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A presente publicação, formando o décimo sétimo volume da “Coleção 
Jornada	de	Estudos	Esmaf”,	reúne	os	artigos	elaborados	em	torno	da	temá-
tica desenvolvida ao longo da I Jornada de Direito Internacional da Escola 
de	Magistratura	Federal	da	1ª	Região,	realizada	na	cidade	de	Belo	Horizon-
te	–	MG,	no	período	de	28	a	30	de	março	de	2012,	onde	foram	proferidas	
conferências	pelos	professores	doutores	Guilherme	Calmon	Nogueira	da	
Gama	–	“A	restituição	da	criança	ao	país	de	residência	habitual	e	interesse	
superior	da	criança	–	problemas	no	cumprimento	das	decisões	judiciais”;	
Nádia	de	Araújo	–	“A	Convenção	da	Haia	sobre	cobrança	internacional	de	
alimentos	e	o	direito	brasileiro”;	Antônio	de	Moura	Borges	–	“Dupla	tribu-
tação	internacional:	aspectos	controvertidos	na	jurisprudência”;	Valerio	de	
Oliveira	Mazzuoli	–	“O	controle	jurisdicional	da	convencionalidade	das	leis	
nos sistemas interamericano e brasileiro: o novo paradigma de controle 
das	leis	nacionais	à	luz	do	direito	internacional	dos	direitos	humanos”;	Ro-
berto	Luiz	Silva	–	“Comércio	internacional”;	Jorge	Antônio	Maurique	–	“	O	
juiz	de	ligação	e	a	Convenção	da	Haia	de	1980”,	Flávia	Piovesan	–	“Direitos	
humanos	e	diálogo	entre	jurisdições”	e	Leonardo	Nemer	Caldeira	–	“Juris-
prudência	internacional	na	Corte	Internacional	de	Justiça”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveita-
mento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação 
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um con-
vite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários, 
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, 
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de 
questões	que	se	apresentam	no	dia	a	dia	do	labor	institucional.

Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permiti-
ram	sua	publicação,	nosso	muito	obrigado.

E	a	todos,	uma	boa	leitura.

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves

Apresentação
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Minorias e direito internacional dos direitos humanos 

Adriana Carneiro da Cunha Monteiro Nóbrega1

1 Introdução

A transformação do processo produtivo e as novas discussões socioló-
gicas e geopolíticas trazidas à baila pelo fenômeno da globalização ensejaram 
profundo redelineamento na estrutura organizacional das comunidades, 
redefinindo o espaço mundial e rompendo barreiras.

No entanto, ao mesmo tempo em que a globalização se apresenta 
como fonte de acumulação de novas riquezas, mostra-se propulsora de ex-
pansão da pobreza e da marginalização social, em espécie de movimento 
segregatório, em escala internacional, em que os grupos minoritários apa-
recem em situação ainda mais desvantajosa. 

De fato, ao contrário da integração em larga escala que se poderia 
imaginar advinda do curso globalizatório, vislumbra-se, de maneira cres-
cente, a ocorrência de um processo de assimilação, baseado na ideia de su-
perioridade da cultura dominante, com vistas a criar uma sociedade homo-
gênea, em detrimento das culturas minoritárias, destroçando suas tradições 
e aniquilando sua identidade. 

Tal desencadeamento, ocasionado pelo intento incessante de padroni-
zação cultural (com vistas à expansão dos mercados e à homogeneização do 
consumo), provoca desvirtuamento da concepção romântica da globalização, 
como incentivadora da integração mundial, descrita esta como processo 
benigno pelo qual diversos elementos são combinados em um todo unitá-
rio, permanecendo, porém, o respeito à identidade elementar dos grupos 
componentes, de modo a “garantir os mesmos direitos, oportunidades e 
responsabilidades a todos os cidadãos, independentemente do grupo a que 
pertencem” (THORNBERRY, 1991, p. 4).

Observa-se a premente necessidade de aceitação da diversidade no 
ambiente unitário promovido pela globalização, fugindo a padronizações 

1 Juíza federal.
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assimilacionistas, de modo a impulsionar o balizamento de uma sociedade 
democrática, cujo escopo não se cinja apenas ao respeito à identidade de cada 
integrante de uma minoria (de gênero, étnica, cultural, linguística, religiosa 
ou nacional), mas envolva a criação de condições apropriadas a permitir 
a expressão, preservação e desenvolvimento desta identidade, aliando a 
individualidade ao senso de comunidade.

A identificação das minorias e o conhecimento do correlato sistema 
normativo internacional, por meio de seus principais instrumentos, são os 
primeiros passos para a proteção.

2 Conceito de minorias

Indicar um conceito de minorias não é questão das menos polêmicas. 
De fato, até a Organização das Nações Unidas não conseguiu forma-

lizar um conceito universalmente aceito.
Vale salientar que sempre houve muita hesitação sobre o assunto: 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos não cuidou particularmente 
dos direitos das minorias, de modo que o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos de 1966 foi o primeiro instrumento normativo internacional 
da ONU a tratar sobre o tema, ainda assim, sem fornecer uma definição de 
minoria, apenas exigindo o respeito aos direitos dos grupos minoritários, 
como evidenciado em seu artigo 27.

José Augusto Lindgren Alves registra que as argumentações para 
tamanha hesitação provinham da dificuldade de conciliação das posições 
assimilacionistas dos Estados do Novo Mundo (formados por populações 
imigrantes) e as dos Estados do Velho Mundo, com grande gama de grupos 
distintos em seus territórios nacionais. O mesmo autor adverte, porém, que 
as razões mais profundas para as indecisões nessa área acham-se expostas no 
prefácio de Francesco Capotorti (1977) ao seu estudo sobre minorias (para 
a regulamentação do art. 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos), a saber: 
desconfianças dos Estados em relação aos instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos das minorias, vistos como pretextos para interferência 
em assuntos internos; ceticismo quanto ao fato de se abordarem, em escala 
mundial, as situações distintas das diversas minorias; a crença na ameaça à 
unidade e à estabilidade interna dos Estados pela preservação da identida-
de das minorias em seu território e, finalmente, a ideia de que a proteção a 
grupos minoritários constituiria uma forma de discriminação (ALVES, 1997).
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Dada a necessidade de uma definição de minoria, a Subcomissão para 
a Prevenção da Discriminação e a Proteção das Minorias, criada pela ONU, 
encomendou ao perito italiano Francesco Capotorti (1977) um estudo que 
resultou na seguinte definição de minoria: 

Um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, 
em posição não dominante, cujos membros — sendo nacionais desse 
Estado — possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas 
diferentes das do resto da população e demonstre, pelo menos de ma-
neira implícita, um sentido de solidariedade, dirigido à preservação 
de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua. 

O conceito de Capotorti assemelha-se ao do antropólogo Fredrik Bar-
th, que o situa na autoperpetuação biológica, compartilhamento de valores 
culturais comuns, integração de um campo de comunicação, interação e 
identificação dos membros do grupo entre si.

Cabe aqui salientar que há dois parâmetros com que caracterizar 
minorias, envolvendo as concepções sociológica e antropológica. 

De acordo com a sociologia, o termo minoria normalmente é um con-
ceito quantitativo, que se refere a um subgrupo de pessoas correspondente 
a menos da metade da população total e que ocupa, dentro da sociedade, 
uma posição privilegiada, neutra ou marginal.

No aspecto antropológico, por sua vez, a ênfase é dada ao conteúdo 
qualitativo, referindo-se a subgrupos marginalizados, ou seja, minorados 
socialmente no contexto nacional, podendo, inclusive, ser uma maioria em 
termos quantitativos. Verifica-se, portanto, que, no conceito antropológico, a 
diferença não se baseia em números, mas no tratamento e no relacionamento 
entre os vários subgrupos, nas relações de dominação e subordinação. Sem 
nos pautarmos pelos aspectos relativos à quantidade, o grupo dominante é 
a maioria, sendo minoria o grupo dominado.

Ainda assim, permanecem as dificuldades para o alcance de uma 
definição consensual para o termo minorias. 

3 Minorias étnicas, linguísticas e religiosas

As minorias referidas são as únicas listadas para proteção no Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos (art. 27), pelo que é muitas vezes criticado.
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As minorias étnicas são grupos que apresentam, entre seus membros, 
traços históricos, culturais e tradições comuns, distintos dos verificados na 
maioria da população.

Minorias linguísticas são aquelas que usam uma língua (indepen-
dentemente de ser escrita) diferente da língua da maioria da população ou 
da adotada oficialmente pelo Estado. Vale salientar que não é considerado 
língua mero dialeto com sutis diferenças em relação à língua predominante.

Minorias religiosas, por sua vez, são grupos que professam uma re-
ligião distinta da professada pela maior parte da população, “não simples-
mente uma outra crença, como  o ateísmo” (MAIA, 1999).

Delimitadas essas considerações, passemos aos critérios de identifi-
cação das minorias, que envolvem aspectos objetivos e subjetivos. 

O aspecto objetivo envolve a observação da realidade concreta das 
minorias, com demonstração de seus laços étnicos, linguísticos e culturais 
através de documentos históricos e testemunhos comprovadamente verí-
dicos dos fatores característicos distintivos. 

O critério subjetivo, a seu turno, envolve o reconhecimento da mi-
noria (de existência já objetivamente demonstrada) pelo Estado, sendo im-
portante observar que o não reconhecimento, por parte do Estado, de uma 
minoria, não o dispensa de respeitar os direitos do grupo minoritário em 
questão, conforme visão de Capotorti, também compartilhada por Luciano 
Mariz Maia: “nem membros de um grupo nem o Estado podem, discriciona-
riamente, arbitrar se o grupo possui os fatores característicos distintivos, e 
se incide no conceito de minoria” (MAIA, 1999).

4 Conteúdo dos direitos das minorias

Os direitos das minorias são regidos pelo princípio da igualdade e 
não discriminação, não havendo um conjunto mínimo de direitos. 

Possível é observar que, além dos direitos comuns a todas as pessoas 
(como direito à vida, liberdade de expressão, direito de não ser submetido a 
tortura, entre outros), as minorias têm certos direitos básicos — direito à exis-
tência, direito à identidade e direito a medidas positivas (ações afirmativas).

O direito à existência é o direito coletivo à vida, contra a dizimação 
física do grupo minoritário, conforme conteúdo proporcionado pela Con-
venção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. 
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Entretanto, outros direitos são requeridos para que as minorias se 
desenvolvam plenamente; é o caso do direito à identidade, já que a simples 
existência física não garante a permanência das manifestações culturais. As 
pessoas pertencentes a grupos minoritários devem ter o direito de desen-
volver, individualmente ou com os demais membros do grupo, suas mani-
festações culturais como traço distintivo de seu modo de ser.

Quanto ao direito a medidas positivas (ações afirmativas), cabem 
algumas observações: o art. 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos não 
impõe aos Estados o dever de realizar uma ação afirmativa na garantia dos 
direitos das minorias; impõe que evitem a discriminação. O Comitê dos Di-
reitos Humanos, por sua vez, na interpretação do art. 27, entende que não é 
possível a concretização dos direitos à identidade e à existência sem medidas 
positivas por parte dos Estados na garantia dos direitos sociais das minorias 
(os direitos civis e políticos e os sociais e culturais são interdependentes e 
indivisíveis). De acordo com essa interpretação, os Estados devem dar apoio 
às minorias em equilíbrio com o apoio conferido à maioria da população (ou, 
até mesmo, um tratamento diferenciado, de modo a se obter igualdade de 
condições na prática de direitos). Sem isso, os direitos culturais e sociais não 
teriam nenhum sentido; até mesmo porque, sendo os direitos das minorias 
também englobados nos direitos sociais e culturais, exigem uma participação 
efetiva do Estado em sua respectiva implementação. 

É importante verificar que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, em seu art. 11, reconhece, por exemplo, o direito de todos à mo-
radia adequada, tendo o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
formulado um Comentário Geral em que acentuou a necessidade de ade-
quação cultural da moradia e de políticas públicas que visem a conformá-la 
à expressão da identidade cultural dos diversos grupos.

5 Principais instrumentos internacionais de proteção aos direitos 
das minorias

Não há um elenco exaustivo de convenções internacionais voltadas 
para a proteção dos direitos humanos. E talvez nem fosse necessária a exis-
tência de inúmeras convenções; poucas, mas igualmente rigorosas e obede-
cidas, já seriam suficientes. 

A seguir, elencam-se as consideradas mais importantes, que, dentro 
do conteúdo de seus textos, tratam dos direitos das minorias, ou os incluem 
ao tratar dos direitos humanos em geral.
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5.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos

Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 10 de 
dezembro de 1948, por uma unanimidade de 48 votos — entre eles o do 
Brasil — e oito abstenções, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foi adotada sob a forma de Resolução (n. 217- A), sem força de lei. 

Consiste em uma declaração de princípios básicos de direitos huma-
nos e liberdades, onde estão elencados direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, divididos em 30 artigos. Destes, o que mais nos interessa 
a respeito das minorias é o artigo II, n. 1, o qual estabelece: 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição.

No preâmbulo da Declaração, encontramos que os Estados-membros 
se comprometem a promover, junto com as Nações Unidas, o respeito e a 
observância aos direitos e às liberdades especificados na Resolução, porém 
não houve a implantação de nenhum órgão responsável pelo monitoramento 
dessas ações.

5.2 Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 
Genocídio

O que certamente mais influenciou a ONU na criação dessa Convenção 
foi o chocante contexto histórico observado principalmente durante a 2ª 
Guerra Mundial, quando houve o extermínio em massa de representantes 
de minorias — cerca de 6 milhões de judeus, 600 mil ciganos e também um 
grande número de homossexuais —, justificado pelos chamados “regimes 
totalitários”. 

Preocupadas com a provável propagação dessas ideias, que, bem 
disseminadas, poderiam levar até à total extinção dessas minorias, as Nações 
Unidas aprovaram, em 11 de dezembro de 1948, através da Resolução 96, a 
Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Composta 
por 19 artigos, essa Convenção, em seu artigo I, declara ser o genocídio crime 
contra o direito internacional. 
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No artigo II, fica estabelecido o que se entende por genocídio: 
Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguin-
tes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, 
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:
a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental dos de membros 
do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capa-
zes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do 
grupo;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro 
grupo. 

As obrigações dos Estados assinantes estão estabelecidas no artigo V:
As Partes Contratantes assumem o compromisso de tomar, de acordo 
com suas respectivas constituições, as medidas legislativas necessárias 
a assegurar as aplicações das disposições da presente Convenção e, 
sobretudo, a estabelecer sanções penais eficazes aplicáveis às pessoas 
culpadas de genocídio ou de qualquer dos outros atos enumerados 
no artigo III.

Vale completar que esses “outros atos” enumerados no artigo III são, 
além do genocídio em si, a associação de pessoas e a incitação direta e pública 
a cometê-lo, a tentativa e a coautoria do crime.

Enquanto, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, apontamos 
o artigo II como referente às minorias — quando é pregada a igualdade das 
pessoas independentemente de sua raça —, na Convenção para a Prevenção e 
a Repressão do Crime de Genocídio, não se encontra nenhum artigo que trate 
especificamente da questão. Qual seria, então, a relação dessa Convenção 
com os direitos das minorias? A resposta é simples: de todos os genocídios 
já registrados no mundo, a grande maioria foi cometida contra representan-
tes das minorias raciais, étnicas e religiosas; o maior exemplo disso foi o já 
citado caso de genocídio de judeus e ciganos durante a 2ª Guerra Mundial. 
Ao condenar “a submissão intencional de um grupo a condições de existência 
capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial” (artigo II, alínea 
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“c”), por exemplo, a Convenção está protegendo o direito que as minorias 
possuem de sobreviver, mantendo sua cultura e suas tradições.

A Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio 
foi ratificada pelo Brasil em 4 de setembro de 1951 e promulgada pelo De-
creto 30.822, de 6 de maio de 1952.

5.3 Convenção sobre a proteção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais

Dois anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Con-
venção sobre a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamen-
tais veio assegurar a tomada de providências, com o objetivo de garantir 
alguns direitos enunciados na Declaração. 

No artigo 14 da Convenção, percebemos a reafirmação da ideia de 
igualdade estabelecida em 1948: 

O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção 
será assegurado sem distinção alguma, especialmente por razões de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem 
nacional ou social, de pertencer a uma minoria nacional, fortuna, nas-
cimento ou qualquer outra situação.

5.4 Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas 
de discriminação racial

O ingresso de 17 novos países africanos na ONU, o ressurgimento de 
atividades nazifascistas na Europa e a consequente preocupação ocidental 
com o antissemitismo foram fatores que influenciaram as Nações Unidas na 
criação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial, adotada pela Resolução 2.106 A (XX), em 21 de 
dezembro de 1965. 

O objetivo era reorientar o estabelecimento de normas internacionais 
de Direitos Humanos, dando prioridade à erradicação do racismo. 

