, pela outorga do status de emenda 

constitucional aos tratados” comprometeria sobremaneira a segurança jurídica e a 

regência das relações internacionais269. 

Assim, a inclusão do parágrafo 3º, mediante imposição do rito mais rigoroso 

para aprovação dos tratados de direitos humanos, veio a somar na estatura desses 

                                                           
266 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de 
Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle 
de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 95. 
267 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de 
Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle 
de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 95. 
268 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de 
Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle 
de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 95. 
269 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de 
Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle 
de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 99. 



83 
 

documentos. Reafirmou seu status constitucional ao garantir-lhes a materialidade e, a 

partir da reforma, também a formalidade das normas constitucionais270. 

Também na opinião de Luis Roberto Barroso271, a inclusão do parágrafo 3º 

não se tratou de inclusão de nova espécie normativa, mas sim de atribuição de eficácia 

qualificada aos tratados de direitos humanos incorporados por tal rito. Isso porque, 

dentre outras consequências272, eles não poderão mais ser objeto de denúncia, por 

força do parágrafo 4º do art. 60 da Constituição Federal273, que proíbe reforma 

constitucional tendente à abolição de direitos e garantias fundamentais274. 

Ademais, o reconhecimento da impossibilidade de denúncia dos tratados 

incorporados pelo rito especial enaltece não apenas a proteção dos direitos humanos, 

como também “avança no concernente ao plano externo, das relações internacionais, 

enfatizando as vinculações assumidas pelo Brasil nesta seara”275. 

Para Flávia Piovesan, ainda que todos os tratados de direitos humanos 

sejam recepcionados em grau constitucional, a diversidade dos ritos pelos quais são 

incorporados ao ordenamento interno implica necessariamente em alguma distinção 

entre seus regimes jurídicos. E essa diversidade atém-se justamente à denúncia276, 
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ato unilateral pelo qual um Estado retira-se do tratado, a fim de desobrigar-se de seu 

cumprimento277. 

Diante disso, sustenta a autora que enquanto os tratados internacionais de 

direitos humanos que são materialmente constitucionais comportam denúncia, 

aqueles que ostentam materialidade e formalidade constitucional não são passíveis 

de tal278. O efeito do parágrafo 3º, então, seria a petrificação dos direitos advindos de 

tratados de direitos humanos incorporados posteriormente à EC 45/2004. 

Todavia, defende que, quanto ao procedimento de denúncia, mesmo em 

relação aos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à EC 45/2004, o 

mais coerente seria aplicar ao procedimento um ato complexo - tal qual o da 

ratificação279. 

Vale dizer, se a ratificação de um tratado depende da vontade conjunta do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo, o mesmo deveria valer para o momento da 

denúncia. Assim, os tratados materialmente constitucionais gozariam de uma 

proteção a mais em relação aos tratados comuns280. 

Em posição consoante está André de Carvalho Ramos, para quem todo e 

qualquer tratado de direitos humanos, devido à matéria, deveria depender de prévia 

aprovação do Congresso Nacional para eventual denúncia281. 

Porém, o autor lembra que, apesar de ter tido a oportunidade, o Congresso 

Nacional não manifestou interesse em excluir a cláusula de denúncia quando da 

votação para aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Adicional, documentos aprovados já 

mediante o rito especial do parágrafo 3º. 

                                                           
277 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 50. 
278 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 149. 
279 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 150. 
280 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 150. 
281 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 50-51. 



85 
 

Neste ensejo, isso significa que a possibilidade de denúncia dos tratados 

internacionais dos direitos humanos existe, ainda que incorporados com grau material 

e formalmente constitucional282. 

Diante disso, afirma que o que a inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º da 

CF fez nascer, em verdade, foi a necessidade de um quórum especial para a denúncia 

dos tratados incorporados mediante o rito especial, nos casos em que for permitida. 

Isso dá-se, sobretudo, a partir do reconhecimento da necessidade de 

outorga de estatuto diferenciado aos tratados internacionais de direitos humanos. 

Além disso, se os tratados internacionais de direitos humanos não gozassem de 

proteção especial no tangente ao regime jurídico, no qual se inclui o momento da 

denúncia, a reforma do artigo 5º poderia ser considerada um retrocesso, eis que só 

teria dificultado a sua incorporação, sem fornecer um contraponto283. 

Além da observação do quórum especial para denúncia, o autor chama 

atenção para outros limites a serem observados, como, por exemplo, a proibição do 

retrocesso ou efeito cliquet, que seria uma consequência do regime jurídico especial 

de proteção aos direitos fundamentais284. 

Isso significa que, ao avaliar a possibilidade de denúncia de um tratado que 

verse sobre direitos humanos, os limites não se esgotam nas formalidades de 

definição do quórum necessário. Materialmente, há que se atentar para a 

“impossibilidade de diminuir a proteção já outorgada aos indivíduos”285. 

A justificativa constitucionalmente adequada para a deliberação sobre uma 

eventual denúncia deveria se basear, então, não no desejo de diminuição dos direitos 

e garantias já auferidos, mas sim em eventuais “desvios na própria condução dos 

tratados”286 que estivessem conspirando contra a melhor defesa dos direitos 
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humanos. Somente com observância a esse limites formais e materiais é que se 

estaria em posição de “respeito à proteção geral dos direitos humanos”287. 

Outrossim, importa repisar que as imbricações entre Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e Direito Constitucional dão-se para muito além do ponto em 

comum que lhes fornecem os acordos formais de direitos humanos, por meio de 

tratados e convenções. 

O reencontro axiológico do Direito, a afirmação contemporânea dos direitos 

humanos e a emergência do human rights based approach fornecem uma “verdadeira 

base imperativa, à qual não falta um núcleo material duro – o jus cogens 

internacional”288, vértebra “quer da ´política e relações internacionais´, quer da própria 

construção constitucional interna”289. 

Ao fim e ao cabo, a centralidade do fenômeno que afirma os direitos 

humanos justifica-se justamente porque a “questão dos direitos fundamentais 

consubstancia matéria pertencente ao ius cogens”290, normas imperativas do Direito 

Internacional. 

Uma vez que se tratam de normas aceitas e reconhecidas pela comunidade 

internacional de Estados, não admitindo acordo contrário e só podendo ser modificada 

por norma internacional ulterior de caráter idêntico291, todos os Estados integrantes 

da comunidade internacional obrigam-se ao cumprimento de tais pautas. 

O reconhecimento da natureza diferenciada dessas normas, outorgando-

lhe superioridade em relação aos demais atos internacionais, foi responsável pela 

formação de um “universo de princípios que apresentam especial força obrigatória”292, 

                                                           
287 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 51.  
288 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 1370. 
289 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 1370. 
290 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
p. 220. 
291 Artigo 53 da Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados (BRASIL. Decreto nº 7.030 de 14 de 
dezembro de 2009.  
Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com 
reserva aos Artigos 25 e 66. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em: nov. 2016). 
292 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 132. 
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despontando como um dos traços mais marcantes da afirmação contemporânea dos 

direitos humanos293. 

Tais condutas são, então, “obrigatórias para todos os Estados, inclusive 

fora do direito convencional”294. 

É assim que, mesmo que reconhecida a possibilidade de denúncia dos 

tratados de direitos humanos, isso não significa aval ao desrespeito à normativa 

internacional de proteção ao ser humano. 

Para Antônio Augusto Cançado Trindade, da interação constante entre os 

direitos humanos e do Direito interno avulta a necessidade de correspondência entre 

normas internacionais imperativas e obrigações erga omnes de proteção ao ser 

humano. O desenvolvimento desta relação importa em fortalecimento de uma 

verdadeira ordem internacional pública coerente com a proteção necessariamente 

integral e holística dos direitos humanos295. 

É assim que, a partir do reconhecimento de tais obrigações, independente 

do direito convencional e de como se darão as denúncias dos tratados de direitos 

humanos, sempre estarão postos deveres genéricos por parte dos Estados perante a 

garantia dos direitos humanos296. 