Nessa Convenção, que também instituiu o Comitê sobre a Eliminação 
da Discriminação Racial da ONU, está bem definido o conceito de discrimi-
nação racial:

Artigo 1º – Para os fins da presente Convenção, a expressão “discri-
minação racial” significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
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étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconheci-
mento, gozo ou exercício, em iguais condições, de direitos humanos e 
liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cul-
tural ou em qualquer outro domínio de vida pública.

As obrigações impostas aos Estados estão distribuídas do art. 2º ao 
7º; sendo este último bastante representativo:

Artigo 7º – Os Estados-partes comprometem-se a tomar as medidas 
imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, educação, 
cultura, e informação, para lutar contra os preconceitos que levem à 
discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e 
a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos, assim como para 
propagar os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas, da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração das Nações 
Unidas sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial 
e da presente Convenção.

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial foi ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968.

5.5 Convenção da Unesco para eliminação da discriminação na 
educação

A referida convenção foi aprovada em 14 de dezembro de 1960 atra-
vés da Unesco – United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (Organização de Cultura, Ciência e Educação das Nações Unidas). 

Ao assinarem a Convenção para Eliminação da Discriminação na Edu-
cação, os Estados-partes concordaram que:

Deve ser reconhecido aos membros das minorias nacionais o direito 
de exercer atividades educativas que lhe sejam próprias, inclusive a 
direção das escolas e o uso ou ensino de sua própria língua, desde 
que, entretanto:
I) Esse direito não seja exercido de uma maneira que impeça aos mem-
bros das minorias de compreender a cultura e a língua da coletividade 
e de tomar parte em suas atividades ou que comprometa a soberania 
nacional;
II) O nível de ensino nessas escolas não seja inferior ao nível geral 
prescrito ou aprovado pelas autoridades competentes;
III) A frequência nessas escolas seja facultativa.
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5.6 Pacem in Terris 

Trata-se da carta encíclica proposta pelo papa João XXIII no ano de 
1963. 

As cartas encíclicas consistem em circulares que publicam a posição 
da Igreja Católica a respeito de determinado tema, não possuindo, entretanto, 
valor jurídico vinculante. 

Nos itens 94 a 97 da Pacem in Terris, o papa faz referência ao trata-
mento que deve ser ministrado às minorias, afirmando que qualquer ação 
cujo intuito seja prejudicar ou até exterminar um grupo minoritário constitui 
grave injustiça, e ressaltando que o contato com pessoas de outra cultura 
constitui precioso fator de enriquecimento intelectual e espiritual. Ele res-
ponsabiliza os governos no sentido de promover o desenvolvimento dessas 
minorias, com medidas eficazes (ações afirmativas) em favor da respectiva 
língua, cultura, tradições, recursos e empreendimentos econômicos. O papa 
também se dirige aos representantes das minorias, ao pregar que essas não 
se isolem da população majoritária do país, participando de seus costumes 
e tradições e evitando o semeio de divergências.

5.7 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos

Adotado pela Resolução 2.200 – A (XXI) da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 — entrando em vigor apenas 
dez anos depois, devido ao alcance do número mínimo de ratificações para 
tanto —, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos consiste em um 
tratado internacional cujo objetivo foi, juntamente com o Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tornar juridicamente obrigatório 
e vinculante tudo aquilo estabelecido anteriormente na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 

Entretanto, os dois mencionados tratados não se restringiram ao 
âmbito da Declaração.

Sob esse aspecto, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos impõe novos 
direitos e garantias não previstos anteriormente, como o direito à autode-
terminação, à proibição da propaganda de guerra ou de incitamento à into-
lerância étnica ou racial e à proteção dos direitos de minorias à identidade 
cultural, religiosa e linguística, conforme observado nos excertos de artigos 
transcritos a seguir:
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Artigo 1º – 1.Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em vir-
tude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e as-
seguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
Artigo 20 – 1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da 
guerra. 2.Será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hos-
tilidade ou à violência.
Artigo 27 – Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou 
linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser 
privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu 
grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria 
religião e usar sua própria língua.

Inicialmente, foram observadas algumas divergências de interpreta-
ção entre os arts. 1º e 27; argumentava-se doutrinariamente que a autode-
terminação citada no primeiro corresponderia aos direitos defendidos no 
vigésimo sétimo. Uma análise mais atenciosa dos textos resolveu o problema: 
a autodeterminação citada no art. 1º é referente a todos os povos, sejam eles 
minoritários ou não; já os direitos citados no art. 27 pertencem aos legítimos 
representantes de minorias. 

As proibições impostas pelo art. 20, por sua vez, representam um 
mínimo de conduta que todos devem seguir para evitar um crescente mo-
vimento de discriminação referente aos representantes de minorias, que 
poderia culminar em uma ojeriza violenta, capaz até de levar à extinção 
desses grupos. Os direitos instituídos pelo art. 27 remetem à manutenção 
da sobrevivência e do contínuo desenvolvimento da identidade cultural, 
religiosa e social de cada minoria, visto que a negação desses direitos levaria 
à miscigenação, de certa forma, forçada, com os representantes da chamada 
“maioria”, o que também levaria ao desaparecimento do grupo minoritário.  

As obrigações impostas aos Estados assinantes estão estabelecidas 
no art. 2º, itens 1 e 2:

Artigo 2º – 1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se 
a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território 
e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no 
presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, 
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 
outra situação.  
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2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destina-
das a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto, os 
Estados-partes comprometem-se a tomar as providências necessárias, 
com vistas a adotá-las, levando em consideração seus respectivos pro-
cedimentos constitucionais e as disposições do presente Pacto.

O principal órgão de monitoramento do Pacto é o Comitê de Direitos 
Humanos da ONU; a ele devem os Estados-partes apresentar relatórios so-
bre as medidas legislativas, administrativas e judiciárias adotadas pelo país 
visando a maior proteção aos direitos humanos. 

Tal obrigação está especificada no art. 40, item 1:
Artigo 40 – 1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se 
a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar 
efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o pro-
gresso alcançado no gozo desses direitos: dentro do prazo de um ano, 
a contar do início da vigência do presente Pacto nos Estados-partes 
interessados; a partir de então, sempre que o Comitê vier a solicitar.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi ratificado pelo 
Brasil em 24 de janeiro de 1992. 

5.8 Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 
Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas

Essa Declaração foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, através 
da Resolução 47/135, de 18 de dezembro de 1992. 

A preocupação com a situação atual e futura das minorias, aparente-
mente mais presente apenas de algumas décadas para cá, levou as Nações 
Unidas a criarem esse documento, composto de nove artigos, totalmente 
dedicado a explicitar os direitos estabelecidos no art. 27 do Pacto Interna-
cional dos Direitos Civis e Políticos, este já citado anteriormente. 

Por não constituir tratado, a Declaração dos Direitos das Pessoas 
pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas não 
possui caráter obrigatório nem força vinculante e não estabelece um órgão 
de monitoramento para os Estados que desrespeitem seus artigos. Isto não 
quer dizer, porém, que essa Declaração seja algo sem valor; ela reforça o 
respeito a direitos que já possuem “força jurídica” por se encontrarem pre-
sentes em tratados. Um bom exemplo disso é a imensa semelhança entre o 
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art. 27 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o item 1º do art. 2º da referida 
Declaração, moldado nos termos que se seguem: 

Artigo 2º – 1. Pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, reli-
giosas e linguísticas têm o direito de desfrutar de sua própria cultura, 
de professar e praticar sua própria religião, de fazer uso de seu idioma 
próprio, em ambientes privados ou públicos, livremente e sem inter-
ferência de nenhuma forma de discriminação.

No item 1º do art. 8º e no art. 9º, encontramos comentários a respeito 
do caráter não obrigatório da Declaração, sem, porém, suspender as Nações 
do dever de respeitá-la:

Artigo 8º – 1. Nada nesta Declaração prevê o cumprimento de obriga-
ções internacionais de Estados em relação a representantes de mino-
rias. Em particular, os Estados devem cumprir de boa-fé as obrigações 
e compromissos assumidos, referentes a tratados e acordos interna-
cionais dos quais participem.
Artigo 9º – As agências especializadas e outras organizações do sistema 
das Nações Unidas devem contribuir para a ampliação dos direitos e 
princípios estabelecidos nesta Declaração, dentro de seus respectivos 
campos de competência.

5.9 Convenção Americana de Direitos Humanos

Também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, essa Con-
venção tem caráter regional; refere-se apenas aos países que fazem parte 
da OEA – Organização dos Estados Americanos. 

Possui 82 artigos, parte deles reconhecendo direitos já previstos no 
Pacto dos Direitos Civis e Políticos, como o direito à liberdade de expressão, 
pensamento, opinião e religião, à igualdade perante a lei, à proteção judicial, 
entre outros. 

A Convenção Americana não enumera expressamente nenhum direito 
social, econômico ou cultural, restringindo-se à determinação das obrigações 
dos Estados- membros, descritas no art. 26:

Artigo 26 – Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providên-
cias, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacio-
nal, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progres-
sivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da 
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Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Pro-
tocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via 
legislativa ou por outros meios apropriados.

Os demais deveres dos Estados-membros encontram-se especificados 
nos dois primeiros artigos da Convenção:

Artigo 1º – Obrigação de respeitar os direitos
1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discri-
minação alguma, por motivo de raça, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para efeitos dessa Convenção, pessoa é todo ser humano.

Artigo 2º – Dever de adotar disposições no sentido interno
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda 
não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, 
os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas nor-
mas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas 
legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades.

A Convenção Americana de Direitos Humanos possui um eficiente 
órgão de monitoramento, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 
a esta compete promover a observância e o respeito aos direitos humanos 
nos países participantes da Convenção, através de relatórios anuais, estudos 
e pesquisas realizadas nos governos dos Estados-membros, os quais aceitam 
a autoridade da Comissão no momento da assinatura do Pacto. A Comissão 
também trabalha examinando denúncias, que podem ser enviadas através 
de petições por pessoas físicas ou jurídicas. É composta de sete membros, 
eleitos pela Assembleia Geral da OEA, para um mandato de quatro anos.

Há também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funcio-
na como a última instância da Convenção. Consiste em um órgão jurisdicio-
nal, composto por sete juízes, aos quais se dirigem os casos de violação de 
direitos ditos “mais graves”; quando a Comissão não consegue resolvê-los 
através de acordos amistosos, esses casos são encaminhados à Corte, cujas 
decisões têm força jurídica vinculante e obrigatória.
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A Convenção Americana de Direitos Humanos foi adotada na Confe-
rência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada em 
São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. O Brasil ratificou-a no 
dia 25 de setembro de 1992.

6 Conclusão

A incorporação ao direito interno dos documentos internacionais de 
direitos humanos, notadamente os referentes às minorias, tema do presente 
artigo, produz significativo impacto em âmbito constitucional.

Tal simbiose entre o direito interno e o direito internacional é sinte-
tizada por Antônio Augusto Cançado Trindade, no sentido de que 

já não mais se justifica que o direito internacional e o direito consti-
tucional continuem sendo abordados de forma estanque ou compar-
timentalizada, como o foram no passado. Já não pode haver dúvida de 
que as grandes transformações internas dos Estados repercutem no 
plano internacional, e a nova realidade neste assim formada provoca 
mudanças na evolução interna e no ordenamento constitucional dos 
Estados afetados (TRINDADE, 1996).

Nesse sentido, as discussões cada vez mais aprofundadas na órbita dos 
direitos humanos e, no que respeita ao presente trabalho, na seara atinente aos 
direitos das minorias, têm levado a um novo constitucionalismo, mais aberto 
a novas tendências, divulgadas pelo direito internacional, o que se encontra 
espelhado, ademais, no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988 (“Os direi-
tos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte”).

Tal constatação decorre da premissa de que a cultura nacional, à 
qual o art. 215 da Carta Maior2 se refere, não corresponde apenas à cultura 
do grupo majoritário; é, antes disso, constituída pela contribuição de todos 
os grupos, inclusive os minoritários, no processo de formação da sociedade 
brasileira. 

A Constituição invalida, então, qualquer tentativa de hierarquia de 
culturas, tendo também colocado como dever do Estado a proteção às dife-

2 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
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rentes manifestações, assim entendidas como bens materiais e imateriais, 
referidos no art. 216 do texto constitucional3 e colocados como patrimônio 
cultural brasileiro (entre eles, as formas de expressão, os modos de criar, 
fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas). Entre as for-
mas de expressão, destaca-se a língua de um grupo, de importante papel, 
figurando muitas vezes como o elemento fundamental de identidade entre 
seus membros.

E é essa identidade, incluindo a promoção da ação e da memória 
do grupo, que a Constituição também procura garantir e cujo processo de 
formação deve ser entendido como um fenômeno dinâmico, sujeito à ação 
política do grupo, através de suas decisões e de sua interação com o restante 
da sociedade, exigindo o cumprimento de seus direitos como ação política 
preponderante. 

Nesse sentido, emerge a necessidade de maior proteção dos grupos 
minoritários, cujo conceito contemporâneo envolve não propriamente igual-
dade de tratamento em relação aos grupos dominantes, mas, em particular, 
medidas de trato diferenciado (ações afirmativas), com o fito de preservar 
características básicas distintivas das comunidades minoritárias, justifican-
do-se em prol do bem-estar da comunidade como um todo. 

Isto implica afirmar, em outros termos, a promoção do pluralismo 
cultural, como uma “política que objetiva a união de diferentes grupos étnicos 
em um relacionamento de interdependência mútua, respeito e igualdade, en-
quanto permite-lhes manter e cultivar seus modos distintos” (THORNBERRY, 
1991, p. 4). 

Por fim, concluo com as palavras do sempre citado Antônio Augusto 
Cançado Trindade, ao pontuar ser 

alentador que as conquistas do direito internacional em favor da pro-
teção do ser humano venham a projetar-se no direito constitucional, 
enriquecendo-o, e demonstrando que a busca de proteção cada vez mais 

3 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, to-
mados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 
expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológi-
cas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico.
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eficaz da pessoa humana encontra guarida nas raízes do pensamento 
tanto internacionalista quanto constitucionalista (TRINDADE, 1996),

na esperança de que, um dia, seja finalmente possível superarmos o abis-
mo entre o Brasil normativo e o Brasil real, ainda marcado por profundas 
desigualdades. 
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A demissão de magistrados no Brasil e nas principais 
democracias do mundo

Alexandre Henry Alves1

1 A garantia da vitaliciedade no histórico constitucional brasileiro

Historicamente, as constituições brasileiras sempre garantiram aos 
magistrados determinadas prerrogativas, que vão além daquelas conferidas 
usualmente aos servidores públicos. Justifica-se esse tratamento em razão 
da excepcional responsabilidade no exercício da função e pela quebra de 
independência que ocorreria caso um magistrado ficasse sujeito a determi-
nadas pressões.

A Constituição de 1824 já dizia que os juízes eram perpétuos e só 
perderiam seu cargo por meio de sentença judicial, embora não fosse garan-
tida a inamovibilidade. A mesma garantia foi mantida pela Constituição de 
1891, que trouxe ainda a irredutibilidade de vencimentos. Na Constituição 
seguinte, de 1934, já vieram expressas as três garantias magnas da magis-
tratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos 
(art. 64). Até mesmo cartas de períodos de exceção, como a de 1937 (art. 
91), 1967 (art. 108) e 1969 (art. 113) trouxeram as referidas garantias de 
forma explícita, embora sejam vistos períodos de retrocesso, como o do Ato 
Institucional 05/1968, cujo art. 6º suspendeu as garantias de vitaliciedade 
e inamovibilidade. O certo é que esses três pontos são os pilares da atuação 
judicial independente e, mais do que isso, da efetiva separação entre os Po-
deres da República.

Atualmente, a vitaliciedade é prevista no art. 95, I, da Constituição 
Federal de 1988, que prevê, para os juízes, a garantia da vitaliciedade, que, no 
primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

1 Juiz federal substituto. 
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2 A demissão de magistrados em outros países

Em países com a democracia mais consolidada, também é possível 
verificar procedimentos complexos para a demissão de magistrados. Nos 
Estados Unidos da América, por exemplo, cada uma das unidades da Fede-
ração possui seu regramento próprio. Porém, em geral, um juiz só perde o 
cargo por decisão do Poder Legislativo, em votação com quórum elevado, 
ou de decisão da suprema corte estadual, após parecer de um comitê de 
conduta judicial2.

Em relação especificamente aos juízes federais norte-americanos, 
conforme explicação disponibilizada pelo Federal Judicial Center do gover-
no dos Estados Unidos da América (2012), justices e judges nomeados nos 
termos do artigo III da Constituição (membros da Suprema Corte, juízes dos 
distritos e cortes de apelação, além de juízes da Court of International Trade) 
mantêm seus cargos enquanto se comportarem de forma apropriada, o que 
significa que eles somente são afastados quando o Congresso assim decidir, 
por meio de um longo processo, chamado impeachment and conviction. Esse 
procedimento foi usado apenas em raras ocasiões na história americana, 
uma delas em 2010, quando o juiz federal G. Thomas Porteous Jr., da District 
Court for the Eastern District of Louisiana, foi considerado pelo Congresso 
culpado de vários crimes e contravenções, sendo removido de seu cargo.

No âmbito do Judiciário federal norte-americano, a exceção fica por 
conta apenas dos juízes de falências (bankruptcy judges) e dos “juízes magis-
trados” (magistrate judges), que são juízes escolhidos pelas cortes federais 
distritais para um mandato de oito anos, tendo como função principal apenas 
assistir os juízes distritais na preparação dos casos para julgamento, além 
de conduzir julgamentos civis quando as partes concordarem. Em síntese, a 
quase totalidade dos juízes federais norte-americanos somente perde o cargo 
por meio de um longo processo de impeachment, não podendo ser demitidos 
por decisão administrativa do tribunal ou corte ao qual estão vinculados.

Segundo o Federal Judicial Center (2012), as garantias de vitalicie-
dade e irredutibilidade de salário estabelecidas para os juízes federais são 
importantes para que eles não tenham medo de tomar decisões impopulares:

2 A AJS – American Judicature Society possui uma página na internet, na qual explicita os processos 
de remoção de juízes em todos os estados norte-americanos. Disponível em: http://www.judicial-
selection.us/judicial_selection/methods/removal_of_judges.cfm?state=. Acesso em: 24 set. 2012.
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The constitutional protection that gives federal judges the freedom and 
independence to make decisions that are politically and socially unpo-
pular is one of the basic elements of our democracy. According to the 
Declaration of Independence, one reason the American colonies wanted 
to separate from England was that King George III “made judges depen-
dent on his will alone, for the tenure of their offices, and the amount and 
payment of their salaries.

Leciona William Kelly (2002, p. 10), Justice da Supreme Court of Nova 
Scotia (Canadá), que, assim como no próprio Canadá, a remoção de juízes na 
Austrália envolve o processo conhecido como address, em que o Governador-
-Geral (o chefe formal do Estado) tem autoridade para remover um juiz, a 
partir de uma decisão de ambas as casas do Parlamento. Um juiz pode ser 
demitido se não tiver “bom comportamento” ou por “incapacidade”.

Na Alemanha, os novos juízes são nomeados por um período de três 
anos de estágio, com a permanência no cargo condicionada a um serviço 
satisfatório. Isso proporciona uma forma indireta de disciplina, destaca 
William Kelly. Também existem procedimentos de disciplina mais formais. 
Se solicitado pelo legislador alemão, o Tribunal Constitucional Federal (Bun-
desverfassungsgericht ou BVerfG) tem jurisdição para decidir se um juiz 
violou a Lei Fundamental alemã e pode demitir, aposentar ou remover o 
juiz para outro emprego. A Alemanha também tem um tribunal disciplinar, 
que pode remover juízes por corrupção e atraso ou falha no exercício das 
funções judiciais.

Na França, ensina ainda William Kelly, o presidente do tribunal pode 
submeter uma queixa contra juiz ao Ministro da Justiça e a matéria é analisa-
da por uma alta corte do Judiciário. Este tribunal, composto por sete juízes 
e dois não juízes selecionados pelo presidente da França, analisa a questão 
e decide qual punição aplicar, desde a repreensão à demissão.

Na Espanha, a demissão de juízes de carreira é de competência do 
Consejo General del Poder Judicial, órgão previsto no art. 122 da Constituição 
espanhola e que é composto pelo presidente do Tribunal Supremo e por vinte 
membros, sendo doze juízes e magistrados de todas as carreiras judiciais, 
quatro membros indicados pelo Congresso dos Deputados e quatro indica-
dos pelo Senado. É um órgão com a finalidade de garantir a independência 
dos juízes e de governar, especialmente no âmbito administrativo, o Poder 
Judiciário. Assemelha-se, em parte, ao Conselho Nacional de Justiça brasileiro.
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Essa é a realidade de alguns países de democracia consolidada. Per-
cebe-se que, em todos eles, há um procedimento complexo de remoção do 
juiz do cargo, tornando-a mais difícil, como forma de garantir que os juízes 
não se curvem a pressões populares ou políticas.

3 A necessidade de manutenção da rigidez no procedimento de 
demissão

As críticas ao instituto da vitaliciedade são quase tão antigas quanto 
a própria existência dessa garantia. Porém, se realmente, em uma análise 
preliminar, ao menos aos olhos de um leigo, é inconcebível que a maior 
punição administrativa para um juiz seja sua aposentadoria — o que para 
quase todo mundo é um prêmio, e não uma pena —, qualquer análise um 
pouco mais cuidadosa sobre o assunto será capaz de concluir que essa apa-
rente imoralidade é uma essencial garantia de liberdade de julgamento que 
os juízes têm.

O Poder Judiciário é a instância final de decisão em uma sociedade 
que se organiza por meio do Estado. Até mesmo as divergências entre os três 
Poderes acabam sendo decididas por um deles, ou seja, pelo próprio Judiciá-
rio, pois este é o detentor da palavra final no que diz respeito à interpretação 
da Constituição, que, por sua vez, é quem determina os preceitos básicos 
de organização estatal e social. Isso tudo significa que os juízes possuem 
um poder excepcional de interferência na vida particular dos cidadãos, nas 
suas relações com o Estado e em todos os atos do próprio Estado. Um juiz 
de 1ª instância tem poder para, por meio de uma simples sentença, afas-
tar a aplicação de uma emenda à Constituição, posicionando-se assim, de 
certa forma, em um patamar posterior (não necessariamente superior) ao 
Congresso Nacional. Um juiz pode determinar a alteração de um ato de um 
prefeito, governador e do próprio presidente. Interesses políticos podem ser 
contrariados por meio de decisões judiciais simples — essa é a realidade.

Por outro lado, a formação dos nossos tribunais e do Conselho Nacio-
nal de Justiça passa pelo crivo, em boa parte dos casos, do Poder Executivo 
e mesmo do Legislativo. Isso significa que há uma pressão política sobre o 
Judiciário, que se torna tanto mais evidente quanto mais alta é a instância no 
país. Não se diz aqui que os seus membros são influenciáveis por tais deci-ão influenciáveis por tais deci- influenciáveis por tais deci-
sões, mas também não se nega que alguns deles eventualmente podem ser.
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Por isso, existe a necessidade de se manter a independência funcional 
dos juízes, principalmente dos que estão na ponta, nas instâncias iniciais, 
para que suas decisões não sejam distorcidas por essas pressões. Os três 
grandes pilares de defesa da magistratura cumprem justamente esse papel. 
Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade remuneratória existem 
há décadas, para que os magistrados possam decidir sem medo de sofrer 
retaliações em seus cargos.

A dificuldade maior em se demitir um magistrado é um preço que 
a sociedade paga pela independência dos juízes. Conforme visto, essa não 
é uma realidade brasileira apenas, mas está presente nas principais demo-
cracias modernas.

Nenhum magistrado brasileiro tem a falsa ilusão de não poder ser 
retirado do seu cargo, mas todos têm a segurança de que isso somente acon-
tece após uma exaustiva apuração, que passa quase sempre pela esfera ad-
ministrativa, e, no caso brasileiro, necessariamente pela judicial. Da mesma 
forma, todo juiz brasileiro sabe que a aposentadoria compulsória como pena 
disciplinar máxima administrativa não significa o fim da punição, pois a 
aposentadoria compulsória é apenas um passo no processo de perda do 
cargo e, principalmente, da remuneração. Após a decisão final do tribunal 
ou do Conselho Nacional de Justiça, colocando o juiz na inatividade, pode-se 
iniciar um procedimento judicial, que, ao final, poderá confirmar a perda do 
cargo e, mais ainda, determinar a perda dos proventos de aposentadoria.

Enfim, a vitaliciedade não protege o magistrado corrupto, aquele que 
prevarica, o que não tem conduta compatível com o cargo; a vitaliciedade 
apenas significa uma necessidade de apuração bem mais rígida dos fatos, 
inclusive na via judicial, evitando assim que pressões políticas interfiram 
no exercício do cargo, sem dar um salvo-conduto para que juízes cometam 
atos incompatíveis com ele.
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As relações entre os tratados internacionais e o 
ordenamento jurídico interno no Brasil, com enfoque na 

proteção dos direitos humanos

Alysson Maia Fontenele1

1 Noções introdutórias

A necessidade de convivência e cooperação entre as nações, o incre-
mento nas relações econômicas, o estabelecimento de um mercado mundial 
e a redução da importância de barreiras políticas e culturais, notadamente 
marcadas pela globalização, tornam inquestionável a importância da socie-
dade internacional nos dias atuais.

As transformações são levadas a efeito em diversas frentes: a) na 
inclusão e participação efetiva de atores não estatais nos processos de to-
mada de decisão dos Estados, como ocorre com a influência dos grandes 
conglomerados transnacionais; b) na velocidade das informações em razão 
dos avanços tecnológicos; c) no estabelecimento de acordos comerciais; d) 
na formação de blocos regionais de integração econômica; e) na especulação 
de mercados e do capital, entre outras situações.

Como se pode notar, a internacionalização passou a ser uma das mar-
cas do nosso tempo. A Constituição Federal brasileira de 1988, neste passo, 
reconhece a importância do fenômeno, tanto que estabelece os princípios2 

que devem nortear o país em suas relações com outros Estados e organismos. 

1 Juiz federal.
2 Art. 4º da Constituição brasileira de 1988, in verbis:

“A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes prin-
cípios:
I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
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O fenômeno da internacionalização, todavia, não se restringe ape-
nas ao âmbito das relações econômicas. Também o direito é diretamente 
influenciado pelas decisões tomadas pela comunidade internacional3, de 
forma que os destinos dos ordenamentos jurídicos internos dos Estados 
também passam a sofrer interferência do que ocorre além de suas fronteiras.

Tal influência demonstra, em verdade, que este novo cenário das re-
lações jurídicas internacionais acaba por relativizar o conceito de soberania4, 
fazendo com que surja a necessidade de implementação de um conjunto 
de normas que estabeleçam, na seara internacional, a proteção da pessoa 
humana, de modo a preservar valores considerados universais.

Aqui emergem como de suma importância os tratados internacionais. 
É que o papel das relações entre o direito internacional e o direito interno 
é decisivo para evitar soberanias absolutas ou mesmo a soberania de um 
pretenso Estado mundial. Ao serem responsáveis pela ligação destas duas 
esferas, os tratados desempenham a função de incorporar mais intensamente 
valores, muitas vezes, contrapostos.

É o desenvolvimento desse corpo normativo internacional, sobre-
tudo com enfoque na proteção dos direitos humanos, que fundamenta as 
próximas linhas desta dissertação, no sentido de buscar esclarecer como se 
dá o processo de formação e incorporação dos tratados internacionais no 

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único: A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social 
e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana 
de nações”. 

3 A ordem jurídica internacional é marcada por algumas características: a) a inexistência de um po-
der central que garanta o cumprimento das normas; b) não se a existência de um poder legislativo, 
uma vez que as normas de direito internacional são elaboradas por seus próprios destinatários; c) 
o direito externo é marcado pela coordenação e não pela subordinação, tal como ocorre no direito 
interno.

4 A respeito da relativização do conceito de soberania, assevera Bonavides (1999, p. 123) que: “A 
crise contemporânea desse conceito envolve aspectos fundamentais: de uma parte, a dificuldade 
de conciliar a noção de soberania do Estado com a ordem internacional, de modo que a ênfase 
na soberania implicaria sacrifício maior ou menor do ordenamento internacional e, vice-versa, 
a ênfase neste se faz com restrições de grau variável aos limites da soberania, há algum tempo 
tomada ainda em termos absolutos; doutra parte, a crise se manifesta sob o aspecto e a evidência 
de correntes doutrinárias ou fatos que ameaçadoramente patenteiam a existência de grupos ou 
instituições sociais concorrentes, as quais disputam ao Estado sua qualificação de ordenamento 
político supremo, enfraquecendo e desvalorizando por consequência a ideia mesma de Estado”.
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ordenamento jurídico brasileiro e como o sistema doméstico os recepciona 
e garante a sua efetividade. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar o relacionamento 
entre o direito internacional e o direito interno no que tange ao conflito en-
tre as normas internas, ainda que de natureza constitucional, e os tratados 
internacionais, sobretudo aqueles que versem sobre direitos humanos.

2 Os tratados internacionais

2.1 Conceito

Pode-se dizer, conforme sustenta Ariosi (2000, p. 17), que o tratado 
internacional é elemento decisivo na formação do sistema jurídico inter-
nacional. A própria organização da sociedade dos Estados se deve muito à 
evolução do uso do tratado, o qual tem sido considerado a mais importante 
fonte do direito internacional público.

De fato, o tratado5 tem sido elemento exteriorizador da interdepen-
dência crescente nas relações internacionais. Foi no final do século XIX, com 
a multiplicação dos regimes republicanos e a progressiva constitucionaliza-
ção das monarquias, que emergiu um cenário internacional propício para o 
desenvolvimento conceitual e institucional dos tratados.

A evolução na normatização dos tratados teve sua origem na Conven-
ção sobre Tratados de Havana, em 1928. Seu maior alcance, todavia, se deu 
em 1969, com a Convenção de Viena6, em que se estabeleceram as normas 
que regem todos os aspectos referentes aos tratados, desde a capacidade 
das partes até a denúncia. 

5 Pelo prisma histórico, o tratado é tão antigo quanto a existência das sociedades primitivas orga-
nizadas, tendo surgido a partir de uma necessidade prática, sob uma visão utilitarista do direito. 
Segundo Ariosi (2000, p. 18-19), “O primeiro registro da celebração de um tratado, considerado o 
mais seguro por todos os autores de DI, obviamente um tratado bilateral, diz respeito à paz entre 
Hatsul III, rei dos hititas, e Ramsés II, faraó egípcio da XIX dinastia. Esse tratado pôs fim às guerras 
nas terras sírias entre 1280 e 1272 a.C., e dispôs sobre a paz entre os dois reinos, aliança contra 
inimigos comuns, comércio, migrações e extradição”.

6 A Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados só entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980, 
quando se chegou ao quórum mínimo de trinta e cinco Estados-partes. No Brasil, o Executivo enca-
minhou ao Legislativo, em abril de 1992, o texto da Convenção para exame e aprovação.
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Quanto à definição7 de tratado, no dizer de Süssekind (1983, p. 38):
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados conceitua tratado 
como o “acordo internacional celebado por escrito entre Estados e 
regido pelo direito internacional, constante de um instrumento único 
ou de dois ou mais instrumentos conexos e qualquer que seja sua de-
nominação particular”.

O conceito de tratado não tem, portanto, caráter preciso, uma vez 
que, de acordo com sua forma, conteúdo, objeto ou fim, pode assumir outras 
denominações8. O fato é que qualquer manifestação jurídica escrita firmada 
entre atores internacionais9 e que expresse mútua vontade pode ser consi-
derada como um tipo de tratado.

2.2 Classificação 

Costuma-se classificar os tratados a partir de três elementos: a) o 
número de partes; b) o procedimento empregado na sua elaboração e c) a 
natureza das normas.

No que tange ao número de partes envolvidas em sua elaboração, os 
tratados podem ser classificados em bilaterais ou multilaterais, conforme 
sejam estabelecidos por duas ou mais partes envolvidas.

Mello (1992, p. 257) ensina que:
Até o século XIX os tratados eram bilaterais, e quando os Estados eram 
vários, se concluía uma série de acordos bilaterais. Rousseau menciona 
uma forma transitória denominada “tratado semicoletivo” (expressão 
de Basdevant) em que o Estado signatário, tendo interesses particu-

7 Rezek (1991, p. 14) define tratado como “Todo acordo formal concluído entre sujeitos do direito in-
ternacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”. Outro autor, cuja opinião é relevante, 
é Accioly (1991, p. 120), para o qual “acordos ou ajustes internacionais são atos jurídicos por meio 
dos quais se manifesta o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas internacionais”. 

8 As denominações diversas dessas várias formas são, segundo Bevilacqua (1939, v. 2, p. 13), “os tra-
tados (na terminologia diplomática, os acordos de maior importância por seu objetivo no espaço e 
no tempo); as convenções (são acordos que versam sobre objetos mais específicos, de caráter não-
-político) e as declarações (acordos que exprimem a afirmação de um princípio, podendo ser uma 
manifestação unilateral do Estado)”.

9 Os teóricos das relações internacionais chamam as pessoas jurídicas ou não jurídicas internacio-
nais de atores internacionais. Assinala Ariosi (2000, p. 28) que esta terminologia decorre da pa-
rábola do teatro, na qual os atores internacionais encenam ou interagem dentro de um cenário 
próprio. Este cenário internacional é uma macroestrutura internacional. 
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lares, “forma uma parte contratante distinta oposta ao conjunto dos 
outros signatários”. [...] O primeiro tratado multilateral, isto é, redigido 
em um único instrumento, foi o Ato Final de Viena, redigido em 9 de 
junho de 1815. Quoc Dinh, contudo, observa que o Ato Final do Con-
gresso de Viena é apenas um ”instrumento geral” que reúne tratados 
particulares. Em 1856, o Tratado de Paris já possuía uma cláusula de 
adesão. A Paz de Paris, de 1856, foi o primeiro tratado multilateral 
negociado como tal e foi assinado pelos beligerantes e neutros. 