É, aliás, “justamente na ausência de norma convencional que tal 

diferenciação no seio dos direitos humanos ganha força”,297 pois potencializa a 

formalização do interesse jurídico da comunidade internacional quanto à proteção dos 

direitos humanos, anunciada desde a Carta de São Francisco. 

 

                                                           
293 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 133. 
294 BAZÁN, Victor. O Controle de Convencionalidade e a Necessidade de Intensificar um Adequado 
Diálogo Jurisprudencial. Revista Síntese de Direito Público, Porto Alegre, v. 8, n. 41, set./out. 2011. 
p. 220. 
295 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Dilemas e Desafios da Proteção Internacional dos Direitos 
Humanos no Limiar do Século XXI. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 40, n. 1, 
1997. p. 32-33. 
296 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 54. 
297 RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 54. 
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3.2 O Controle de Convencionalidade: enfoque sob o ângulo interno 

Na prática jurisdicional brasileira, a vontade da Constituição de enfatizar a 

dignidade dos tratados de direitos humanos, “reconhecendo a sua prevalência sobre 

o direito ordinário”298, vem sendo reconhecida em alguma medida. 

Contudo, há insistência na ideia de que, devido à literalidade do texto do 

parágrafo 3º, resta certo que a Constituição prevê condição específica para que os 

tratados de direitos humanos assumam estatura de norma constitucional299. 

Esta é, inclusive, a posição assumida até então pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, em 2008, deu novo fôlego à discussão sobre os efeitos do parágrafo 

terceiro ao manifestar-se acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos, 

devido ao julgamento do Recurso Extraordinário 466.343300. 

Na oportunidade, decidiu-se sobre a (i)legitimidade da prisão civil do 

depositário infiel, tendo em vista que, apesar de o instituo ser mencionado pela 

Constituição Federal301, tem proibição expressa no texto da Convenção Americana302. 

Para enfrentar a questão, durante o julgamento, surgiram, incialmente, 

duas posições a respeito do status conferido aos tratados internacionais de direitos 

                                                           
298 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (Na Perspectiva do Direito Brasileiro), 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 62. 
299 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (Na Perspectiva do Direito Brasileiro), 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 62. 
300 “PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. 
Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 
Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do 
RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. E ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer 
que seja a modalidade do depósito” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 
466.343/ SP. Recorrente: Banco Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro 
Cezar Peluso. Brasília, 03 dez. 2008. DJ 05 jun. 2009). 
301 Estabelece o artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, que: “não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasil, 05 de outubro 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: jul. 2016). 
302 Estabelece o artigo 7, item 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos: “ninguém deve ser 
detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes 
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS. Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema 
Interamericano: Convenção Americana de Direitos Humanos: signatários e estado atual das 
ratificações. Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/dbasicos.asp>. Acesso em: jul. 
2016). 
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humanos: aquela defendida pelo Ministro Celso de Mello, que afirmava a necessidade 

de conferir a tais documentos nível hierárquico constitucional, argumentando sua 

constitucionalidade material; e aquela defendida pelo Ministro Gilmar Mendes, que 

defendeu a outorga aos tratados internacionais de direitos humanos de caráter 

supralegal, mas infraconstitucional. 

A primeira tese, defendendo que os tratados e convenções internacionais 

de direitos humanos deveriam gozar de status constitucional, foi baseada na 

interpretação do parágrafo 2º, artigo 5º, da Constituição, como cláusula de abertura 

que, como tal, estaria a admitir o ingresso desses tratados na exata condição 

hierárquica das demais normas constitucionais303. 

Nesta ótica, a diferença entre os tratados incorporados pelo parágrafo 2º e 

aqueles incorporados pelo parágrafo 3º seria quanto ao status formalmente 

constitucional, mas a materialidade daqueles bastaria para colocar-lhes ao lado das 

demais normas da Constituição. 

A segunda tese, logrando êxito em tornar-se majoritária até então, optou 

por diferenciar o nível hierárquico entre os tratados de direitos humanos incorporados 

por ritos distintos304. 

Assim, em que pese ter reconhecido que qualquer tratado de direitos 

humanos em vigor no Brasil, em razão da matéria, é especial em relação aos demais 

e deve gozar de posição privilegiada no ordenamento brasileiro, recusou-se a 

outorgar-lhes nível hierárquico constitucional, limitando-se a reconhecer o seu caráter 

supralegal.305 

Como desfecho da discussão, diante do caráter supralegal da Convenção 

Americana de direitos humanos, afirmou-se que, apesar de ela não ter o condão de 

                                                           
303 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343/ SP. Voto do Ministro Celso 
de Mello. Recorrente: Banco Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro 
Cezar Peluso. Brasília, 03 dez. 2008. DJ 05 jun. 2009. 
304 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343/ SP. voto do Ministro Gilmar 
Mendes. Recorrente: Banco Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro Cezar 
Peluso. Brasília, 03 dez. 2008. DJ 05 jun. 2009. 
305 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (na Perspectiva do Direito Brasileiro). 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org.). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Ed. Gazeta Jurídica, 2013. p. 63-64. 
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afastar os dispositivos da Constituição Federal, está apta a gerar a paralisação do 

efeito das normas infraconstitucionais com ela conflitantes306. 

Assim, afirmar a supralegalidade de uma norma é reconhecer que, a partir 

de sua internalização no ordenamento jurídico, qualquer norma infraconstitucional que 

com ela conflite deverá ter seus efeitos paralisados. 

Destarte, para além da compatibilidade com a Constituição, a norma deve 

atender aos parâmetros estabelecidos pelo direito supralegal, sob pena de se tornar 

ineficaz, ou mesmo inválida307. Quando o Brasil passa a ser signatário de um tratado 

internacional de direitos humanos, a lei passa a submeter-se, portanto, a novos limites 

materiais.308 

Dentre as possíveis variações de consequências das diferenças entre os 

tratados incorporados por diferentes ritos, a discussão sobre sua hierarquia normativa 

é a que mais afeta o tema da abertura constitucional, pois é de valor ímpar na 

formulação e disposição ao diálogo entre jurisdições. 

Para Marcelo Neves, a questão enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 466.343 foi sintomática no que tange à abertura do sistema jurídico brasileiro 

ao referido diálogo309. 

                                                           
306 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 466.343/ SP. Recorrente: Banco 
Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 03 dez. 
2008. DJ 05 jun. 2009. 
307 Outra discussão afeta ao tema é qual o plano atingido pela inconvencionalidade de uma norma: 
validade ou eficácia. A proclamação de que a inconvencionalidade gera um efeito paralisante leva a 
crer que a lei apenas deixa de ser eficaz, ou seja, ela deixa de ser aplicada (SARLET, Ingo Wolfgang. 
Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de Convencionalidade: um panorama 
latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 113.). Porém, ainda que o tema mereça mais 
exploração, não será aqui enfrentado, pois não é este o objeto do estudo. 
308 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (na Perspectiva do Direito Brasileiro). 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org.). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Ed. Gazeta Jurídica, 2013. p. 65-66.   
309 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 257-258. 
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Mesmo que a decisão tenha sido tomada em sentido restritivo no que tange 

à hierarquia dos tratados de direitos humanos, não há que se olvidar de certo avanço 

no que toca o tratamento dispensado pelo judiciário brasileiro aos direitos humanos310. 

Ao impor a hierarquia supralegal da Convenção Americana, o Supremo 

Tribunal Federal defendeu que a Constituição Federal apenas autoriza a prisão civil 

do depositário infiel, deixando à mercê do legislador a regulamentação do instituto. 

Porém, impondo-se o texto da Convenção Americana contra tal prisão, a 

regulamentação legal dela estaria proibida no ordenamento brasileiro, uma vez que 

aquele documento, ainda que inferior à Constituição, assumiu posto superior à 

legislação ordinária. 

Desta maneira, dirimiu-se o conflito no que tange ao tradicional critério da 

temporalidade da norma. Não fosse o passo dado pelo STF, que antes entendia que 

todos os tratados detinham hierarquia legal, o Código Civil, que regulamentava a 

prisão do depositário infiel311, estaria apto a prevalecer sobre a Convenção 

Americana, uma vez que entrou em vigor em momento posterior312 à ratificação pelo 

Brasil da Convenção Americana313. 

De fato, a importância da elevação do status hierárquico dos tratados 

justifica-se tendo em vista que, ao conferir posição equiparada à lei ordinária a tais 

documentos, está-se a legitimar a posição do Estado que descumpre unilateralmente 

                                                           
310 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 257. 
311 “Art. 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido 
será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos” (BRASIL. 
Lei n. 10.406, institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: out. 2016). 
312 O Código Civil brasileiro é de 2002, enquanto a ratificação da Convenção Americana pelo Brasil 
ocorreu em 1992 (BRASIL. Lei n. 10.406, institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: out. 2016; ORGANIZAÇÃO 
DOS ESTADOS AMERICANOS. Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no 
Sistema Interamericano: Convenção Americana de Direitos Humanos: signatários e estado atual das 
ratificações. Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/dbasicos.asp>. Acesso em: jul. 
2016). 
313 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 257-258. 
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um acordo internacional e, ainda, afronta a própria ideia do Estado Constitucional 

Cooperativo, inviabilizando a tutela dos direitos humanos em nível supranacional314. 

Diante disso, há espaço para sustentar que apenas a manutenção da 

posição até então dominante é que poderia levar a um “conflito insuperável”315 entre 

Supremo Tribunal Federal e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Neste caso, 

ao contrário, o rumo tomado foi no sentido da “formação de uma racionalidade 

transversal”316, eis que suportável para ambas as ordens jurídicas envolvidas. 

Ademais, o referido julgado do Supremo Tribunal Federal, por ineditamente 

ter elevado a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos no ordenamento 

jurídico brasileiro, rompendo com a orientação anterior, constituiu decisão 

paradigmática317. 

Isso porque, de modo evidente, se tais documentos restassem relegados 

ao plano das leis ordinárias, não haveria como exercer nenhuma espécie de controle 

tendo eles como base318. 

Assim é que, positivamente, a orientação atual do Supremo Tribunal 

Federal, revelada no julgamento do RE 466.343, propiciou a ampliação dos 

parâmetros protetivos internacionais no âmbito doméstico e permitiu a prática do 

controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro319. 

                                                           
314 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (Na Perspectiva do Direito Brasileiro), 
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In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 138. 
318 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de Convencionalidade (Na Perspectiva do Direito Brasileiro), 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 58-59. 
319 PIOVESAN, Flávia. Controle de Convencionalidade, Direitos Humanos e Diálogo entre Jurisdições. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle de 
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Nesta esteira, há recentes decisões judiciais320 que podem ser apontadas 

como sintomáticas no que tange à abertura ao diálogo entre jurisdições mediante 

exercício do controle de convencionalidade com base na Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Em março de 2015, o Juiz de Direito Dr. Alexandre Morais da Rosa, da 

Comarca de Florianópolis, Santa Catarina, proferiu sentença321 na qual absolveu o 

acusado do crime de desacato, previsto pelo artigo 331 do Código Penal. 

Para tanto, sustentou sua incompatibilidade com o disposto no artigo 13 da 

Convenção Americana, devendo este prevalecer sobre as disposições do Código 

Penal brasileiro. 

Logo no início da decisão, o magistrado chama atenção para a formação 

do bloco de constitucionalidade a partir tanto da normativa constitucional, quanto 

convencional, usando como fundamento os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da 

Constituição Federal322. 

Cita, ainda, o julgamento do RE 466.343, ao lembrar da 

supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, justificando 

o afastamento de normas que, mesmo que a princípio não pareçam contrários à 

Constituição Federal, não estejam de acordo com a Convenção Americana323. 

Outrossim, há que se notar que ainda mais concretude se deu à integração 

jurídica latino-americana neste caso, pois, no reforço de seus argumentos, o prolator 

da decisão valeu-se não só da interpretação dos órgãos do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, mas também de uma decisão proferida pela Corte 

Constitucional da Guatemala. 

                                                           
320 Importa ressaltar que o presente trabalho não teve a pretensão de realizar estudos estatísticos. Os 
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diálogo entre Direito Constitucional e Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
321 BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Florianópolis/ SC. Autos de ação penal n. 
0067370-64.2012.8.24.0023. Autor: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Acusado: A.S dos 
S.F. Magistrado: Dr. Alexandre Morais da Rosa. Florianópolis, 17 mar. 2015. 
322 BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Florianópolis/ SC. Autos de ação penal n. 
0067370-64.2012.8.24.0023. Autor: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Acusado: A.S dos 
S.F. Magistrado: Dr. Alexandre Morais da Rosa. Florianópolis, 17 mar. 2015. 
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0067370-64.2012.8.24.0023. Autor: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Acusado: A.S dos 
S.F. Magistrado: Dr. Alexandre Morais da Rosa. Florianópolis, 17 mar. 2015. 
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Vê-se, então, que, ao dar peso e visibilidade a dispositivos cuja origem não 

se esgota no Direito produzido internamente, a decisão estimula o diálogo entre 

jurisdições. De acordo com alguns parâmetros estabelecidos pela doutrina324, é 

possível afirmar que o julgado promove a integração regional principalmente por meio 

do reconhecimento da “existência de dispositivos internacionais convencionais (...) 

vinculantes ao Brasil”325. 

Isso porque o magistrado reconheceu a “incidência de normas 

internacionais ao caso, fazendo nascer o debate sobre a interpretação dos 

mesmos”326, o que auxilia no processo de harmonização entre as ordens interna e 

internacional, desnudando as “efetivas opções dos julgadores nacionais”327 na 

solução dos casos concretos. 

Outrossim, a referência a julgado de outra Corte Constitucional da América 

Latina é sintoma de realização do que Virgílio Afonso da Silva chama de migração de 

ideias constitucionais328. 

Para o autor, o empréstimo de ideias constitucionais em sentido amplo 

entre as Cortes contribui sobremaneira à sempre atual construção de uma integração 

regional nas Américas. Isso porque contribui para o intercâmbio de experiências 

jurídicas internas que as influencia mutuamente com base umas nas outras, aproxima 

suas construções argumentativas e também fomenta o diálogo entre 

ordenamentos329. 

                                                           
324 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 77-79. 
325 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 78. 
326 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 79. 
327 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 78. 
328 SILVA, Virgílio Afonso da. Integração e Diálogo Constitucional na América do Sul. In: ANTONIAZZI, 
Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, 
Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 519. 
329 SILVA, Virgílio Afonso da. Integração e Diálogo Constitucional na América do Sul. In: ANTONIAZZI, 
Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos, 
Democracia e Integração Jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 519-
520. 
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No mesmo sentido, ganhou notoriedade330 outro processo criminal, julgado 

em 04 de julho de 2016 pelo Juiz de Direito Dr. Alfredo José Marinho, na Comarca de 

Belford Roxo, Rio de Janeiro. Neste, novamente a conduta tipificada pelo artigo 331 

do Código Penal como desacato foi considerada inconstitucional e contrária a ditames 

advindos de tratados internacionais de direitos humanos. 

Na sentença, o magistrado invoca como argumentos os fundamentos do 

Estado Democrático de Direito erigidos pelo artigo 1º da Constituição Federal, dando 

especial destaque à cidadania (inciso II), à dignidade humana (inciso III) e ao 

pluralismo político (inciso V). 

Lembra, em seguida, que o rol de direitos e garantias individuais e coletivos 

previstos pela CF em seu Título II são meramente exemplificativos, eis que devem ser 

lidos em conjunto ao que dispõe o art. 5, § 2º, do mesmo diploma. 

Deste modo, sem fazer qualquer distinção entre os direitos expressos no 

Título II da Constituição Federal e aqueles advindos da cláusula de abertura 

constitucional (art. 5º, § 2º, CF), afirma que todos estão albergados pelos efeitos 

jurídico do artigo 5, parágrafo 1º, e pelo artigo 60, parágrafo 4º, ou seja, são 

imediatamente aplicáveis e impassíveis de serem atingidos pelo poder de reforma, 

respectivamente. 

Adiante, para a proteção do direito de livre manifestação do pensamento, o 

magistrado não apenas encontrou suporte na Constituição Federal, mas também em 

tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. 