A importância dessa classificação reside no fato de que os tratados 
multilaterais contêm cláusula de adesão, o que não existe nos tratados bila-
terais. Com isso, permite-se que outros Estados que não tenham participado 
necessariamente das negociações possam aderir ao tratado, na medida de 
seus interesses.

Relativamente ao procedimento empregado na elaboração, os tra-
tados podem ser classificados em tratados em sentido estrito e em acordos 
simplificados. Estes, os chamados acordos executivos, devido à sua relativa 
abrangência, não determinam a necessidade de ratificação, vale dizer, ope-
ram efeitos imediatos, independentemente de qualquer aquiescência dos 
poderes internos dos Estados. 

Por fim, quanto à natureza das normas, os tratados podem ser con-
tratuais ou normativos. Os primeiros estabelecem operações jurídicas, como 
ocorre, por exemplo, nos acordos comerciais. Já com os segundos, criam-
-se regras jurídicas válidas e objetivas que irão reger os sujeitos de direito 
internacional que se encontrem na mesma situação fática neles prevista. 

2.3 Elementos essenciais

Quatro, em geral, são os elementos considerados essenciais para que 
o tratado seja, sob o aspecto formal, considerado perfeito: a) consentimento 
das partes; b) habilitação dos agentes signatários; c) consentimento mútuo 
e d) objeto lícito e possível.

É cediça a lição segundo a qual apenas os Estados têm capacidade 
para firmar tratados. Entretanto, com o progresso das relações jurídicas 
internacionais e o surgimento de novos atores no cenário, outros sujeitos 
tiveram sua personalidade jurídica reconhecida, como é o caso das organi-
zações internacionais. 

Conquanto a Convenção sobre Tratados nada especifique acerca da 
capacidade das organizações internacionais para concluir tratados, o que se 
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tem observado é a crescente incidência de tratados em que tais organismos 
figuram como partes. Segundo Rezek (1991, p. 18), “as partes, em todo tra-
tado, são necessariamente pessoas de direito internacional público: tanto 
significa dizer os ‘Estados soberanos’ [...] e as organizações internacionais”. 

De outro lado, para que possam expressar o livre consentimento 
válido de um Estado, os seus representantes devem estar legalmente in-
vestidos de poderes para que haja o reconhecimento da possibilidade de 
assumirem um compromisso formal perante a comunidade internacional. 
Trata-se, assim, da habilitação dos agentes signatários perante os demais 
membros, para atuarem na formação e conclusão dos tratados em nome de 
determinado Estado. 

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 84,  
VIII, atribui ao presidente da República a competência privativa para, na 
qualidade de chefe de Estado, celebrar tratados e convenções internacionais. 
Entretanto, para a fase de negociações e tratativas, alguns agentes públicos 
podem ser habilitados, desde que o Estado a ser representado lhes confira, 
para tanto, plenos poderes. A Convenção de Viena sobre tratados, de 1969, 
assim define o instituto (AROSI, 2000, p. 238):

“Plenos poderes” significa um documento expedido pela autoridade 
competente de um Estado, designando uma ou várias pessoas para 
representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação de um 
texto de um tratado, para manifestar o consentimento de um Estado 
em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato 
relativo a um tratado. 

Também se considera elemento essencial de um tratado o consen-
timento mútuo. Com efeito, o direito internacional fundamenta-se preci-
puamente na livre manifestação da vontade dos sujeitos e no princípio da 
pacta sunt servanda. Nesse contexto, sem o consentimento mútuo, não há 
como prosperar um tratado, já que este, uma vez perfectibilizado, garante 
a obrigatoriedade dos compromissos assumidos internacionalmente pelos 
Estados e os remete, portanto, à responsabilização perante a comunidade 
internacional em caso de descumprimento. Os vícios de consentimento dos 
atos de direito internacional são, assim, específicos, pois as normas inter-
nacionais estabelecem um nível de interesse superior ao dos particulares.

Por fim, também são elementos de um tratado, determinantes de sua 
validade, a licitude de seu objeto e a possibilidade de sua consecução. Deve-
ras, um tratado não poderá conter cláusulas que violem regras estabelecidas 
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pelo direito internacional ou que afrontem os princípios constitucionais que 
estabelecem pelo que o Estado deve se pautar em suas relações internacio-
nais, sob pena de invalidade de suas disposições.

2.4 O treaty-making power

A fim de se examinar, adiante, como se dá a relação entre os trata-
dos internacionais e o direito interno no Brasil, cumpre, preliminarmente, 
analisar o modo pelo qual ocorre a formação e a incorporção de um tratado, 
vale dizer, o iter procedimental, que vai da sua negociação até sua efetiva 
obrigatoriedade.

O chamado treaty-making power consiste em saber quem possui ca-
pacidade para concluir tratados. Em regra, o direito internacional reconhece 
tal capacidade às organizações internacionais, aos beligerantes, à Santa Sé 
e aos Estados.

Pela Constituição Federal brasileira de 1988, de acordo com o art. 
5210, não só o Estado, mas também os estados-membros, os municípios e o 
Distrito Federal podem concluir tratados de cunho financeiro com outros 
Estados-Nação, desde que obtenham o referendum do Senado Federal.

Quanto à capacidade para concluir tratados em nome do Estado, as-
sinala Mello (1950, p. 260) que a têm: os chefes de Estado, os ministros das 
Relações Exteriores, os representantes acreditados pelos Estados em con-
ferências e organizações internacionais, os chefes de missões diplomáticas 
no Estado em que se encontrem acreditados (desde que o tratado venha 
a ser celebrado entre o Estado acreditando e o acreditado) e, por fim, os 
secretários-gerais e os adjuntos para organizações internacionais.

Tal capacidade para concluir tratados é conferida pelos plenos po-
deres, os quais dão aos seus detentores o poder para tabular discussões, 
negociações e concluir tratados em nome do Estado. Os agentes que recebem 
os plenos poderes são denominados plenipotenciários11. Uma vez concluída 

10 “Art. 52. – Compete privativamente ao Senado Federal: [...] V – autorizar operações externas de 
natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios;[...] VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 
operações de crédito externo e interno.” 

11 No Brasil, tem vigorado o princípio da delegação de poderes aos Chefes de Missões Diplomáticas, 
passando a ser responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores as negociações diplomáti-
cas brasileiras. Essa atribuição é concedida pelo Decreto-Lei n. 9.121, de abril de 1946, art. 1º do 
capítulo I. 
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a fase de negociação multilateral, cabe aos Estados a decisão discricionária 
de assinar o instrumento convencional, com ou sem reservas, ou promover 
novos estudos no âmbito interno.

A assinatura de um tratado internacional, como ato de engajamento 
do Estado brasileiro no plano das relações internacionais, compete ao chefe 
do Poder Executivo da União, no exercício das funções de chefe de Estado, 
não obstante dita competência possa ser delegada a um plenipotenciário. 
No entanto, a mera assinatura do instrumento convencional não é suficiente 
para criar, de acordo com o modelo brasileiro, um vínculo obrigacional nem 
no plano do direito internacional, nem no plano do direito interno, uma vez 
que, dado o caráter bifásico do procedimento de incorporação, é indispen-
sável a aprovação do tratado pelo Congresso Nacional.

Uma vez convencido da conveniência e oportunidade de adesão do 
país a um determinado ato internacional, o presidente da República envia 
ao Congresso Nacional uma mensagem, acompanhada de exposição de mo-
tivos do ministro de Estado das Relações Exteriores e do texto do tratado 
internacional a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo.

2.5 A ratificação dos tratados

A ratificação é o ato por meio do qual ocorre a confirmação do trata-
do, introduzindo-o no ordenamento jurídico interno. Segundo Mello (1992, 
p. 263), “a ratificação passou a ser considerada a fase mais importante do 
processo de conclusão dos tratados, porque é a troca ou o depósito dos 
instrumentos de ratificação que torna o tratado obrigatório”. A importância 
da ratificação12 para a validade dos tratados internacionais foi influenciada, 
sobretudo, pela adoção generalizada, por parte dos Estados, da teoria da 
limitação horizontal dos poderes do Estado, que pugna por um sistema cons-
titucional que restrinja os poderes do Executivo na conclusão dos tratados, 
exigindo expressa autorização do Legislativo13.

12 Sobre a ratificação, estabelece o art. 5º  da Convenção de Havana sobre Tratados, de 1928, in ver-
bis: “Os tratados não são obrigatórios senão depois de ratificados pelos Estados contratantes, 
ainda que esta cláusula não conste nos plenos poderes dos negociadores, nem figure no próprio 
tratado” (RODAS, 1972).

13 Explica Medeiros (1983, p. 114 e seguintes) que, até a Constituição de 1988, houve: a) durante a vi-
gência da CF de 1946, 172 aprovações de atos internacionais multilaterais e 181 bilaterais, sendo 
que apenas 1 tratado foi rejeitado; b) na vigência da CF de 1967, foram aprovados 148 atos interna-
cionais, sendo 127 multilaterais e 21 bilaterais; c) de 1969 a 1981, o Congresso Nacional aprovou 
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Nesse contexto, o estabelecimento do modo pelo qual o tratado será 
incorporado pelo direito interno é objeto de disposições constitucionais de 
cada Estado. Com isso, há o agrupamento dos sistemas para a ratificação 
da seguinte forma: a) o que estabelece a competência exclusiva do Poder 
Executivo; b) o que consagra a primazia do Legislativo; c) o que estabelece 
a competência legislativa para ambos os Poderes, subdividido em c.1) o que 
determina a intervenção do Legislativo apenas em algumas espécies de tra-
tados e c.2) o que obriga a intervenção do Parlamento em todos os tratados.

Feitas essas considerações, pode-se dizer que a formalização de um 
tratado obedece a duas fases. Na fase externa, há a assinatura pelos agentes 
públicos, determinando o estabelecimento de um compromisso do Estado 
signatário com a comunidade internacional. A vinculação ao cumprimento 
do ajuste, todavia, só se dará a partir de sua introdução no ordenamento 
jurídico doméstico. Na fase interna, a convalidação dos tratados é levada a 
termo pelo chefe do Poder Executivo, mediante autorização específica do Le-
gislativo, sempre considerando o princípio da separação dos Poderes. Assim, 
como já se disse, a Constituição Federal de 1988 confere ao presidente da 
República a competência para firmar tratados internacionais. Sua vontade, 
contudo, deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, que autorizará a 
incorporação do ajuste ao ordenamento interno.

O trâmite no Congresso Nacional é o mesmo para qualquer tratado 
que esteja submetido a aprovação. Realiza-se nas duas Casas, iniciando na 
Câmara dos Deputados com a leitura da mensagem presidencial em Plenário, 
a qual, em seguida, é formalizada em processo autônomo e encaminhada 
para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional14. No âmbito 
da citada Comissão, conclui-se pela apreciação do relatório e do parecer 
que propõe um projeto de decreto legislativo sobre o texto do tratado inter-
nacional. Uma vez aprovado no âmbito da referida Comissão, o projeto de 
decreto legislativo segue para exame na Comissão de Constituição, Justiça 

106 multilaterais e 186 bilaterais, dos quais 3 aprovações foram realizadas com reserva; de 1946 
a 1981, apenas um tratado foi aprovado com emendas: o acordo de comércio e pagamento entre 
Brasil e Tcheco-Eslováquia, concluído em 1960, sendo que o governo tcheco aceitou as emendas, e 
o acordo foi promulgado em 1963.

14 BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento interno: art. 32, XI, c. Disponível em:                       < 
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/RegInterno.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2007.
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e Redação15, sendo novamente discutido e submetido a nova votação no 
âmbito desta Comissão.

Aprovado nas mencionadas Comissões, o projeto de decreto legislati-
vo é discutido e votado, em turno único, no Plenário da Câmara dos Deputa-
dos. O quórum para a votação é comum, vale dizer, exige apenas a presença 
da maioria absoluta. Aprovado pela maioria absoluta dos presentes, o projeto 
retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para redação final16. 
Só então a matéria segue para o Senado Federal, onde se submete ao mesmo 
trâmite produzido pela Câmara dos Deputados.

É possível que, no Senado Federal, sejam apresentadas emendas ao 
projeto de decreto legislativo, no sentido de promover algum ajuste na re-
dação, pois “tratando-se de correção formal que não atinge o conteúdo do 
projeto, o entendimento é de que não se torna necessário que retorne à 
Câmara, para reexame. Caso ocorresse mudança de mérito, este reexame 
seria obrigatório”   (MARTINS,1996, p. 267).

A referida mudança de mérito, ao que parece, não poderia consistir 
em emenda ao próprio texto do tratado internacional sob apreciação do 
Congresso, sob pena de se admitir uma simetria anômala entre o trâmite dos 
tratados internacionais e o da própria lei ordinária, a demonstrar a interfe-
rência indevida do Poder Legislativo na competência negocial privativamente 
atribuída pela Carta Constitucional ao presidente da República.

A ser assim, é forçoso reconhecer que, diante da divisão de compe-
tências para a celebração dos tratados internacionais, a sua apreciação pelo 
Congresso Nacional deve ser feita nos exatos termos da mensagem presiden-
cial e do texto do instrumento internacional, quer para aprová-lo, quer para 
rejeitá-lo, em sua integralidade, de modo que a apresentação de emendas 
deve ser entendida como verdadeira rejeição do ato internacional, a ensejar, 
por conseguinte, novas negociações pelo Poder Executivo17.

15 ______. ______: art. 32, III, “a” e “d”. Disponível em:< http://www2.camara.gov.br/internet/legisla-
cao/RegInterno.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2007.

16 ______. ______: art. 32, III, “q”. Disponível em:< http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/
RegInterno.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2007.

17 Acerca do tema, questiona Loureiro (2004, p.100): “De que adiantaria a aprovação do Congresso Na-
cional com restrições não formuladas pelos plenipotenciários ou com a adjunção de novas objeções, 
se o Governo poderá, julgando a inconveniência de traduzir estas limitações em reservas, decidir 
por não ratificá-lo, ou ainda, se derrubada pelo Parlamento reserva inicialmente proposta, o Gover-
no poderá reformulá-la no momento da ratificação, sem a interferência do Congresso Nacional”.
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No passo seguinte, no Senado Federal, aprovada a redação definitiva 
do projeto de decreto legislativo pela maioria absoluta dos senadores presen-
tes em Plenário e não havendo emendas, o texto será levado a promulgação 
e a publicação pelo presidente do Senado Federal, no exercício da compe-
tência de presidente do Congresso Nacional. Somente após esse referendo 
do Congresso Nacional18 é que  o Poder Executivo deverá manifestar-se, 
discricionariamente, sobre a oportunidade e conveniência da confirmação, 
em definitivo, e da intenção do Estado brasileiro em ser parte no tratado 
internacional. 

Não obstante a ratificação no Brasil dependa de autorização do Poder 
Legislativo, o art. 49, inciso I, da CF/1988 tem ensejado questionamentos. 
Com efeito, qual seria o alcance da expressão “resolver definitivamente so-
bre tratados internacionais”? Estaria o presidente da República obrigado a 
ratificar o tratado quando este foi referendado pelo Congresso Nacional?

Mazzuoli (2000, p. 10) entende que a expressão refere-se ao poder 
que é atribuído ao Legislativo para que este possa aprovar ou não os tra-
tados submetidos à sua apreciação. Desse modo, o poder de ratificação, na 
verdade, não estaria nas mãos do Legislativo, mas sim do Executivo, a quem 
cumpriria a tarefa de ratificar os tratados internacionais, diante de manifesta 
autorização daquele19. 

Também a parte final do mencionado dispositivo, considerada literal-
mente, pode conduzir ao entendimento de que nem todos os tratados esta-
riam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional, mas somente aqueles que 
acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tal 
premissa não se sustenta. Com efeito, analisando tal disposição em posição sis-
temática com a prevista no art. 84, inciso VIII20, da Constituição Federal, mister 
concluir que a Constituição considera obrigatório o referendo do Congresso 
Nacional a todos os tratados, até mesmo pelo fato de que o sistema brasileiro 

18Como determina o art. 49, inciso I, da Constituição Federal: “É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional: resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 

19 Medeiros (1983, p. 13) dá exemplos de tratados que, aprovados pelo Legislativo, não foram ratifi-
cados pelo Executivo. Foram as Convenções sobre Mar Territorial e a Zona Contígua; sobre o Alto 
Mar; sobre a Pesca e a Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar e sobre a Plataforma Continen-
tal, concluídas em 1958 e aprovadas pelo Congresso em 1968.

20 Art. 84, inciso VIII, da CF/1988: Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII – cele-
brar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
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fundamenta-se na independência harmônica entre os Poderes, sem abandonar, 
no entanto, os mecanismos de controle que um exerce sobre o outro.