Em relação ao Direito Internacional, incluiu no fundamento da proteção do 

direito em questão o disposto pelo artigo 13.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e pelo artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, bem 

como com os preceitos da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão 

aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em outubro de 2000 – 

mais especificamente os itens 1 e 11. 

Na sentença, afirma-se, ainda, que o crime de desacato não merece 

albergue constitucional, nem convencional, por ofertar ao agente público um recurso 

                                                           
330 Juiz do TJRJ faz Controle de Convencionalidade do Crime de Desacato. Empório do Direito. 06 
jul. 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/juiz-do-tjrj-faz-controle-de-
convencionalidade-do-crime-de-desacato/>. Acesso em: out. 2016. 
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ao arbítrio, o que não se coaduna com a ordem democrático-constitucional vigente. 

Isso porque, conforme consta à decisão, o crime de desacato, ao prestar-se à defesa 

da “dignidade da Administração Pública”331, imprime em si evidentes marcas de 

autoritarismo e repressão às opiniões críticas à Administração ou prestação de 

serviços públicos. 

Desta forma, reconhecendo que não apenas a censura expressamente 

imposta pelo Estado, senão também determinadas práticas que inibem tal direito 

violam o direito à liberdade de expressão, consoante ao que entende a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos332, o magistrado decidiu pela 

inconstitucionalidade e inconvencionalidade do tipo penal previsto pelo artigo 331 do 

Código Penal. 

Merece destaque, ainda, a citação dos precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos ao longo da sentença333, reconhecendo que o 

Brasil está sujeito ao texto expresso da Convenção Americana, bem como às 

manifestações de seus órgãos. 

Assim, o que se observa é a realização do “princípio da interpretação 

internacionalista”334, com fulcro em uma “interpretação interna amiga do Direito 

Internacional”335, eis que realizada com base também na argumentação jurídica 

utilizada por órgãos internacionais. 

Em ambos os casos, é patente a disposição dos magistrados na construção 

de uma genuína “racionalidade transversal”336, eis que ambas as ordens – 

                                                           
331 BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Belford Roxo/ RJ. Autos de ação penal n. 
0013156-07.2015.8.19.0008. Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Magistrado: Dr. 
Alfredo José Marinho Neto. Belford Roxo, 04 jul. 2016. 
332 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Marco Jurídico Interamericano 
Sobre o Direito à Liberdade de Expressão: relatoria especial para liberdade de expressão, OEA 
Ser.L/V/II, 30 dez. 2009. 
333 O juiz citou o caso “A Última Tentação de Cristo”, em que o Estado do Chile foi condenado pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos por comprovada censura prévia de uma produção 
cinematográfica, ordenando reformas na Constituição chilena. Citou, ainda, o caso Palamara Iribarne 
v. Chile, para sustentar a dupla dimensão do direito à liberdade de expressão – dimensão individual e 
social (BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Belford Roxo/ RJ. Autos de ação penal n. 
0013156-07.2015.8.19.0008. Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Magistrado: Dr. 
Alfredo José Marinho Neto. Belford Roxo, 04 jul. 2016). 
334 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 70. 
335 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das Ordens Jurídicas: a relação do direito brasileiro com 
o direito internacional. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 69. 
336 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
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constitucional e interamericana – foram amplamente invocadas e protagonistas na 

construção de uma solução adequada aos seus preceitos, encorajando profícuo 

diálogo entre elas. 

Não se ignora que o caminho é árduo, longo e incerto337. Porém, há claros 

sinais de atores que, dispostos à construção desse diálogo, contribuem para o 

arejamento do cenário brasileiro mediante fomento da cultura jurídica de respeito aos 

direitos humanos. Destarte, sobretudo à luz do diálogo feito entre ordenamentos 

jurídicos interno e internacional, é possível perceber que, ainda que em caráter 

embrionário, há lugar para que o Direito Internacional dos Direitos Humanos adentre 

o espaço constitucional brasileiro. 

 

3.3 A Constituição e Os Tratados de Direitos Humanos: normativas (que 

deveriam estar) somadas 

A ordem constitucional, por seus próprios parâmetros, é aberta à 

incorporação da normativa advinda do Direito Internacional dos Direitos Humanos. O 

controle de convencionalidade, conforme demonstrado, dá fôlego a este mote de 

interação entre as ordens interna e internacional, fomentando a formação de um ius 

constitucionale commune latino americano, conforme quer a própria Constituição 

Federal. 

Dentre os casos apresentados, para além do fomento ao diálogo entre 

jurisdições por meio da atuação de atores do Poder Judiciário, mais um fator de 

convergência chama atenção: o controle de convencionalidade é aferido a par da 

constitucionalidade das normas analisadas. 

Senão, veja-se: no RE 466.343, a regulamentação da prisão civil do 

depositário infiel não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

tampouco foi extinta do ordenamento jurídico de qualquer outro modo. Na verdade, 

                                                           
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
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ela apenas teve seus “efeitos paralisados”338 em decorrência de sua incompatibilidade 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Na primeira decisão analisada sobre o crime de desacato339, é 

expressamente adotada a tese de supralegalidade dos tratados de direitos humanos. 

Na sentença analisada em seguida340, em que pese não ter sido mencionada a 

questão da hierarquia normativa dos tratados, a dicomotia entre constitucionalidade e 

convencionalidade permanece. 

Estes aspectos sugerem que, apesar de os argumentos normativos com 

base na Constituição e no Sistema Interamericano de Direitos Humanos se somarem 

no que tange aos limites da atuação do Estado em relação ao direito à liberdade de 

expressão, ainda assim foi reconhecido à Convenção Americana um lugar submisso 

à Constituição Federal. 

Em que pese as referidas decisões de primeiro grau não enfrentarem a 

questão de maneira aberta, a bipartição entre constitucionalidade e convencionalidade 

tem origem na adoção de uma perspectiva dicotômica e não conciliável entre os 

parâmetros estabelecidos pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da CF. 

É que, ao ser descartada a visão que reconhece a convergência dos fins 

de tais dispositivos, forjou-se entre eles efeitos práticos distintos, de verdadeira 

hierarquia entre os tratados internacionais de direitos humanos incorporados por um 

e outro – vide o julgamento do RE 466.343. 

Diante disso, resta evidente que a aferição da compatibilidade material das 

normas infraconstitucionais no ordenamento jurídico brasileiro é um processo 

                                                           
338 “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 (art. 5o, 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 San 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. 1.2 87 do Código Civil 
de 1916 e o Decreto-Lei n° 911, de 1o de outubro de 1969” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário n. 466.343/ SP. Recorrente: Banco Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso 
Santos. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 03 dez. 2008. DJ 05 jun. 2009. p. 26). 
339 BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Florianópolis/ SC. Autos de ação penal n. 
0067370-64.2012.8.24.0023. Autor: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Acusado: A.S dos 
S.F. Magistrado: Dr. Alexandre Morais da Rosa. Florianópolis, 17 mar. 2015. 
340 BRASIL. Juizado Especial Criminal da Comarca de Belford Roxo/ RJ. Autos de ação penal n. 
0013156-07.2015.8.19.0008. Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Magistrado: Dr. 
Alfredo José Marinho Neto. Belford Roxo, 04 jul. 2016. 
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bipartido: há, de um lado, a compatibilidade com a Constituição Federal e, de outro e 

de maneira independente, a compatibilidade com os tratados e convenções de direitos 

humanos. Constituição e tratados de direitos humanos restam, assim, apartados. 

Nesta ótica, há apenas uma possibilidade de que esses dois momentos se 

confundam, o que ocorreria tão somente no caso de o tratado internacional de diretos 

humanos ter sido aprovado pelo rito especial designado pelo parágrafo 3º do artigo 5º 

da CF – caso no qual, estritamente em virtude da formalidade estabelecida no 

dispositivo, Constituição e tratados de direitos humanos se aproximariam. 

Na prática, isso estabelece que a significativa maioria dos tratados e 

convenções internacionais de direitos humanos estão num plano distinto – e inferior – 

daquele conferido pelo Supremo Tribunal Federal à Constituição. 

É assim que, apesar de a decisão emanada no âmago do RE 466.343 ter 

realizado um efetivo controle de convecionalidade com base no exposto pela 

Convenção Americana e, ainda, ter enfrentado a questão da hierarquia normativa dos 

tratados, a designação de um nível supralegal aos demais tratados de direitos 

humanos não veio a contento. 

Na ocasião, a tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos foi 

defendida, dentre outras, sob alegações de que a ampliação inadequada do sentido 

da expressão “direitos humanos” poderia representar perigosa via de produção 

inadequada ao desgosto da Constituição, gerando incompatibilidade dentro do próprio 

ordenamento constitucional. 

Nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes: 

O argumento de que existe uma confluência de valores supremos 
protegidos nos âmbitos interno e internacional em matéria de direitos 
humanos não resolve o problema. A sempre possível ampliação 
inadequada dos sentidos possíveis da expressão “direitos humanos” 
poderia abrir uma via perigosa para uma produção normativa alheia 
ao controle de sua compatibilidade com a ordem constitucional 
interna.341 
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Contudo, este argumento, ainda que possa representar uma preocupação 

digna, não tem, por si só, o condão de afastar do plano constitucional a proteção 

máxima aos direitos humanos. Ainda que seja possível imaginar que, talvez, houvesse 

terreno fértil à multiplicidade de hipóteses de conflitos entre direitos internos e 

internacionais, essa não deve ser escusa suficiente para deslegitimar ou enfraquecer 

estes em face daqueles342. 

Eventuais distorções haveriam, portanto, de ser superadas sensivelmente 

pela “aplicação das cabíveis diretrizes hermenêuticas, como é o caso dos critérios da 

concordância prática, ponderação e proporcionalidade”343. 

Além disso, o argumento apresentado parece desconsiderar que os 

próprios direitos expressos na Constituição Federal não raro são colocados em 

situações de conflito entre si. E, reiteradamente, são aplicados de acordo com critérios 

de ponderação e interpretação sistemática, atendendo o que requer o caso concreto. 

Não isentos de conflito, eles sobrevivem. E não pelo fato de conflitarem vez ou outra 

é que uns são menos constitucionais que outros. 

Outrossim, ao designar um nível supralegal, mas infraconstitucional, para 

os tratados de direitos humanos incorporados antes da EC 45/2004, o Supremo 

Tribunal Federal criou verdadeira duplicidade de regimes jurídicos para a aferição da 

compatibilidade das normas legais com as que lhe são superiores344. Enquanto uns 

tratados são, conjuntamente às demais normas constitucionais, parâmetro para o 

controle de constitucionalidade, outros servem apenas ao controle de 

convencionalidade. 

                                                           
342 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
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Vale dizer, o próprio mecanismo do controle de convencionalidade foi 

desprestigiado, à medida em foi que colocado em condição subalterna em relação ao 

controle de constitucionalidade345. Esta situação, porém, não corresponde a uma 

“hermenêutica emancipatória dos direitos”346, desvirtuando a concepção segundo a 

qual “à hierarquia de valores deve corresponder uma hierarquia de normas, e não o 

oposto”347. 

Esta parece ser uma “condição estranha à lógica do ordenamento jurídico 

interno”348. Isso porque, ao conceber um terceiro nível dentro do ordenamento jurídico 

– a supralegalidade –, o que se está afirmando é que há uma “dupla fundamentação 

ao direito infraconstitucional”349 (...), o que traz complicações desnecessárias à 

interpretação do direito ordinário e, ainda, “gera situações inusitadas no próprio regime 

de recepção dos tratados internacionais”350. 

É que, em adotando-se a tese da supralegalidade de alguns dos tratados 

de direitos humanos, pode ocorrer a estranha situação na qual um tratado, por ser 

incorporado anteriormente à EC 45/2004, goze de natureza supralegal e, em sendo 

adotado seu Protocolo Facultativo em momento posterior à EC 45/2004, este tenha 

nível hierárquico superior àquele. 

Tenha-se como exemplo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Socias e Culturais, cuja ratificação deu-se pelo Estado brasileiro em 1992351. De 

acordo com a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, sua força é supralegal, 

mas infraconstitucional. 
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Seu Protocolo Facultativo entrou em vigor no âmbito nas Nações Unidas 

em 2013. Até então, o Brasil ainda não o assinou352. Caso venha a fazê-lo adotando 

o rito estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, o documento 

entrará em vigor no Brasil com força de emenda constitucional. Ou seja, o próprio 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais terá menos força 

normativa perante o ordenamento jurídico brasileiro do que o seu protolo facultativo. 

É simples supor que, numa situação assim, “não haveria qualquer 

razoabilidade a se conferir a este último – um tratado complementar e subsidiário ao 

principal – hierarquia constitucional”353 e, àquele que deveria ser o instrumento 

principal, hierarquia tão somente supralegal. Na expressão de Flávia Piovesan, essa 

situação importaria em “agudo anacronismo do sistema jurídico”354. 

Destoante ao que poderia ser suposto, a questão não se torna mais amena 

em relação a tratados internacionais de direitos humanos completamente 

independentes entre si e que não tratem de questões subsidiárias um ao outro – como 

no caso de um protocolo facultativo. 

É que, ainda assim, não parece razoável que um mesmo tratado possa ter 

força de emenda constitucional ou de direito supralegal em virtude tão só do momento 

em que foi recebido pelo ordenamento nacional355. 

Com isto em vigência, tem-se a estranha situação em que normas que 

tratam do mesmo tema – in casu, a proteção dos direitos humanos -, gozam de 

hierarquias normativas distintas apenas em decorrência do tempo em que foram 

aprovadas356. 

Por isso, melhor seria evoluir interpretação no sentido de que as normas 

sobre direitos humanos têm, “independentemente de sua origem ou do regime de sua 
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103 
 

aprovação, força constitucional, à luz do que prevê o art. 5º, § 2º, da CF, que já 

autorizava essa orientação”357. 

Ao considerar que o parágrafo 3º veio a complementar o preexistente 

parágrafo 2º do art. 5º, que “consagrou expressamente a abertura material dos direitos 

fundamentais no sistema constitucional nacional”358, a dicotomia entre os regimes de 

proteção que eles estabelecem simplesmente se esvazia de sentido. 

É assim que, numa interpretação harmônica e integrada da Constituição 

Federal, é possível afirmar que o parágrafo 3º veio a assegurar caráter formalmente 

fundamental àqueles direitos consagrados no plano internacional359 e trazidos em 

tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. O caráter de 

constitucionalidade material, a seu tempo, já é aferido pela bastante previsão do 

parágrafo 2º360. 

Não se está aqui a propor que todos os tratados de direitos humanos devem 

ser formalmente reconhecidos como equivalentes às emendas constitucionais. É que, 

“por mais sedutora que seja”361 a tese, tem-se como insuperável o argumento de 

impossibilidade de equivalência formal de procedimentos legais tão diversos, que 

guardam “incompatibilidade total de rito”362. Assim fosse, estar-se-ia a incorrer em 
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verdadeira supressão de todos os demais limites formais das emendas à 

Constituição363. 

Destarte, não parece sustentável a defesa de que uma norma aprovada por 

maioria simples no Congresso Nacional subitamente passe a equivaler formalmente 

à outra que exige aprovação dúplice em quórum tão elevado quanto o de três 

quintos364. 

O ponto de convergência entre todos os tratados de direitos humanos em 

vigor no ordenamento brasileiro, porém, não se dá no plano formal. É sua 

materialidade que lhes empresta identidade. 

Ademais, é a própria elevação da dignidade humana como valor-fonte do 

constitucionalismo contemporâneo que justifica que não apenas uma, mas sim uma 

pluralidade de ordenamentos jurídicos pretenda protegê-la. A dignidade humana 

também como finalidade deste ordenamento é o que traz à baila a necessidade de 

diálogo entre eles. 

É que o human rights based approach inspira o Direito como um todo. 

Assim, na retomada do pensamento crítico ocidental, que elevou os direitos humanos 

como tema de legítima preocupação global, sua proteção deve ser compartilhada. 