De toda sorte, o ato de ratificação dos tratados é discricionário, na 
medida em que  se encontra relacionado à soberania estatal. A consequên-
cia de tal discricionariedade é o fato de que o Estado que não promove a 
ratificação de um tratado internacional não comete nenhum tipo de ilícito21. 
Cumpre assinalar, ainda, que a ratificação, além de unilateral e discricionária, 
é também irretratável, mesmo que o acordo se tenha tornado vigente, e, às 
vezes, antes que a regra pacta sunt servanda haja começado a operar em sua 
plenitude (REZEK, 1991, p. 57).

Após a ratificação, no direito brasileiro, há a promulgação do decreto 
pelo presidente da República, determinando a execução do tratado, cujo texto 
aí figura e é publicado no Diário Oficial. Tal decreto, todavia, não se confunde 
com o decreto legislativo, de lavra do Congresso Nacional, uma vez que este 
somente possui a função de aprovar ou não o tratado. 

É em torno da promulgação do decreto pelo presidente da República 
que gira a difícil problemática de se saber se tem ele o condão de transformar 
o direito internacional em direito interno ou se possui a função apenas de 
torná-lo público, sendo apenas um instrumento para dar essa publicidade22. 
A resposta a tal questionamento definirá como o direito interno encara o 
direito internacional, implicando a necessidade de se esclarecer se a postura 
adotada é de cunho monista ou dualista, conforme se verá a seguir.  Seja 
como for, diante das diretrizes da política externa, uma vez se decidindo pela 

21 Nesse sentido, dispõe o art. 7º da Convenção de Havana sobre tratados: “A falta de ratificação ou a 
reserva são atos inerentes à soberania nacional e, como tais, constituem o exercício de um direito, 
que não viola nenhuma disposição ou norma internacional. Em caso de negativa, esta será comu-
nicada aos outros contratantes” (ARIOSI, 2000, p. 238). 

22 Para os fins desta dissertação, entende-se que as normas de direitos fundamentais decorrentes 
de tratados internacionais integram-se ao texto constitucional desde o momento em que a Re-
pública Federativa do Brasil adquire a condição de parte no dito tratado. Assim, o processo de 
incorporação ao direito brasileiro das normas de direitos e garantias fundamentais provenientes 
de tratados internacionais conclui-se com o ato de ratificação, ou seja, através do ato confirmató-
rio do assentimento do Brasil em ser parte do tratado. Por conseguinte, a vigência do tratado no 
plano internacional, por meio de depósito do instrumento de adesão ou ratificação, coincide com 
a vigência deste ato internacional no plano do próprio direito interno. Assim, o decreto presiden-
cial, por esse prisma, não é ato essencial ao processo de internalização dos tratados sobre direitos 
humanos no direito brasileiro, conclusão a que se chega por força do disposto no art. 5º, §2º, da 
Constituição Federal brasileira de 1988.
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adesão, segue-se o necessário depósito do instrumento de adesão ou ratifi-
cação na respectiva Secretaria do organismo internacional correspondente.

3 Teorias sobre a relação entre os tratados internacionais e o 
direito interno

O que se tem observado é que o estreitamento das relações interna-
cionais tem delineado um sistema que, ao mesmo tempo, mostra-se como 
elemento de coesão e de tensão nas relações entre os sujeitos internacionais. 
É elemento de coesão, na medida em que colabora para a cooperação entre 
os atores internacionais e o equilíbrio das relações. Essa coesão, todavia, 
implica a harmonização das duas ordens, a interna e a externa. É exatamente 
neste ponto que pode ocorrer tensão, inversamente ao cenário da estabili-
dade, levando à contradição de interesses entre a ordem jurídica interna e 
a internacional.

Pode ocorrer, assim, um conflito de normas, já que a coexistência de 
duas ordens jurídicas diferentes nem sempre se dá de forma uniforme em 
todos os Estados, dependendo, portanto, de como os seus ordenamentos 
internos tratam a questão da eventual predominância ou não de um direito 
sobre o outro. Vale dizer: havendo um conflito entre uma norma de direito 
internacional e outra de direito interno, qual delas deverá prevalecer?

Os esforços doutrinários para elucidar a questão podem ser agru-
pados em duas linhas23: os dualistas e os monistas. Os primeiros entendem 
que o direito internacional e o direito interno constituem noções diferentes, 
fundamentadas em duas ordens jurídicas diversas: interna e externa. Já os 
monistas compreendem que o direito internacional e o direito interno são 
elementos de uma única ordem jurídica, visto que haveria uma norma hierar-
quicamente superior, seja ela a de direito interno (monismo com prevalência 

23 Para Galindo (2002, p. 10), “Não é a toa que o debate entre monistas e dualistas esconde um debate 
sobre o próprio fundamento do Direito Internacional. Voluntaristas e não-voluntaristas, neste 
sentido, teriam posições distintas a respeito das relações entre Direito Internacional e Direito In-
terno. Enquanto os que visualizavam a formação do Direito Internacional apenas na vontade dos 
Estados poderiam ser enquadrados entre os dualistas, e os monistas com prevalência do Direito 
Interno; por outro lado, aqueles que não professavam a crença inabalável no consentimento do 
Estado a fim de formar as normas de Direito Internacional poderiam ser enquadrados entre os 
monistas com prevalência do Direito Internacional”. 
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do direito interno), seja a de direito internacional (monismo com prevalência 
do direito internacional).

A importância da discussão é incontestável, porquanto algumas nor-
mas jurídicas internacionais reclamam sua aplicação no direito interno e 
não podem encontrá-la em outra parte. Do mesmo modo, em muitos casos, 
o direito internacional se vê obrigado a considerar a existência e a validade 
de determinadas normas internas dos Estados. Não há, portanto, como negar 
a existência do problema.

Segue-se, pois, com os fundamentos de cada uma dessas correntes 
doutrinárias e o pensamento de seus principais expoentes, adotando-se 
postura crítica em relação às bases firmadas.

3.1 Teoria dualista

Sob o ponto de vista histórico, o dualismo, ou pluralismo, foi a pri-
meira teoria acerca do relacionamento entre o direito internacional e o di-
reito interno. Nasceu vinculada ao seu tempo, na medida em que buscava 
explicar o isolamento do direito internacional frente ao direito interno24 nos 
primórdios do século XX.

O primeiro estudo acerca da existência de um conflito entre normas 
foi realizado por Karl Heinrich Triepel25, em 1899, na obra Volkerrecht und 
Landesrecht. Os ensinamentos de Triepel foram desenvolvidos, mais tarde, na 
Itália, por Dionísio Anzilotti, em sua obra intitulada II Diritto Internazionale 
nel Giudizio Interno, de 1905. Cumpre assinalar que foi Alfred Verdross 
(1974), em 1914, quem denominou esta teoria de dualista, quando, apenas 
em 1923, Triepel passou a utilizar o termo dualismo em seus escritos.

A definição de dualismo pode ser resumida, nas palavras de Verdross 
(1974, p. 63), como sendo:

24 Daqui se sustenta, como o fez Sperduti, que o dualismo nasceu como uma escola do pensamento 
que pretendia conceder a uma verdade intuitiva — a separação das duas ordens jurídicas — uma 
verdade científica, isto é, mostrar que o direito internacional existia como ordem jurídica em seu 
próprio sentido, distinta do direito interno. Cf. SPERDUTI, 1979, v. 1, p. 460.

25 Triepel foi um dos maiores expoentes do direito público germânico da primeira metade do sécu-
lo XX. Tornou-se conhecido no ramo do direito internacional pela sua contribuição com a teoria 
sobre as relações entre o direito internacional e o direito interno, dando-lhe base científica. Em 
1923, proferiu um curso na então recém-criada Academia de Direito Internacional de Haia, sinte-
tizando e desenvolvendo a Teoria dualista.
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La teoria dualista o pluralista, fundada por Triepel y Anzilotti y repre-
sentada todavía hoy por la doctrina italiana afirma que DI y el derecho 
interno son dos ordenamientos jurídicos absolutamente separados, 
por tener fundamentos de validez y destinatarios distintos. 

O ponto básico do dualismo de Triepel é que, quando se fala em di-
reito internacional, tem-se que ter a noção de ser ele algo diverso do direito 
interno. Seriam, precipuamente, duas as bases de distinção: as relações so-
ciais que são regidas pelos sistemas jurídicos (o conteúdo) e a vontade da 
qual eles emanam, vale dizer, as fontes do direito. Nesse contexto, os sistemas 
jurídicos interno e internacional apresentam, para os dualistas, conteúdos e 
fontes diferentes, os quais são inerentes ao que Triepel chama de rapports 
sociaux (TRIEPEL, 1996).

Quanto aos rapports sociaux que regem o direito interno, são ba-
seados, sobretudo, nas relações entre os seus sujeitos, vale dizer, entre as 
pessoas nacionais e estrangeiras. As normas jurídicas internas26 são, assim, 
resultado de um tipo de relação diferente daquela empreendida em âmbito 
internacional e expressam a vontade coletiva de um determinado grupo 
social a elas submetido.

Já os rapports sociaux que regem o direito internacional, regulam rela-
ções entre Estados, e somente entre Estados perfeitamente iguais, portanto, 
relações diferentes das do direito interno, visto que não se pode conceber, 
para o dualismo, o indivíduo no quadro do direito internacional propriamen-
te dito, senão como objeto de direitos e deveres internacionais27.

Não só quanto ao conteúdo, como se viu, mas também no tocante 
às fontes, há distinção entre os dois sistemas. No direito interno, a vontade 
de que a ordem jurídica deriva surge de forma diferente da da vontade no 
direito internacional. É que, no direito interno, as normas jurídicas surgem 
precipuamente da vontade unilateral do Estado, ao passo que, para o direito 
internacional, um ato unilateral dificilmente serviria como fonte, uma vez 
que o direito internacional é sempre resultado da vontade geral dos Estados.

26 As normas jurídicas internas são de duas modalidades: as que regulam as relações recíprocas 
entre as pessoas, no âmbito do direito privado, e as que regulam as relações entre o Estado e as 
pessoas, no âmbito do direito público. 

27 Triepel (1996, p. 7) parte da consideração de que apenas os Estados são sujeitos de direito inter-
nacional público (DIP). Todavia, como o sistema internacional está em constante transformação, 
admite que podem surgir outros sujeitos de DIP, mas, nesse caso, estaria surgindo também um 
novo DIP, já que seus rapports estariam alcançando outros sujeitos além dos Estados.
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Nesse aspecto, fala-se em vereinbarung, expressão cunhada pela dou-
trina alemã para designar essa vontade coletiva, resultante de um acordo 
tácito ou expresso entre os Estados. Assim, vereinbarung designa a vontade 
geral, que é superior aos interesses dos particulares, como a fonte de todo 
direito, sendo ela a única fonte capaz de criar direito objetivo. No direito 
interno, essa vontade reside no Poder Constituinte e no Poder Legislativo. 

Diante dessas considerações, o dualismo propõe fundir as diversas 
vontades em uma vontade superior e comum, denominada Gemeinwillen, 
superior às vontades isoladamente manifestadas e fonte primeira do direito 
internacional. Gemeinwillen representa a fonte suprema do direito inter-
nacional. Pode-se dizer, então, que, quando Triepel busca identificar esses 
rapports sociaux, baseados em fontes e conteúdos próprios, está a justificar 
sua tese referente ao dualismo das ordens jurídicas. Sendo assim, além de 
ser ramo distinto do direito interno, o direito internacional também constitui 
um sistema jurídico diferente. “São dois círculos em íntimo contato, mas que 
jamais se superpõem” (TRIEPEL, 1996, p. 15). 

Ao tratar dos conflitos entre o direito internacional e o direito inter-
no, a concepção dualista nega sua existência. Sobre o tema, afirma Triepel                   
(1996, p. 44):

Não se pode falar de validade ou invalidade de uma regra jurídica, 
senão sob a condição de que a fonte superior, que decide a existência, 
ou inexistência, de uma regra jurídica, esteja em relação imediata com 
os sujeitos aos quais o autor dessa regra se dirige. [...] Deve-se, então, 
desde logo, afastar toda tentativa de considerar como nula uma lei 
realmente, ou aparentemente, contrária ao direito internacional; e 
a máxima — lex posterior derrogat legi priori — é tão inaplicável ao 
direito internacional recente, em relação ao direito interno mais antigo, 
quanto ao direito interno recente, em relação ao direito internacional 
mais antigo.

Desse modo, sob o prisma do dualismo, mesmo assente que direito 
internacional e direito interno são totalmente separáveis, deve ser aplicada 
a norma interna em detrimento da norma internacional, quando esta dis-
puser de forma diferente daquela. Isso se explica em razão de um suposto 
dever de obediência dos súditos perante a lei do Estado, em detrimento do 
direito internacional (ANZILOTTI, 1935, p. 44-45), assim como pelo fato de 
que a recepção do direito internacional é realizada, se for o caso, pela sua 
transformação em direito interno.
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O dualismo, tal como concebido por Triepel, sofreu, contudo, algumas 
modificações, quando repensado por outros autores. Entre estes, merece 
destaque Anzilotti (1935, t.1). Partindo do mesmo postulado básico — o da 
separação das ordens jurídicas — defendido por Triepel, Anzilotti (1935, 
t. 1, p. 48) retirava do princípio da separação as seguintes consequências: 

(A) Que não podem existir normas internacionais emanadas em forma 
de normas internas ou normas internas obrigatórias em virtude da 
norma básica da ordem internacional; (B) Que as normas internacio-
nais não podem influir sobre o valor obrigatório das normas internas 
e vice-versa; (C) Que não pode existir conflito, em sentido próprio, 
entre o Direito Internacional e o Direito Interno; (D) Que o Direito 
Internacional pode, contudo, referir-se ao Direito Interno e este ao 
Direito Internacional. 

Com efeito, a diferença substancial com relação a Triepel é que An-
zilotti (1935, t.1, p. 135-136) admite a aplicação imediata do direito inter-
nacional pelos tribunais internos, sobretudo por considerar que os órgãos 
estatais são obrigados pelas regras de direito internacional, estando dire-
tamente em contato com ele.

Da análise de tais fundamentos, pode-se dizer que, para os dualis-
tas, o direito internacional e o direito interno são sistemas completamente 
distintos por possuírem fontes e destinatários diversos. Embora se visuali-
ze a existência de reenvios nos dois caminhos, isso não significa, de forma 
alguma, que os sistemas se confundam, não havendo margem para uma 
interpenetração entre eles ou interação de suas normas. Portanto, o direito 
internacional, nesta acepção dualista, para ser aplicado ao direito interno, 
deve ser necessariamente transformado, o que importa dizer que, interna-
mente, o Estado só cumprirá a norma a que se vinculou internacionalmente 
por algum instrumento que emane do direito interno. 

As críticas ao dualismo de Triepel partem, principalmente, dos monis-
tas, que rejeitam a existência de duas ordens jurídicas, julgando haver uma 
única ordem que abrange o direito interno e o direito internacional. Kelsen 
(1926, v. 4, t. 14, p. 275-292), precursor da corrente monista, desenvolve, no 
capítulo IV de seu artigo, “Les Rapports de Système entre le Droit Interne et 
le Droit International Public”, várias críticas ao dualismo.

São três os pontos fundamentais discutidos no referido artigo: a) a 
natureza diversa do direito internacional e do direito interno; b) a questão da 
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negação do caráter jurídico dos Estados estrangeiros e c) a impossibilidade 
da delimitação do domínio jurídico dos Estados.

Quanto ao exame da primeira questão, tem-se que a dualidade jurí-
dica no tocante à natureza do direito internacional e do direito interno é o 
ponto central da discussão. Kelsen (1926, v. 4, t. 14, p. 277) contesta essa 
proposta. Em argumentação crítica, indaga como seria possível aceitar uma 
norma internacional, mesmo transformada em direito interno, se esta norma 
se origina, tal como propõem os dualistas, de fontes e conteúdos diferentes. 
Responde dizendo que não se pode atribuir ao direito internacional natureza 
diversa do direito interno, exatamente pela contradição que ora apresenta.

Também critica Kelsen (1926, v.4, t. 14, p. 280) a negação do caráter 
jurídico dos Estados estrangeiros pelos dualistas. Refuta dizendo que, se o 
dualismo acredita não haver uma relação entre as duas ordens jurídicas, 
isso levaria a ter de desconsiderar também o direito interno dos outros 
Estados, o que, de plano, é rejeitado pelo respeito à soberania estatal. Ora, 
se o direito internacional, assim como o direito interno de outros Estados, 
é independente, ele não se relaciona voluntariamente com outras esferas, o 
que afasta a premissa pluralista do dualismo.

A terceira crítica trata da impossibilidade da delimitação do domínio 
jurídico dos Estados. Para o monismo, há sim uma interdependência entre o 
direito internacional e o direito interno, que traduz o sentido de unicidade 
do direito. Nessa linha, admite a coordenação de Estados e sua igualdade 
jurídica sempre sob a égide do direito internacional (e não de um direito 
interno, como propõe o dualismo), delimitando e delegando direitos e de-
veres no âmbito interno. 

Como se vê, a ideia de que dois sistemas distintos28 se aplicam a 
dois objetos diferentes apresenta, segundo os monistas, contradições in-
superáveis. Para Kelsen (1926, v.4, t. 14,  p. 288), o dualismo é, sobretudo, 
um corolário dogmático-apológico da soberania do Estado, pois defender 
a manutenção da autoridade suprema do Estado sobre qualquer ordem de 
caráter supranacional é defender, em última instância, a teoria clássica da 
soberania.