Essa partilha da preocupação com a realização dos direitos humanos vem 

a significar que quanto mais proteção, melhor. Quanto mais fontes aptas a proteger o 

ser humano e garantir-lhe direitos, tanto mais contento tem este paradigma renovador. 

É preciso encarar que a solução de problemas compartilhados em matéria 

de direitos humanos pode advir de outras fontes que não o tradicional enfrentamento 

apenas no âmbito estatal, sem, contudo, “que isso leve à crença na ultima ratio do 

direito internacional público”365. 

                                                           
363 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 138. 
364 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas Sobre as Relações Entre a Constituição Federal de 1988 e os 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos na Perspectiva do Assim Chamado Controle de 
Convencionalidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. (Org). Controle 
de Convencionalidade: um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 92. 
365 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo: breves considerações com especial referência à 
experiência latino-americana. In: ANTONIAZZI, Mariela Morales; BOGDANDY, Armin von; PIOVESAN, 
Flávia (coord). Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica: avançando no diálogo 
constitucional e regional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011. p. 260. 



105 
 

Neste prumo, parece muito mais coerente que, entre Direito Constitucional 

e Direito Internacional dos Direitos Humanos, prevaleça a norma mais favorável ao 

ser humano no caso concreto. Um sistema hierarquizado que busca, entre as opções 

disponíveis, uma última instância de solução nem sempre poderá garantir a melhor 

proteção ao indivíduo. 

Diante disso, o mais afinado com uma interpretação inspirada no human 

rights based approach, que leve em conta o valor da primazia da dignidade humana, 

é a compreensão de que o rito especial que outorga nível formalmente constitucional 

aos tratados de direitos humanos veio a servir como reforço ao entendimento de que 

os todos tratados de direitos humanos gozam de status constitucional devido 

precipuamente à sua materialidade366. 

A tese de paridade entre Constituição Federal e tratados de direitos 

humanos, justamente por ser anterior à própria EC 45/2004, sustenta-se há tempos 

na abertura material da Constituição Federal367. Abertura, esta, que encontra vez no 

contexto em que o diálogo com a ordem jurídica internacional, cujo idioma comum são 

os direitos humanos, tem estima imperiosa. 

É que a condição de direitos fundamentais é em todo incompatível com 

uma hierarquia normativa menos privilegiada que a constitucional, visto que “direitos 

fundamentais são sempre direitos constitucionais”368. 

Assim, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, ainda que 

tenha representado um avanço em relação ao que antes prevalecia (paridade entre 

lei ordinária e tratado de qualquer espécie), “segue relegando os direitos humanos (...) 

a uma posição secundária”369, criando uma verdadeira ordem dúplice de regimes 

jurídicos. 
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Na busca por uma relação harmônica entre Direito interno e Internacional, 

é possível encontrar um denominador comum através de uma hermenêutica 

conciliadora, sem necessariamente que se recorra à primazia do Direito 

Constitucional, ou ao “descompasso entre validade interna e internacional”370. 

À luz da prevalência do princípio da dignidade humana, para que os 

tratados aos quais se refere o parágrafo 2º do artigo 5º da CF sejam encarados como 

normas constitucionais, reclama-se a realização de atividade interpretativa. Num 

primeiro momento, a partir de uma interpretação literal feita a contrario sensu, se “os 

direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos 

decorrentes dos tratados internacionais”371, resta evidente que está apta à inclusão 

desses direitos na condição de componentes do catálogo de direitos 

constitucionalmente previstos. 

Ora, se a Constituição Federal expressa vontade de não exclusão desses 

direitos, é porque está aberta à sua inclusão. Uma vez que os direitos previstos pela 

Constituição Federal, nos termos do que traz o aludido parágrafo 2º, não afastam 

outros decorrentes de tratados internacionais ratificados e em vigor no Brasil, é certo 

que a Constituição optou por aproximá-los e acolhê-los no albergue de sua proteção, 

como verdadeiras garantias fundamentais372. 

Além disso, partindo de uma interpretação sistemática e teleológica, cujo 

epicentro revela-se na “força expansiva dos valores da dignidade humana e dos 

direitos fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do 

fenômeno constitucional”373, não há lugar para justificar a diminuição de uns direitos 

sobre os outros em virtude de seu locus de construção. 
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Vale dizer, os direitos humanos trazidos por tratados de direitos humanos 

são tão importantes quanto aqueles consagrados em sede estritamente constitucional. 

E isso se dá em razão de sua matéria. 

Entendimento diverso leva à insólita situação na qual não só o valor dos 

tratados internacionais de direitos humanos é menosprezado, tanto perante o Direito 

brasileiro, quanto o Internacional, mas também se torna sem efeito prático o preceito 

contido no parágrafo 2º374. 

Não fossem os direitos advindos de tratados internacionais de direitos 

humanos também direitos materialmente fundamentais, e, portanto, constitucionais, o 

texto do parágrafo 2º, artigo 5º, simplesmente careceria de sentido375. É preciso, pois, 

encarar as normas constitucionais em seu todo, de modo harmônico e direcionado a 

uma concepção na qual todas desempenhem “uma função útil no ordenamento”376. 

Aos direitos advindos de tratados internacionais de direitos humanos, 

portanto, para que integrem a contento o catálogo de direitos constitucionalmente 

previstos, deve ser conferido o mesmo regime jurídico privilegiado. Está-se, assim, a 

conferir “máxima efetividade aos princípios constitucionais”377, que pugnam pela 

prevalência dos direitos humanos e pela primazia da dignidade humana. 

Assim é que, mesmo que não previstos sob a forma de direitos 

constitucionais, tais direitos preenchem o rol de direitos fundamentais, sempre aberto 

e a ser construído, permitindo “a flexibilidade necessária ao contínuo desenvolvimento 

político”378. 

Tem vez o esclarecimento de que não se está a enfrentar, porém, a questão 

sobre o albergue constitucional de direitos não explícitos379. Isso porque, ao ditar 

expressamente que o que alarga a proteção constitucional de direitos e garantia são 
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os tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, os direitos assim propostos 

como constitucionais ganham face. São “expressos, enumerados e claramente 

elencados”380. O que os diferencia é tão somente sua matriz, de índole 

internacional381. 

Para parte da doutrina, o reconhecimento de que o bloco de 

constitucionalidade é composto também por normas internacionais de direitos 

humanos apresenta-se como alternativa interpretativa conciliadora entre Direito 

interno e Internacional382. Ele estaria a ganhar densidade à exata medida em que 

comportaria enunciados para muito além da letra da Constituição383, mas em completa 

afinidade com o seu intuito de servir aos direitos humanos. 

A partir do reconhecimento da materialidade constitucional dos tratados de 

direitos humanos, os parâmetros para o controle de constitucionalidade estariam 

sendo alargados. Nesta hipótese, em verdade, este e o controle de convencionalidade 

passariam a ser equivalentes. 

É que, em razão de forma e matéria, para a realização do controle de 

constitucionalidade não só a Constituição seria considerada, mas outros diplomas que 

tratam de matérias reconhecidamente constitucionais. Assim, a identidade 

materialmente constitucional seria conferida aos tratados internacionais de direitos 

humanos sob a justificativa de estarem a ampliar o rol de garantias e direitos 

fundamentais. 

O controle de convencionalidade, então, é exaltado à medida que fomenta 

o diálogo entre jurisdição constitucional e regional, fornecendo suporte à 

pavimentação do ius commune latino americano pautado pela consecução dos 
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direitos humanos. Mas sua realização ideal se daria não de maneira paralela e 

sudordinada ao controle de constitucionalidade, mas sim de maneira equiparada. 

A importância de que os tratados internacionais de direitos humanos sejam 

considerados em pé de igualdade às demais normas constitucionais reside na 

imposição de que a eles seja aplicado o regime jurídico especial de proteção aos 

direitos fundamentais, cujo intuito é justamento o de “reforçar a imperatividade das 

normas que traduzem, direitos e garantias fundamentais”384. 

Outrossim, tal paridade é mister para que seja realizado o princípio pro 

persona nos casos em que Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito 

Constitucional versarem ambos sobre o mesmo direito ou garantia, construindo o 

sentido da norma de acordo com a interpretação mais benéfica ao ser humano. 