28 Se não é possível estabelecer nitidamente que matérias pertencem ao direito interno e ao 
direito internacional, a divisão entre os dois direitos perderá sentido, uma vez que poderão 
versar sobre matérias idênticas e interagirem para encontrar as melhores soluções para dada 
questão, como é o caso justamente dos direitos humanos. A isso se opõe frontalmente a ideia 
de separação das ordens jurídicas.
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3.2 Monismo com prevalência do direito interno

A teoria monista não admite a existência de duas ordens jurídicas 
autônomas, independentes e não derivadas. Afirma, então, que há apenas 
uma única ordem jurídica, bifurcando-se, todavia, em duas variáveis: a que 
defende a primazia do direito interno e a outra, que sustenta a prevalência 
do direito internacional.

O monismo com prevalência do direito interno29 encontra em 
Spinoza e Hegel o respaldo filosófico para a justificação da predominância 
do direito estatal sobre o direito internacional. Sobre o tema, assevera Ga-
lindo (2002, p. 16) que:

Embora os sistemas concebidos por Hegel e Spinoza sejam bastante 
diferentes, do ponto de vista prático não o são. A ideia de identificação 
entre direito e poder (right and power) como base no Estado é um per-
feito exemplo disto. Do mesmo modo, a concepção de que os Estados 
estariam no estado de natureza, a ausência de uma autoridade a eles 
superior — tornando a obrigação de respeitar os tratados puramente 
formal —, e a ideia de que, na falta de um acordo de vontades, uma 
disputa entre Estados poderia ser resolvida unicamente pela guerra, 
trazem à baila a influência exercida por Spinoza e Hegel e, por sua vez, 
a influência do último no Direito Internacional dos séculos XIX e XX.

Para o monismo com prevalência do direito interno, há de se consi-
derar o centralismo estatal e sua pretensa autossuficiência. Nesta acepção, 
o direito internacional só existe em função do Estado e isso implica dizer 
que não há possibilidade de existirem outros sujeitos que não o Estado no 
direito internacional. 

Desse modo, o que mais caracteriza o monismo com prevalência do 
direito interno é a redução do direito internacional a uma espécie de direito 
estatal externo30, fruto de um exercício de autolimitação dos Estados, que 

29 Segundo Mello (1992, p. 84), o monismo com primazia do direito interno baseia-se no hegelianis-
mo, que considera a soberania absoluta do Estado. Segundo esta concepção, o Estado não pode 
estar sujeito a outro sistema jurídico que não aquele que tenha emanado de sua própria vontade. 
Assim, o fundamento do direito internacional seria a autolimitação do Estado, já que o direito 
internacional retira sua obrigatoriedade do direito interno. Nesse contexto, o direito internacio-
nal seria um tipo de direito estatal externo, vale dizer, um tipo de direito interno que os Estados 
aplicam em âmbito internacional. 

30 Para Verdross (1974, p. 67), “O monismo com prevalência do Direito Interno nega ao Direito In-
ternacional tanto o caráter supra-estatal como seu isolamento em face do mesmo Direito Interno. 
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permitiria a existência de um direito internacional como puro reflexo da 
vontade estatal.

3.3 Monismo com prevalência do direito internacional

Já o monismo com prevalência do direito internacional foi desenvol-
vido pela Escola de Viena, no período que sucedeu a Segura Guerra Mundial, 
tendo entre os principais expoentes Kelsen31 e Verdross32. É no contexto 
da democratização das relações internacionais no pós-guerra, tendo o di-
reito internacional como organizador dessas relações, que surgem teses 
acerca da corrosão da soberania nacional e da possibilidade de existência 
de organizações supranacionais, a viabilizarem a defesa da primazia do di-
reito internacional sobre o direito interno. Nessa ordem internacional, a 
responsabilidade dos Estados perante os demais aumenta, fazendo com que 
o tratado internacional passe a figurar como elemento fundamental para a 
tendência globalizante das relações internacionais.

Não há, pois, como negar que o monismo com prevalência do direito 
internacional atende exatamente a esses reclames de unidade e equilíbrio 
do sistema internacional, visto que pode evitar contradições e potenciais 
conflitos jurídicos internacionais entre os Estados, seja entre estes, seja entre 
suas ordens internas. A concepção monista de Kelsen, na verdade, encontra 
paralelo na ideia da civitas maxima, na qual a sociedade dos Estados torna-se 
a ordem jurídica predominante. E, considerando-se o método transcenden-

Como parte integrante do Direito Interno, o Direito Internacional se torna, verdadeiramente, um 
Direito Estatal Externo”.

31 Kelsen se destaca na defesa do monismo com prevalência do direito internacional a partir da 
formulação da Teoria pura do direito. Por meio desta, estabeleceu a conhecida pirâmide de nor-
mas, segundo a qual uma norma tem sua origem e tira sua obrigatoriedade da norma que lhe é 
imediatamente superior; e a norma primeira é denominada de Grundnorm. Esta concepção foi 
denominada, na sua primeira fase, de Teoria da livre escolha. Ulteriormente, influenciado por 
Verdross, Kelsen sai do seu indiferentismo e passa a considerar a Grundnorm como sendo uma 
norma de direito internacional, ou seja, a norma consuetudinária de pacta sunt servanda. Cf. 
Ariosi, 2000, p. 77.

32 Segundo Galindo (2002, p. 52-53), Verdross, também componente da Escola de Viena, partiu de 
uma posição estritamente positivista para evoluir para um jusnaturalismo. Para Verdross, o mo-
nismo com prevalência do direito internacional é dividido em radical e moderado. A diferença en-
tre eles é que o monismo moderado reconhece a possibilidade de conflitos entre o direito interno 
e o internacional, embora não definitivos, uma vez que sua solução é encontrada na unidade do 
sistema jurídico. 
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tal33, para o qual a ordem jurídica e o Estado são noções idênticas, o direito 
internacional se incorpora pela civitas maxima em sua forma moderna, uma 
vez que é do direito internacional que as ordens estatais derivam.

Kelsen (1926, v. 4, t. 14, p. 289) não considerou possíveis, inicial-
mente, os conflitos entre a ordem interna e a internacional, já que a norma 
inferior não poderia ir contra a superior, que era sua fonte e fundamento. 
Depois, já sob a influência de Verdross, passou a admitir a possibilidade de 
conflitos entre as duas ordens jurídicas. Todavia, concluiu que, mesmo com 
o conflito entre o direito internacional e o direito interno, o sistema jurídico 
é uno, pois, assim como um conflito entre a lei e a Constituição não pode 
quebrar a unidade do direito estatal, também um conflito entre o direito 
internacional e o direito interno não o pode.

Sua argumentação se fundamenta, principalmente, na primazia do 
direito internacional sobre o direito interno, a partir do status de igualdade 
jurídica entre os Estados. O direito internacional, para o monismo de Kelsen, 
se baseia em uma sociedade de Estados iguais em status, que garante a exis-
tência de uma ordem internacional sob a égide do direito internacional, uma 
vez que é sob essa igualdade que repousa a própria noção de democracia 
internacional. A validade do direito internacional não se funda na vontade do 
Estado, mas sim no reconhecimento, expresso ou tácito, da sociedade inter-
nacional como um todo. Dentro dessa concepção, seria a existência de uma 
ordem internacional34, superior à vontade dos Estados, quem determinaria 
a primazia do direito internacional sobre o direito interno.

33 Walz (1937, p. 391) explica que as principais premissas da Teoria transcendental são a unida-
de e a pureza das ideias. Dessa forma, a ideia, ou concepção, torna-se mais pura à medida que  
vai evoluindo em direção ao mundo abstrato, afastando-se, cada vez mais, do mundo material. 
Concentra-se, pois, no aspecto puramente normativo do direito, conflitando-se com o mundo dos 
fatos, a realidade.

34 Ocorre, aí, uma substituição da noção formal de soberania por uma visão material, que perde o 
seu paralelo com o conceito clássico. Como observa Azambuja (1990, p. 50), “a soberania é o grau 
supremo a que pode atingir esse poder, supremo no sentido de não reconhecer outro poder juri-
dicamente superior a ele, nem igual a ele dentro do mesmo Estado. Quando se diz que o Estado 
é soberano, deve entender-se que, na esfera de sua autoridade, na competência que é chamado 
a exercer para realizar a sua finalidade, que é o bem público, ele representa um poder que não 
depende de nenhum outro poder, nem é igualado por qualquer outro dentro do seu território”. 
Kelsen (1926, v. 4, t. 14, p. 312), todavia, não nega o caráter de supremacia da soberania, mas a 
considera no aspecto interno e externo. A soberania interna quer dizer que o poder do Estado, 
nas leis e ordens que edita para todos os indivíduos que habitam em seu território e as sociedades 
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Se os constitucionalistas não vão muito além desse ponto, o que 
Kelsen (1926, v.4, t.14, p. 314) faz é prosseguir a partir daí, propondo a 
existência de uma ordem superior à própria soberania do Estado, de modo 
que a primazia do direito internacional seria o resultado de “[...] une orga-
nisation de l´humanité em général”. Essa primazia, todavia, não elimina a 
possibilidade de conflito entre as ordens jurídicas. A concepção monista, 
neste ponto, pondera ser preciso distinguir entre duas situações: primeiro, 
o direito internacional geraria obrigações no âmbito interno dos Estados, 
de forma direta ou indireta; segundo, se seria necessário, para cumprir com 
essas obrigações, transformar as regras de direito internacional em regras de 
direito interno. No primeiro caso, uma norma de direito interno que venha 
a ferir outra de direito internacional deve ser ab-rogada, caso contrário o 
Estado estaria violando princípios fundamentais do direito internacional, 
podendo, ainda, dar azo a um litígio internacional.

Já na segunda situação, pode-se dizer que a relação entre o direito 
interno e o direito internacional é semelhante à de uma lei ordinária com 
uma norma constitucional. Assim, em havendo conflito entre normas de 
direito internacional e de direito interno, deve-se buscar a solução no texto 
constitucional: se este dispõe acerca da incorporação desse novo direito, 
que entra na esfera jurídica interna por meio de tratado, poderia haver a 
derrogação de lei contrária ao tratado internacional, exatamente como se 
se tratasse de uma lei inconstitucional; por outro lado, se o texto constitu-
cional não dispõe sobre esse controle, seria o caso de aplicar o princípio lex 
posteriori derogat priori (ARIOSI, 2000, p. 88-89).

Assim, o que se denota é que a Teoria monista com prevalência do 
direito internacional permite uma reflexão quanto à evolução do sistema 
internacional, uma vez que pugna pela formação de uma comunidade in-
ternacional universal, resultado, talvez, da crença de Kelsen na integração 
crescente entre os Estados. 

formadas por esses indivíduos, predomina sem contraste. Já a soberania externa significa que, nas 
relações recíprocas entre os Estados, não há subordinação nem dependência, e sim igualdade.
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4 As relações entre os tratados internacionais e o direito interno 
no ordenamento jurídico brasileiro

Considerando essencial que o direito internacional e o direito inter-
no se integrem eficazmente, sobretudo no tocante à proteção dos direitos 
humanos, objeto do presente estudo, cumpre examinar como se dá a relação 
entre os tratados internacionais e o direito interno no Brasil. Com efeito, 
como já se observou, a falta de uniformidade da prática jurisprudencial e de 
um entendimento doutrinário de cunho majoritário potencializa a ocorrência 
de conflitos entre normas do ordenamento internacional e aquelas de direito 
interno, inclusive as de natureza constitucional.

A questão posta em exame refere-se, portanto, à determinação de 
qual a norma a ser aplicada quando se tiver de solucionar, na via judicial, 
um conflito entre o direito internacional e o direito interno. Para tanto, os 
Estados, responsáveis por seus atos internacionais, acabam optando por 
uma solução fundamentada em um dos pressupostos teóricos já menciona-
dos, vale dizer, monismo ou dualismo. É à luz desses marcos teóricos que 
se firmam as linhas mestras para a determinação da norma aplicável em 
caso de conflito.

A fim de analisar como se dá esta relação entre os tratados interna-
cionais e o direito interno no Brasil, cumpre examinar os conflitos entre os 
tratados internacionais e a lei interna; depois, entre os tratados e a Consti-
tuição; por fim, o confronto entre a Constituição e os tratados sobre direitos 
humanos, uma vez que estes, como se verá, não podem ser equiparados aos 
tratados multilaterais clássicos que versem sobre outras matérias, pois, 
distintamente destes, os tratados de proteção dos direitos humanos com-
preendem bem mais que compromissos recíprocos para o benefício mútuo 
dos Estados-partes; eles incorporam normas objetivas para a proteção da 
pessoa humana, o que, por si só, demonstra sua natureza especial em relação 
aos demais. 

4.1 O conflito entre tratado e lei no direito interno brasileiro

Considerando as doutrinas clássicas — dualista e monista —, defini-
doras das relações entre os ordenamentos jurídicos internos e internacionais, 
os tratados internacionais, em geral, podem assumir as seguintes posições 
hierárquicas: 
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a) para o dualismo, as esferas do direito interno e as do direito interna-
cional são distintas, sendo necessário um ato do Poder Legislativo para 
dar validade e aplicação, no âmbito interno, ao direito internacional;
b) para o monismo, ao contrário, os tratados internacionais produzem, 
desde sua ratificação, efeitos no plano do direito interno. Sua posição 
hierárquica é definida, contudo, de acordo com o direito interno de 
cada Estado. 

Em qualquer situação, o conflito entre tratado e lei só se dará no 
caso dos chamados tratados self-executing, ou seja, aqueles que podem ser 
invocados no direito interno, sem a intermediação de qualquer lei interna. No 
caso dos tratados non-self-executing, em que se estabelece a obrigação de o 
Estado legislar para se conformar à obrigação internacionalmente pactuada, 
haverá somente a possibilidade de conflito entre normas internas. Seguindo 
a linha de Buergenthal (1992, t. 235, p. 320-321), é matéria de direito interno 
disciplinar que tratados são self-executing ou não.

Como no ordenamento jurídico brasileiro não podem coexistir nor-
mas incompatíveis, uma vez que o direito não admite antinomias reais, a 
doutrina e a jurisprudência acabam por indicar dois critérios para selecionar 
a regra aplicável ao caso de conflito entre o tratado internacional e a lei inter-
na: a) um deles é o hierárquico, por meio do qual a norma superior prevalece 
sobre a inferior; b) o outro é o da especialização, segundo o qual, em uma 
dada matéria, se há uma regra geral e outra especial, esta deve prevalecer.

Existem, no entanto, dois tipos de conflitos de normas cuja solução 
não passa pelos referidos critérios. São os conflitos de normas no tempo e 
no espaço. Os primeiros são resolvidos por regras de direito intertempo-
ral, fundadas no princípio da não retroatividade da lei e no respeito ao ato 
jurídico perfeito e ao direito adquirido. Já no tocante aos conflitos de leis 
no espaço, pode-se dizer que também se estendem ao domínio do direito 
internacional público, uma vez que as normas internas podem conflitar com 
outras que emanam de soberanias diferentes, podendo abranger questões 
entre normas constitucionais, penais, fiscais etc.

Em tais casos, com base em uma suposta omissão constitucional 
sobre a matéria, a Corte Suprema brasileira, como se verá a seguir, adota, 
majoritariamente, uma posição monista nacionalista no tocante aos tratados 
internacionais gerais, pugnando pela paridade hierárquica entre estes e as 
leis ordinárias.
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4.1.1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o conflito 
entre o tratado internacional e a lei interna no Brasil

Conforme já se assinalou, não há, no atual texto constitucional bra-
sileiro, dispositivos expressos acerca de qual deva ser a norma aplicável em 
caso de conflito que envolva tratados internacionais e leis internas. Mes-
mo depois das inúmeras emendas à Constituição, o fato é que permanece 
a premissa, ainda que indireta, de igualdade entre tratados e leis internas, 
conforme observa Rodas (1987, p. 49):

É de se ter em mente, a propósito, o entendimento jurisprudencial 
esposado no RE 71.154 pelo STF, no sentido de que os tratados apro-
vados e promulgados integram a legislação interna, em pé de igualdade 
com as leis federais.

Com efeito, mesmo que existam posições em sentido contrário, pode-
-se dizer que, de fato, a opção pelo monismo tem dominado a jurisprudência 
no Brasil, com uma oscilação entre o monismo moderado e o radical nos seus 
julgados35. A tendência da sociedade internacional é, no entanto, a opção pelo 
monismo radical, pelo qual lei posterior contrária não revoga tratado inter-
nacional, devendo este prevalecer em casos de conflito com a norma interna.