A aplicação de normas segundo esse princípio, autorizado pela 

Constituição brasileira, não encontra vez numa leitura apartada dos institutos dos 

controles de convencionalidade e constitucionalidade. 

Portanto, para que se cumpram os próprios ditames do fenômeno 

constitucional contemporâneo, o ordenamento jurídico interno deve ser aberto à 

prática do controle de convencionalidade de maneira conjunta ao controle de 

constitucionalidade. A cisão dicotômica entre os dois tipos de controle passa a ideia 

errada de hierarquia entre as fontes normativas, o que não combina com a entonação 

dada pela primazia da dignidade humana, que requer a maior proteção jurídica, venha 

de onde vier. 

Ademais, tem-se que só essa interpretação estará em consonância à 

Constituição como um todo, com especial deferência às normas que reclamam o 

respeito à dignidade humana como fundamento republicano (artigo 1º, inciso III), a 

prevalência dos direitos humanos (artigo 4ª, inciso II), a aplicabilidade imediata das 

normas que definem direitos e garantias e a abertura constitucional ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos (artigo 5º, parágrafos 1, 2 e 3, respectivamente). 

Ao que parece, as digressões sobre a supremacia da Constituição sobre 

os tratados internacionais de direitos humanos, ou vice-versa, desconsideram o 
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argumento que invoca que a prevalência de uma sobre a outra justifica-se não por 

meio de critério formais e rigidamente impostos, senão, sobretudo, apoia-se no 

princípio pro persona. 

É preciso, pois, que os operadores do direito identifiquem um modo de 

conciliar o texto constitucional com a proteção inserida pelas normas internacionais 

de direitos humanos, “abandonando-se o choque de tudo ou nada”385. 

Destarte, em eventual situação na qual um tratado de direitos humanos 

incorporado pelo Brasil e já em vigor trouxer norma mais favorável à proteção do ser 

humano, parece contrário ao ordenamento constitucional que se privilegie o texto da 

Constituição em detrimento do tratado386. Sendo esta a alternativa seguida, estaria a 

aplicação da norma de todo incompatível com o princípio da prevalência da dignidade 

humana, o que se agrava quando a justificativa se apoia em questão que ignora a 

materialidade das normas em conflito. 

Nesta singra, elucida Flávia Piovesan ao afirmar que a “preponderância 

material de um bem jurídico, como é o caso de um direito fundamental, deve 

condicionar a forma no plano jurídico-normativo, e não ser condicionado por ela”387. 

Na mesma esteira estão as ideias de Ingo Wolfgang Sarlet, para quem: 

Com isso, caso chancelada a posição de que sempre todos os direitos 
humanos sediados em tratados internacionais ratificados pelo Brasil 
(incorporados, ou não, por emenda constitucional) possuem status 
materialmente constitucional – compreendido sempre no sentido de 
uma igual dignidade constitucional – eventual situação de conflito (...) 
haveria de se resolver, até mesmo para impedir um tratamento 
incoerente e inconsistente de tais conflitos no âmbito do sistema 
constitucional, (...) tendo como norte a solução mais afinada com a 
máxima salvaguarda da dignidade humana (...)388. 
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É assim que, partindo-se de uma equivalência entre Constituição e tratados 

internacionais de direitos humanos, o princípio pro persona, de inescusável chancela 

constitucional, poderá ser realizado em grau ótimo389. Estará, assim, sendo oferecida 

chance à integração entre Direito Constitucional e Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, conforme reclama o paradigma informado pela primazia da dignidade 

humana. 

É preciso, pois, enaltecer o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

quando ele se apresentar como “importante estratégia de reforço dos direitos 

constitucionalmente assegurados no âmbito interno”390, pois, a partir da conjugação 

desses sistemas, “o universo de direitos fundamentais se expande e se completa”391. 

Com este intuito, a favor da hierarquia constitucional dos tratados que 

versam sobre direitos humanos está, então, para além da questão hermenêutica, a 

coincidência de bases axiológicas e finalidades que vinculam inexoravelmente o 

Direito Constitucional ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Se, no plano internacional, a centralidade do princípio da dignidade humana 

se cristalizou com a emergência do Direito Internacional dos Direitos Humanos, no 

plano interno aos Estados, foi com a abertura das Constituições que se deu tal 

movimento392. É o primado do respeito aos direitos humanos que orienta o paradigma 

que intercala essa pluralidade de ordens jurídicas393. 

É preciso, então, que esse vínculo se materialize num diálogo profícuo 

entre tais jurisdições que realmente seja capaz de elevar a dignidade humana à 

máxima efetivação possível. Este é, ao fim e ao cabo, o princípio que “centraliza todo 

o sistema normativo (...), dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e sentido”394, 
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e que, por isso, reclama um sistema jurídico aberto ao desenvolver de sua aptidão 

para proteger os direitos da pessoa humana395. 

  

                                                           
395 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 84. 
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CONSLUSÃO 

Como resposta às experiências totalitárias do século XX, urgiu um 

paradigma (re)estruturado pela humanização do Direito. Os valores dos quais ele fora 

afastado durante o período de positivismo extremado levaram-no a servir como 

sinônimo de lei, de forma que todas as barbáries experimentadas naquele período não 

se deram à sua margem, mas dentro de toda a estrita legalidade. 

Com o intuito de superar esta realidade e alicerçada pelo compromisso de 

elevar os direitos humanos à composição das novas bases axiológicas do Direito, deu-

se por movimento expansivo a primazia da dignidade da pessoa humana como valor 

jurídico apto a informar uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. 

Num primeiro momento, internacionalizaram-se os direitos humanos, cuja 

proteção encontrou albergue no sistema internacional e, após, nos sistemas regionais 

de direitos humanos. Nasce, então, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, que, 

como espécie de reflexo, constitucionalizou-se, eis que seus valores passaram a 

gozar de proteção também no âmbito constitucional. 

Foi deste modo que, tornados em agenda global, os direitos humanos 

passaram a ser responsáveis pelas interseções entre sistemas jurídicos, pois contam 

com mais de um âmbito de proteção que se conectam devido ao objetivo comum que 

partilham. 

Colocados como pontos de partida da atuação estatal, fornecendo a ela 

uma espécie de moldura, foram responsáveis também pela ressignificação de 

tradicionais conceitos como o de soberania. É que as relações entre Estado e 

indivíduos, ao serem determinadas necessariamente pela perspectiva ex parte populi, 

passaram a contar com balizas de orientação para o Estado postas em prol dos 

indivíduos. 

No cenário onde Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito 

Constitucional somam forças à elevação da proteção dos direitos humanos, o 

indivíduo avulta como sujeito de direito internacional. Uma vez que as normas 

protetivas não advêm apenas do âmbito interno e, mesmo neste âmbito, encontram 

limites que se voltam à proteção de direitos e garantias, a soberania estatal ganha 
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contornos com os quais é incompatível a ideia de um poder que desconhece acima 

de si qualquer outro. 

No âmbito interno, assim que colocado em contato com as exigências do 

primado da lei no Estado de Direito, o poder estatal enquanto soberano absoluto não 

mais pôde se sustentar. Depois disso, na crescente vertente valorativa trazida pelo 

Estado Democrático de Direito, a situação só fez acentuar. 

Vinculado, então, não apenas à lei estritamente considerada, mas, 

sobretudo, aos princípios democráticos substanciais, não há mais potestas absoluta 

nas mãos do Estado, mas, antes, subordinação ao substrato axiológico de um Direito 

informado pela primazia da dignidade humana. 

Sob o ponto de vista externo, porém, a soberania estatal não se limitou de 

maneira diretamente correspondente, senão comportou-se inversamente. Em meados 

do século XX, sob a égide dos regimes totalitários, o que se vivenciou foi a forma mais 

desenfreada de afirmação da soberania estatal no plano das relações exteriores, 

muito embora tudo estivesse sob as insígnias da letra fria da lei. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos veio, então, a marcar o início 

de uma nova era. Nela, os direitos humanos passaram a ser afirmados também pela 

normativa internacional, com o intuito de pautar a atuação estatal, corroborando a 

ideia de mitigação do conceito tradicional de soberania estatal em favor de um Direito 

não mais centrado na vontade absoluta dos Estados, mas, sim, guiado sempre pela 

elevação da dignidade do ser humano. 

Deste cenário, emerge o indivíduo como sujeito de direitos no plano 

internacional – “cidadão do mundo”, nos dizeres de Norberto Bobbio -, bem como a 

possibilidade de responsabilização internacional dos Estados que desrespeitarem as 

normas de proteção aos direitos humanos. 

Soma-se, então, à proteção do indivíduo pelo ordenamento constitucional, 

sua proteção por sistemas internacionais e regionais de direitos humanos – todos eles 

inspirados pelo human rights based approach. 

A permeabilidade dos sistemas jurídicos demonstra como nesse cenário, 

uma vez que a preocupação em comum é a proteção dos direitos humanos, surgem 
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problemas relacionados a tais direitos cuja solução interessam a uma pluralidade de 

ordenamentos jurídicos. 

É no desvendar de caminhos que possam ser trilhados em conjunto para o 

enfrentamento destas questões que tem vez a atuação dos sistemas regionais de 

proteção aos direitos humanos. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o intuito de fortalecer os 

standards desta proteção, anunciou, em sede de jurisdição contenciosa, a 

necessidade de os ordenamentos jurídicos internos adequarem a normatividade 

emanada pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nos dizeres da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, do mesmo modo que se realiza o controle da 

compatibilidade das leis com as Constituições, deve-se levar em conta, em sede 

nacional, também os tratados de direitos humanos como parâmetros. 

Anuncia-se, assim, a teoria do controle de convencionalidade, segundo a 

qual, para além da compatibilidade com os ditames constitucionais, devem-se ater os 

magistrados nacionais à normativa colocada pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Reclama-se, deste modo, que o diálogo entre jurisdições ganhe força 

também em sede nacional, em prol da máxima proteção do indivíduo, no intuito de 

pavimentar a formação de um ius commune latino americano calcado no respeito aos 

direitos humanos. 

Os tratados internacionais de direitos humanos, por transcenderem o plano 

das relações interestatais, comprometendo-se, antes, com a garantia de direitos ao 

ser humano, destacam-se. No ordenamento jurídico brasileiro, ocupam posição 

superior aos tratados que versam sobre outras temáticas. 

É que o Direito Constitucional contemporâneo, lido como o fenômeno de 

abertura material das Constituições mais recentes, revela faces de um 

constitucionalismo eminentemente emancipador e preocupado com a realização de 

direitos de maneira plena. 

Para tanto, conta com cláusulas de abertura nos próprios textos 

constitucionais, comprometendo-se a proteger direitos para além daqueles previstos 

a priori nas Constituições, incluindo também aqueles que emanam das diretrizes 

internacionais relativas aos direitos humanos. Esses contornos foram assim 
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desenhados, sobretudo, pela máxima de que a proteção dos direitos humanos não é 

interesse deste ou daquele Estado, mas sim de legítimo interesse internacional. 

Contudo, apesar de expressiva doutrina advogar em prol do status 

constitucional dos tratados de direitos humanos devido à sua materialidade, não é 

esta a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por outorgar 

hierarquia infraconstitucional, mas supralegal, àqueles tratados que não seguirem o 

rito qualificado de aprovação pelo Congresso Nacional (artigo 5º, parágrafo 3º, CF). 

Nesta esteira, a ampla maioria dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil 

e em vigor no ordenamento jurídico interno, por não terem obedecido a este rito, não 

gozam de hierarquia constitucional. 

O controle de convencionalidade realizado pelo ordenamento brasileiro, 

então, revela uma dicotomia em sua realização: aqueles que, segundo o Supremo 

Tribunal Federal, têm hierarquia formalmente constitucional, servem de parâmetros 

ao controle de constitucionalidade, pois são equivalentes às emendas constitucionais 

e, portanto, à própria Constituição. Aqueles que ocupam a supralegalidade, porém, 

prestam-se apenas ao controle de convencionalidade, que, deste modo, acaba por 

estar em patamar inferior ao controle de constitucionalidade. 

O argumento sustentado para a supralegalidade dos tratados de direitos 

humanos é, sobretudo, de índole formal, pois escusa-se nas diferenças de 

procedimento pelo qual foram incorporados ao ordenamento interno: se obedeceram 

à votação congressual dúplice, atingindo o quórum de três quintos dos votos em cada 

etapa, então terão força de emenda. Nos casos anteriores à previsão deste 

procedimento, nos quais não havia as mesmas exigências para sua aprovação, 

restaram relegados a um limbo normativo entre legislação ordinária e normativa 

constitucional. 

A paridade entre Constituição e tratados de direitos humanos, porém, não 

advém da forma pela qual estes são incorporados pelo ordenamento jurídico. Provém, 

precipuamente, de sua materialidade. A cisão dicotômica entre convencionalidade e 

constitucionalidade, consequência direta da negativa de albergue constitucional dos 

tratados de direitos humanos, passa a ideia errada de hierarquia entre as próprias 

fontes normativas, o que não combina com a entonação dada pela primazia da 

dignidade humana, que requer para si a maior proteção jurídica, venha de onde vier. 
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Neste passo, somam-se também argumentos de ordem hermenêutica, uma 

vez que se em sua cláusula de abertura (artigo 5º, parágrafo 2º) a Constituição 

expressa sua vontade de não exclusão de direitos advindos de tratados internacionais 

de direitos humanos, é porque nela os inclui. Citem-se, ademais, os dispositivos que 

elevam a dignidade humana como fundamento republicano (artigo 1º, inciso III), a 

ordem de prevalência dos direitos humanos (artigo 4ª, inciso II) e a aplicabilidade 

imediata das normas que definem direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, 

parágrafo primeiro), para a composição de uma leitura integrada e sistemática do telos 

constitucional. 

O maior destaque da integração entre ordenamento constitucional e 

internacional, porém, dá-se mesmo pela centralidade da dignidade humana como 

valor-fonte compartilhado e protegido por ambos. Conforme anunciado, o paradigma 

informado pelo human rights based approach, ao reclamar proteção máxima à 

dignidade da pessoa humana, requer que uma pluralidade de ordenamentos jurídicos 

compartilhe de sua proteção. Aos problemas jurídicos sobre direitos humanos, cujas 

soluções interessam a essa pluralidade de ordenamentos, devem corresponder 

atuações conjuntas orientadas à melhor proteção do indivíduo. 

A doutrina do controle de convencionalidade, conforme demonstrado, é 

capaz de colocar em evidência a expansão normativa que informa esta construção 

conjunta do Direito a partir da força catalisadora dos direitos humanos. A prática 

jurisdicional brasileira, contudo, ao insistir na tradicional formação segundo a qual 

estão em evidência apenas os ditames normativos internos, não é apenas insuficiente 

ao mote de proteção dos direitos e garantias fundamentais, senão, sobretudo, 

incompatível com o human rights based approach. 

Daí o entrelace do Direito Constitucional e do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos dever pautar-se pelo princípio pro persona, uma vez que a busca, 

entre eles, por uma última instância de soluções parece insólita e incapaz de 

corresponder à elevação definitiva do princípio da dignidade humana como valor-fonte 

de realização cogente. 

A pavimentação de um ius commune latino americano calcado pelo 

respeito aos direitos humanos deve ser realizado por meio de um profícuo diálogo 
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entre jurisdições. A este diálogo, o ordenamento jurídico brasileiro deve contribuir de 

maneira comprometida, sob pena de desviar-se de sua própria base axiológica. 

É preciso perceber que o fomento à cultura da cooperação entre os 

tribunais internos e os internacionais não se propõe a gerar uma relação de 

hierarquização entre ordenamentos jurídicos, mas sim estabelecer um diálogo frutífero 

entre uma pluralidade de ordenamentos jurídicos que seja capaz de fortalecer um 

vínculo que, à luz da interpretação pro persona, contribua à melhor realização dos 

direitos humanos. 
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