Todavia, não obstante essa tendência internacional, o que se percebe 
da experiência jurisprudencial brasileira é que ela, após o julgamento do 
Recurso Extraordinário 80.004, de 1978, quando o STF estabeleceu que a 
lei devia revogar o tratado, passou a caminhar em direção contrária, estabe-
lecendo a paridade entre o tratado internacional e a lei interna36. A respeito 
do tema, veja-se a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.480:

35 “No Brasil existem diversos acórdãos consagrando o primado do DI, como é o caso da União Fede-
ral v. Cia. Rádio Internacional do Brasil (1951), em que o Supremo Tribunal Federal decidiu unani-
memente que um tratado revogava as leis anteriores (Apelação Cível nº 9.587). Coelho Rodrigues 
assinala a existência de um acórdão do STF (1914), no Pedido de Extradição nº 7, de 1913, em que 
se declarava estar em vigor e aplicável um tratado, apesar de haver uma lei posterior contrária a 
ele. Do mesmo sentido deste último, de que um tratado não é revogado por uma lei interna pos-
terior, está o acórdão do STF na Apelação Cível nº 7.872, de 1943, com base no voto de Filadelfo” 
(MELLO, 1992, p. 89).

36 A questão discutida no RE 80.004 tratava de saber se a falta de registro em determinado prazo e 
em repartição competente acarretaria a nulidade das notas promissórias e letras de câmbio, con-
forme estabelecia o Decreto-Lei n. 427, uma vez que tal exigência não se encontrava na Convenção 
de Genebra, que instituiu uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias. Em 1º 
de julho de 1977, a decisão foi proclamada, com a seguinte Ementa: “Convenção de Genebra – Lei 
Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias – Aval aposto à Nota Promissória não re-
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PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS 
INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO
- Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente 
incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico bra-
sileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade 
em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, 
entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de 
paridade normativa. Precedentes.
No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de 
primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual 
precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras 
infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando 
a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para 
a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico 
(lex posterior derrogat priori) ou, quando cabível, do critério da es-
pecialidade. Precedentes.37

Um dos principais argumentos para justificar a paridade entre a lei 
interna e o tratado internacional, com aplicação da regra lex posterior derro-
gat priori, é o fato de que a Constituição Federal nada dispõe sobre o tema, 
não sendo possível, portanto, inferir a prevalência do tratado. Outra razão 
para o estabelecimento dessa paridade entre o tratado internacional e a lei 
ordinária consiste justamente na própria lógica do processo legislativo para 
aprovação da lei ordinária e aquele traçado para o referendo dos tratados 
pelo Congresso Nacional.  

Sempre que a Constituição Federal pretende elevar a hierarquia de 
determinada norma, ante o seu caráter de rigidez, exige quórum qualificado 

gistrada no prazo legal – Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. 
Validade do Decreto-Lei n. 427, de 22.01.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei 
uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno bra-
sileiro, não se sobrepõe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e consequente 
validade do Decreto-Lei n. 427/1969, que institui o registro obrigatório da Nota Promissória em 
Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do direito cam-
biário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso 
extraordinário conhecido e provido” (RE n. 80.004/SE. Revista Trimestral de Jurisprudência, Bra-
sília, v. 83, p. 809, 1978). 

37 Ação Direta de Inconstitucionalidade 1480-3/DF. Paridade normativa entre atos internacionais 
e normas infraconstitucionais de direito interno. Plenário. v. m. rel. ministro Celso de Mello. DJ 
18.5.01.
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para sua aprovação, tal como ocorre com as emendas constitucionais, que 
exigem três quintos dos votos em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
e também com as leis complementares, que exigem maioria absoluta para 
serem aprovadas. Como se vê, toda estrutura hierárquica do sistema jurí-
dico brasileiro é fundada na necessidade de adesão numérica diferenciada 
de representação política da sociedade para a aprovação de determinada 
norma, conferindo-lhe primazia em relação à outra cuja aprovação exigiu 
quórum inferior. 

Ora, tratados internacionais e leis ordinárias exigem o mesmo quó-
rum simples para aprovação, a demonstrar, nesta lógica, que estão de fato 
dentro de um sistema que impõe sua paridade. Para Dolinger, a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal foi evoluindo até chegar à posição defen-
dida no RE 80.004, da equiparação entre tratado e lei, cuja solução se daria 
pela aplicação da regra later in time. A diferença de extensão dessa regra 
em relação à norte-americana tem a ver com a sua não aplicação quando se 
refere a tratados de natureza contratual, como os de extradição, do GATT 
e os tributários bilaterais. A jurisprudência brasileira, segundo Dolinger 
(1996), segue um monismo moderado, ao estabelecer a possibilidade de 
leis posteriores prevalecerem sobre tratados anteriores, flexibilizando as 
questões internacionais. 

O cerne da tese de Dolinger (1996) passa pela distinção — admitida 
pelo Supremo Tribunal Federal — entre os tratados de natureza normativa 
e os de natureza contratual38. Essa diferenciação foi mencionada em alguns 
dos votos dos ministros no RE 80.004. Com base nela, os tratados de natu-
reza contratual não seriam suscetíveis de aplicação da regra later in time, 
ou seja, não seriam afetados pelas leis posteriores. Como a Convenção de 
Genebra tratada no RE não tinha natureza contratual, submeteu-se à regra. 

Desse modo, não obstante a fragilidade da distinção, muito mais me-
todológica do que materialmente fundamentada, o fato é que o posicionamen-
to do Supremo Tribunal Federal ficou bem mais esclarecido após o RE 80.004, 
equiparando tratado e lei, do que antes dele, quando alguns pugnavam por 

38 “Os tratados-contrato teriam a função de realização de um negócio jurídico, enquanto os tratados-
-normativos visariam à criação de uma regra de direito. Os tratados-contrato seriam atos de ca-
ráter subjetivo criando prestações recíprocas a serem cumpridas pelos Estados-parte, cada um 
buscando objetivos diferentes. Os tratados-normativos, por sua vez, teriam por objeto a formação 
de uma regra de direito válida, na qual todas as vontades dos signatários teriam o mesmo conteú-
do” (ROUSSEAU, 1996, p. 26).
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uma pretensa prevalência do tratado sobre a lei. Assim, não obstante seja 
firme a jurisprudência ao afirmar a paridade do tratado internacional com 
a lei ordinária, mister reconhecer que, dada a ambiguidade do texto consti-
tucional e sua omissão quanto aos procedimentos para solucionar conflitos 
entre os tratados e o direito interno, a Constituição de 1988 poderia ter ido 
um pouco mais longe, ou ter apresentado maior precisão acerca do tema. 

É que todos os princípios de direito internacional lhe foram incorpo-
rados, mas isso não implicou a manutenção de uma conduta externa do Brasil 
em consonância com as exigências oriundas do novo cenário internacional, 
sobretudo no tocante ao conflito entre normas, mais especificamente no que 
tange a saber se um tratado internacional deve ou não prevalecer sobre lei 
interna, ainda que esta lei lhe seja posterior, sobretudo em tempos em que 
a dinâmica das relações internacionais está, a todo tempo, a exigir soluções 
para tais conflitos. Desse modo, a ausência de um dispositivo que defina qual 
seja, de fato, a opção brasileira, se para o monismo moderado ou mesmo 
para o radical, constitui, sem dúvida, a principal fonte de dúvida sobre o 
tema relacionado ao conflito entre os tratados internacionais e a lei interna.

4.2 O conflito entre a Constituição Federal e o tratado internacional 
no direito interno brasileiro

O tema do conflito entre normas constitucionais e as oriundas de 
tratados internacionais é, em geral, abordado sob uma perspectiva apenas 
do direito internacional ou apenas do direito constitucional, o que acaba por 
fragilizar as soluções adotadas.

Sob o ângulo internacionalista, alega-se que o direito internacional 
seria necessariamente superior ao direito interno, inclusive no tocante ao 
próprio direito constitucional interno, não estando, portanto, submetido a 
qualquer espécie de controle da constitucionalidade. Tal posicionamento 
reflete-se em normas consuetudinárias, convencionais ou mesmo na juris-
prudência internacional, no sentido de que um Estado não pode descumprir 
uma norma internacional sob pretexto de que determinada disposição fun-
damental do seu direito interno estaria sendo violada. Portanto, sob uma 
perspectiva exclusivamente internacionalista, normas desse jaez seriam 
superiores às normas internas, inclusive constitucionais, ou ao menos não 
poderiam ser violadas em virtude de alegações de que elas infringiram nor-
mas constitucionais.
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Já sob uma abordagem constitucionalista, ao menos nos Estados em 
que as Constituições são escritas e rígidas, o princípio da supremacia da 
Constituição impede que qualquer norma, interna ou internacional, seja 
considerada superior ao próprio texto constitucional, impondo que, em caso 
de ofensa ao texto constitucional, seja declarada inconstitucional e tenha sua 
aplicabilidade afastada para fazer valer o preceito constitucional. 

Há de se admitir que somente a Constituição pode permitir que nor-
mas internacionais se sobreponham ao seu próprio texto. Esta visão, sob o 
prisma constitucionalista, não advém de uma pretensa superioridade do 
direito internacional sobre o direito interno, mas sim da manifestação ex-
pressa do próprio poder constituinte neste sentido. Nesse contexto, como 
assevera Galindo (2002, p. 200):

As Constituições sempre se sobreporiam ao Direito Internacional, exce-
to quando expressamente dispusessem a possibilidade de um tratado 
modificar seus preceitos ou o afastamento do controle da constitucio-
nalidade dos tratados, quando existir.

 Entretanto, o tema do conflito entre normas internacionais e as cons-
titucionais não se pode resolver a partir de uma dicotomia rígida de uma 
visão exclusivamente internacionalista ou constitucionalista. Com efeito, 
a ideia de unidade do direito impede não só a separação do direito inter-
nacional e do direito interno, como também estimula as possibilidades de 
interação, oferecendo às instituições as ferramentas adequadas à resolução 
das diversas espécies de conflitos. Assim, a busca para pôr termo ao conflito 
de normas de direito internacional e normas de natureza constitucional 
passa, necessariamente, por uma análise da constitucionalidade do ato. É o 
que se tem denominado de direito constitucional internacional39.

A temática remete à opção por um dos marcos teóricos na busca pela 
melhor solução: monismo ou dualismo. A perspectiva monista é a que tem 
dominado o cenário jurídico no Brasil e é a que se adota como marco teóri-
co no presente estudo. Isso porque a Constituição é a principal referência 

39 “O Direito Constitucional Internacional é a tentativa de adaptar a Constituição à ordem jurídica 
internacional que se sobrepõe a ela. A Constituição é a manifestação da soberania estatal e o DIP a 
sua negação, ou pelo menos a sua crescente limitação. A nosso ver não existe um D. Constitucional 
Internacional por falta de um objeto definido e método próprio. O que existem são normas consti-
tucionais de alcance internacional que devem ser analisadas em cada caso procurando compatibi-
lizar os dois ramos da Ciência Jurídica” (MELLO, 1994, p. 32).
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quando se buscam soluções para conflitos entre normas. Por essa razão, é 
importante atentar para o processo de análise da constitucionalidade dos 
tratados, sem perder de vista a unidade do sistema jurídico. No Brasil, a au-
sência de disposições constitucionais que tratem de orientar procedimentos 
para solucionar eventuais conflitos entre normas internacionais e internas 
leva a uma problemática em torno do tema, uma vez que a Constituição de 
1988 é demasiadamente omissa a esse respeito.

No que tange ao controle da constitucionalidade dos tratados in-
ternacionais, o sistema constitucional brasileiro o admite desde a Consti-
tuição Republicana de 189140. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão de 17 de setembro de 1977, declarou a inconstitucionalidade de 
alguns artigos da Convenção da OIT 110, referentes às condições de trabalho 
(BARROSO, 1996, p. 29). A Constituição Federal brasileira de 1988 também 
admite a verificação da constitucionalidade dos tratados. Com efeito, em 
seu art. 102, III, “b”, prevê o cabimento do recurso extraordinário quando a 
decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

Do exposto, assim como ocorre com uma lei interna, também os tra-
tados estão submetidos ao contraste constitucional, tanto do ponto de vista 
formal quanto material. A inconstitucionalidade dos tratados pode ser, assim, 
extrínseca (também chamada de ratificação imperfeita) e intrínseca. 

A inconstitucionalidade extrínseca ocorre quando o tratado viola 
as regras constitucionais de competência e de procedimento para sua cele-
bração, aprovação parlamentar, ratificação ou entrada em vigor. Concerne, 
pois, à chamada inconstitucionalidade formal. Quanto à constitucionalidade 
intrínseca, ela ocorre quando um tratado formalmente perfeito tem conteú-
do que viola a Constituição do Estado. A constitucionalidade intrínseca cria 
maiores dificuldades para as relações internacionais41, tanto porque não é 

40 Art. 59, 1º, “a”.
41 “Vale mencionar que a doutrina monista, com primado do Direito Internacional, só admite a hi-

pótese de inconstitucionalidade extrínseca do tratado, rejeitando qualquer possibilidade de seu 
exame intrínseco para verificação da compatibilidade com a Constituição” (BARROSO, 1996, p. 
22). No mesmo sentido, dispõe o art. 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 
1969, in verbis: “Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 
justificar o descumprimento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46” (ARIOSI, 2000, 
p. 249). Portanto, a inconstitucionalidade de tratados em relação a disposições constitucionais 
de fundo não pode ser alegada perante o direito internacional. Esta regra, ao menos em princí-
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ela admitida pelo direito internacional como também por dizer respeito a 
valores consagrados internamente, cuja proteção acaba, muitas vezes, se 
dando de modo instransigente por parte dos Estados.

Remiro Brotóns (1987, v. 2, p. 136)  relata que a prática do século XIX 
considerava ser fato consumado o tratado que tivesse sido irregularmente 
concluído. O tratado obrigava o Estado, não podendo ser fiscalizado judicial-
mente e dando margem à responsabilidade pessoal e política dos governos 
e de seus membros. Nos dias atuais, com exceção de alguns sistemas jurídi-
cos, como a Holanda e Portugal, é possível controlar a constitucionalidade  
extrínseca dos tratados. 

A doutrina, em caso de inconstitucionalidade extrínseca, tem oscilado 
entre admitir a validade do tratado, a despeito do vício formal, ou proclamar-
-lhe a nulidade (BARROSO, 1996, p. 22). A Convenção de Viena sobre direito 
dos tratados, de 1969, estabeleceu a única hipótese em que tratados inter-
nacionais podem ser invocados para efeito de configuração da nulidade do 
consentimento. O caso se refere justamente à constitucionalidade extrínseca 
do tratado, quando o consentimento a ele dado pelo Estado violar norma de 
direito interno. Veja-se:

Art. 46  Disposições de direito interno sobre competência para con-
cluir tratados.
1º – Um Estado não poderá invocar o fato de que seu consentimento em 
obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição 
de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não 
ser que essa violação seja manifesta e diga respeito a uma regra de seu 
direito interno de importância fundamental.
2º – Uma violação será manifesta caso seja objetivamente evidente, 
para qualquer Estado que proceder, na matéria, de conformidade com 
a prática normal e de boa-fé (ARIOSI, 2000, p.257).

Como se vê, o texto da Convenção buscou solucionar a questão afir-
mando a validade do tratado sob determinadas hipóteses, salvo manifesta 
violação de norma fundamental sobre competência, a reconhecer, assim, a 
possibilidade de invalidade do tratado sob o aspecto formal.

pio, não comporta exceção. Desse modo, no campo da responsabilidade internacional, tem-se por 
certo que a responsabilidade do Estado persiste mesmo com a alegação da violação de preceito de 
direito interno de importância fundamental. 
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No cerne da discussão, sustentam os internacionalistas, como Harol-
do Valladão (1974, p. 94), que a disposição interna, ainda que de natureza 
constitucional, não pode ser considerada caso contrarie preceito em vigor de 
direito internacional. Por preceito em vigor deve-se entender tratado inter-
nacional vigente, por isso o tratado deve ser observado até que seja extinto 
ou denunciado, pois a revogação unilateral de um tratado é a denúncia, e 
não a previsão constitucional em contrário. 

A referência, neste caso, é quanto a tratados que se encontrem em 
vigor no momento da promulgação da Constituição. Como se disse, para os 
internacionalistas, devem tais tratados permanecer em vigor até que sejam 
denunciados. Quando, em outro caso, o tratado é celebrado na  vigência de 
uma Constituição, sendo com ela incompatível, aí não deverá prevalecer, 
devendo-se admitir, na ótica dos constitucionalistas, o exame de sua validade 
material. Assim, os constitucionalistas entendem que a Constituição é a lei 
suprema do país; contra a sua letra, ou seu espírito, não prevalecem reso-
luções dos poderes federais, constituições, decretos ou sentenças federais, 
nem tratados ou quaisquer outros atos diplomáticos.

Evidentemente, como já se assinalou, tal controle incide sobre os 
tratados firmados posteriormente à vigência da atual Constituição, visto 
que, sob a visão constitucional, não se declara a inconstitucionalidade de 
preceito anterior à Constituição, o qual, sendo com esta incompatível, é tido 
por não recepcionado pela nova ordem, tal como determinam as regras de 
direito constitucional intertemporal. 

Portanto, sob o controle difuso, é pacífica a possiblidade de controle 
da constitucionalidade dos tratados. O Supremo Tribunal Federal já se pro-
nunciou sobre a prevalência da Constituição em relação aos tratados: 

ICM. Importação de bens de capital. Súmula 575 (inaplicação). Art. 23, 
parágrafo 11, da Constituição Federal. 
Se a importação ocorreu na vigência da Emenda Constitucional n. 
23/83, incide o ICM na importação de bens de capital. Inadmissível 
a prevalência de tratados e convenções internacionais contra o texto 
expresso da Lei Magna. 
Recurso Extraordinário 109.173. rel. ministro Carlos Madeira. J. 
27.02.1987. Segunda Turma, conhecido e provido. 

No mesmo Recurso Extraordinário em epígrafe, o ministro-relator, 
Carlos Madeira, em seu voto condutor, fez questão de afirmar:
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Hierarquicamente, tratado e lei situam-se abaixo da Constituição Fe-
deral. Consagrar-se que um tratado deve ser respeitado, mesmo que 
colida com o texto constitucional, é imprimir-lhe situação superior à 
própria Carta Política.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal 
Federal também já admitiu a possibilidade de controle concentrado da cons-
titucionalidade de um tratado no julgamento da ADI 1480, na qual a Corte, 
em sede de liminar, estabeleceu ser possível a utilização tanto do controle 
concentrado como do difuso para desafiar a constitucionalidade de um texto 
convencional, desde que incorporado definitivamente ao plano do direito 
positivo interno, explicitando, também, que tal entendimento decorre da 
absoluta supremacia da Constituição Federal sobre todo e qualquer ato de 
direito internacional público celebrado pelo Estado brasileiro.

Portanto, no Brasil, o controle da constitucionalidade de um tratado 
tanto pode ocorrer na via difusa como de forma concentrada. Neste último 
caso, a prática do Supremo Tribunal Federal tem revelado que, na verdade, 
o objeto do controle não é propriamente o tratado internacional, mas sim 
o decreto legislativo que o aprova e o decreto do Executivo que o insere no 
ordenamento jurídico interno. Tal controle, todavia, não deve ser feito im-
prudentemente, sem ter em vista as consequências internacionais da decla-
ração de inconstitucionalidade de um tratado. É que não há como ignorar o 
papel do direito internacional na construção de um Estado de direito global, 
sobretudo quando a própria Constituição Federal, em seu art. 4º, pugna pela 
cooperação entre os povos e a integração. 

Nesse contexto, adverte Remiro Brotóns (1987, v. 2, p. 139) que a 
busca pelo controle do tipo preventivo, e não reparador, é ideal para se evita-
rem conflitos e contradições entre o direito internacional e o direito interno, 
sendo o que se pede sob uma perspectiva internacionalista e mesmo de um 
constitucionalismo responsável, pois o controle preventivo permite ao Esta-
do não ratificar, renegociar ou ratificar com reservas determinado tratado.

Deveras, a possibilidade de se controlar a constitucionalidade dos 
decretos legislativos que aprovam o tratado pode desempenhar papel fun-
damental na redução dos conflitos entre tratados e a Constituição42. A am-

42 O processo de controle abstrato de normas pode ser instaurado após a promulgação do decreto 
legislativo, uma vez que se trata de ato legislativo que produz consequências na ordem jurídica. 
Este modelo permite que a ratificação e, portanto, a recepção do tratado na ordem interna ainda 
sejam obstadas preventivamente. Nesse sentido, Mendes (1996, p. 155-168).
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pliação da possibilidade de controle da constitucionalidade neste momento 
do iter processualístico dos tratados internacionais é salutar, porquanto a 
declaração de inconstitucionalidade, nesta fase, pode impedir a ratificação 
de um tratado inconstitucional, evitando uma possível responsabilização 
internacional do Estado brasileiro e diminuindo, portanto, o risco de tensões 
entre a ordem internacional e o direito interno.

De qualquer sorte, não surtindo efeito ou não sendo possível esse 
controle preventivo, há de se minorar os efeitos de uma declaração de incons-
titucionalidade de um tratado. Um meio é admitir que tal inconstitucionali-
dade não acarreta a nulidade do tratado internacional, admitindo, portanto, 
que a inconstitucionalidade de um tratado leve apenas à sua não aplicação. 

Sobre a questão, assim se manifesta Mendes (1990, p. 266):
[...] a pronúncia de inconstitucionalidade, com o reconhecimento da nu-
lidade, parece atingir, tão somente, as normas nacionais de aprovação, 
ratificação e promulgação. No que concerne ao complexo normativo 
estabelecido pelo tratado ou convenção, há de se admitir que o juízo 
de inconstitucionalidade se resolve na não aplicação, não se afigurando 
possível a decretação da nulidade, na espécie.

Assim, parece evidente que a declaração de inconstitucionalidade de 
um tratado internacional não deve implicar a sua nulidade, afinal, não pode a 
decisão judicial interna atingir desta eiva instrumentos jurídicos integrantes 
de outro sistema normativo, sobretudo o de cunho internacional, impondo-
-se, apenas, afastar a sua aplicação internamente.

5 Conclusão

Sem pretender uma superioridade pura e simples das normas inter-
nacionais sobre as internas, o direito internacional dos direitos humanos é 
comprometido muito mais com a supremacia da norma mais favorável ao 
indivíduo, não sob o ângulo formal, mas considerando, sobretudo, o aspecto 
substancial que garanta efetivamente a proteção da pessoa humana. A lógica 
de privilegiar a norma mais favorável ao indivíduo, no tocante à proteção dos 
direitos humanos, seja ela de natureza interna, seja de natureza internacional, 
aparta-se da sistemática até aqui exposta no tema das relações entre o direito 
internacional e o direito interno, em que o conflito se resolve, basicamente, a 
partir da identificação de qual dessas normas é formal ou hierarquicamente 
superior à outra. No campo dos direitos humanos, importa saber qual delas 
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é mais favorável à proteção do indivíduo, haja vista o princípio da dignidade 
da pessoa humana.

Posicionamentos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
no Brasil têm, todavia, colocado o país como um ordenamento relutante 
a considerar a possibilidade de normas internacionais de direitos huma-
nos prevalecerem sobre normas constitucionais. Esta posição, todavia, tem 
encontrado resistências doutrinárias e mesmo dentro do seio da própria 
magistratura.

Cumpre esclarecer, preliminarmente, que, por meio de um exame 
sistemático, teleológico e valorativo do texto da Constituição Federal de 
1988, considera-se, neste estudo, como verdadeira a premissa de que, por 
força do disposto no § 2º do art. 5º da Constituição Federal brasileira de 
1988, os tratados internacionais que, devidamente ratificados pelo Brasil, 
incorporem ao ordenamento jurídico interno normas definidoras de direitos 
e garantias fundamentais, abstraem-se do tratamento constitucional comum 
devido aos demais tratados internacionais.

Nesse contexto, sustenta-se que a Constituição ora vigente estabelece 
um regime misto, diferenciando os tratados sobre direitos humanos dos 
tratados que versam sobre outras matérias. Com efeito, o § 2º do art. 5º da 
Constituição Federal, ao determinar 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 Fede-
rativa do Brasil seja parte”, conferiu aos direitos fundamentais oriundos de 
tratados internacionais tratamento especial, fazendo com que os direitos e 
garantias fundamentais decorrentes de tratados ratificados pelo Brasil in-
tegrem o núcleo de proteção constitucional, ampliando, como se verá mais 
detidamente, o bloco de constitucionalidade da norma.

 Em razão disso, impõe-se reconhecer que o conflito entre a Consti-
tuição e os tratados sobre direitos humanos deve pautar-se pela premissa 
de que os direitos fundamentais incorporados ao ordenamento interno por 
meio de um tratado têm a mesma natureza jurídica das categorias normativas 
explicitamente definidas pelo texto constitucional. 

Por tal razão, e considerando a posição jurisprudencial dominante 
no Brasil em sentido contrário ao status constitucional das normas de di-
reitos humanos oriundas de tratados internacionais, impõe-se analisar, a 
partir de agora, qual a natureza jurídica dos tratados internacionais sobre 
direitos humanos e que posição hierárquica ocupam, dando às normas deles 
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oriundas o devido valor, uma vez que, ante a sua moderna concepção, não 
se pode mais admitir a igualização dos tratados internacionais protetivos 
dos direitos da pessoa humana com a legislação interna infraconstitucional.

Assim, tomando em consideração, sobretudo, o exame do disposto 
no referido § 2º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 e também no 
recém-introduzido § 3º, fruto da Emenda Constitucional 45/2004, em razão 
do qual os tratados internacionais sobre direitos humanos, uma vez aprova-
dos em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, demonstra, 
sem dúvida, que o exame da matéria referente aos tratados sobre direitos 
humanos difere daquele estabelecido para os conflitos dos tratados em geral 
com a Constituição.
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Cooperação judiciária penal internacional e suas espécies — 
assistência jurídica

Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

Com a globalização dos delitos, era imprescindível que os Estados 
buscassem uma forma de ajuda mútua, com o objetivo de garantir uma per-
secução penal útil e eficaz.

Assim, no momento em que os Estados não podem exercer sua juris-
dição, o seu poder de império, recorrem ao auxílio de outros Estados.

As espécies de cooperação judiciária penal internacional são a assis-
tência jurídica, extradição, homologação de sentença estrangeira e transfe-
rência de presos.

No presente estudo, falar-se-á somente da assistência jurídica.
O conceito de assistência jurídica é extraído por exclusão, ou seja, 

são todos os atos necessários à persecução penal que não sejam a extradi-
ção, homologação de sentença estrangeira ou transferência de presos, tais 
como o depoimento de testemunhas, a entrega de documentos, localização 
ou apreensão de bens etc.

A transmissão da assistência jurídica pode se dar via carta rogatória 
ou via autoridade central. 

A carta rogatória é o caminho mais tradicional, sendo requerida pelo 
Poder Judiciário ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, a encaminha ao 
Ministério das Relações Exteriores e este ao Estado requerido. No Estado 
receptor, o consulado ou embaixada a remete ao Ministério das Relações 
Exteriores, que a encaminha ao Ministério da Justiça, que faz o requerimento 
ao Poder Judiciário. No Brasil, com a Emenda Constitucional 45/2004, o STJ 
passou a dar cumprimento à carta rogatória, competência antes colimada ao 
STF. Deve o STJ analisar se a carta rogatória ofende a moral, a ordem pública 
ou a soberania, para, em seguida, proceder à concessão de exequatur.

Denomina-se ativa a carta rogatória quando é expedida pelo Brasil 
e passiva quando é recebida pelo Brasil.

1 Juiz federal.
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Existe certa celeuma na jurisprudência do STF sobre se o requerente 
da carta em debate deve ser oriundo do Poder Judiciário ou não. A contro-
vérsia surge em virtude de haver entendimento de que se aplicaria o CPC 
ao caso (art. 202, I), pois o citado Código exige ser o requerente da carta 
oriundo do Poder Judiciário. Contudo, sobre o tema, existe regra explícita, 
mais especificamente no art. 784 do CPP, que dispõe: “As cartas rogatórias 
emanadas de autoridades estrangeiras competentes [...]”. Pelo texto transcrito, 
percebe-se facilmente que não é exigido que a autoridade requerente seja 
oriunda do Poder Judiciário.

Nos Embargos de Declaração no HC 87.759/DF, decidiu-se que:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omis-
são no julgamento verificado, presente tratado de cooperação em ma-
téria penal firmado pelo Brasil e pela República Italiana — integrado 
à ordem jurídica nacional —, impõe-se o provimento dos embargos 
de declaração, muito embora sem o alcance da eficácia modificativa, 
reconhecendo-se que o Ministério Público italiano possui legitimidade 
para expedir carta rogatória.
(HC 87759 ED, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 
13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012.)

Destaco o seguinte trecho do voto do relator: 
Procede a articulação de não se haver levado em conta o fato de o artigo 
784 do Código de Processo Penal aludir a cartas rogatórias emana-
das não de autoridades judiciárias, mas de autoridades estrangeiras 
competentes.
[...]
Provejo os embargos declaratórios para assentar que não subsiste o 
fundamento do acórdão proferido quanto à origem da carta rogatória 
— a expedição pelo Ministério Público da Itália.

A outra forma de transmissão da assistência jurídica é via autoridade 
central, que é um órgão técnico administrativo, cuja função é incrementar 
o fluxo de informações sem fazer qualquer juízo de valor. Busca, pois, dar 
maior celeridade ao intercâmbio das informações. 

Trata-se, portanto, de um órgão administrativo que centraliza a co-
operação jurídica internacional e busca a efetividade da cooperação, com 
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a troca direta de informações, sem haver necessidade de intervenção, em 
tese, do Poder Judiciário.

No Brasil, em regra, a autoridade central é o Ministério da Justiça. 
Nos tratados com Canadá e Portugal, a autoridade central é o Procurador-
-Geral da República.

A assistência via autoridade central pode ser ativa quando o Brasil é 
o país requerente ou passiva quando é o país requerido. Nesse caso, havendo 
necessidade de decisão judicial, como, por exemplo, para uma quebra de 
sigilo bancário, quem fará o pedido será o MPF.

Destaco, por fim, no âmbito do Mercosul, os seguintes acordos sobre 
assistência judiciária via autoridade central: Protocolo de Las Leñas sobre Co-
operação e Assistência Jurisdicional Internacional, Decisão C.M.C. 05/1995; 
Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Decisão C.M.C. 27/1994; e 
Protocolo de San Luís de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, 
Decisão C.M.C. 02/1996.
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O panorama da jurisprudência comparada das cortes 
constitucionais na interpretação e aplicação do 

direito constitucional contemporâneo: a influência da 
transformação do conceito de território

Arthur Pinheiro Chaves1 

1 Introdução

Nos últimos tempos, nota-se o surgimento de problemas de direito 
constitucional geral e internacional, na forma de controvérsia sobre a utili-
zação e citação, por parte das cortes constitucionais de diversos países, de 
material normativo e jurisprudencial externo, reflexo da crescente interna-
cionalização das relações humanas, decorrência da aceleração dos avanços 
tecnológicos e da mudança de costumes. 

Os dois polos da discussão podem ser representados assim: de um 
lado, o art. 39 (do Bill of Rights) da Constituição da República da África do 
Sul de 1996, segundo o qual, ao interpretar o catálogo de direitos, as cortes 
“devem levar em consideração o direito internacional e podem levar em 
consideração o direito estrangeiro”; em sentido oposto, a radical contes-
tação dessa prática, no sentido da defesa das características originárias da 
Constituição, contra as “intromissões bastardas”, com experiências não in-
dígenas, e contra a transformação do direito constitucional em um genérico 
constitucionalismo sem confins e sem características próprias. 

A controvérsia pode se ilustrar com o alvoroço causado pela refe-
rência, por parte de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, a um 
posicionamento isolado (juiz Breyer, em Knight v. Florida [1991]2), além do 
Privy Council britânico e da Corte Europeia dos Direitos do Homem, de uma 
decisão da Corte Suprema do Zimbábue, que, depois de haver, por sua vez, 
consultado decisão estrangeira, havia estabelecido que a execução de uma 

1 Juiz federal.
2 Disponível em: http://www.law.cornell.edu/supct/html/98-9741.ZD.html. Acesso em: 216 set. 

2012.  
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sentença capital, a longa distância de tempo da condenação, deve ser con-
siderada uma forma de tortura ou um tratamento desumano e degradante. 

A essa posição “universalista”, o juiz Thomas, contrapôs a tese “iso-
lacionista”, escrevendo que a citação de jurisprudência estrangeira é a de-
monstração da falta de fundamento no direito constitucional nacional.  

O significado da contestação, surgido como reação ao “nascente cos-
mopolitismo judiciário”, resultante de alguns pronunciamentos basilares da 
Suprema Corte em 2003, é bem representado pelo título de uma proposta de 
lei ao Congresso Norte-Americano no ano seguinte – Constitution Restoration 
Act3 –, na qual se proíbe aos juízes interpretar a Constituição levando em 
consideração documentos jurídicos diversos daqueles nacionais, compreen-
didas as decisões das cortes constitucionais ou supremas de outros países 
ou de tribunais internacionais de direitos humanos. A objeção da compara-
ção constitucional vem assim considerada medida de defesa da identidade 
constitucional nacional.

O terreno sobre o qual mais naturalmente se desenvolve a discussão 
é aquele dos direitos fundamentais: a pena de morte, a idade e o estado 
físico dos condenados, as modalidades das execuções, onde a referida pena 
é aplicada; os direitos dos homossexuais; as “ações positivas” em favor da 
participação política das mulheres ou contra históricas discriminações ra-
ciais, por exemplo, no acesso ao trabalho e à instrução; a limitação dos di-
reitos por motivos de segurança nacional; a regulamentação do aborto e, em 
geral, os problemas postos pelas aplicações técnicas das ciências biológicas 
a numerosos aspectos da existência humana; a liberdade de consciência 
em face das religiões dominantes e das políticas públicas nos confrontos de 
escolas e confissões religiosas; os direitos dos indivíduos nas relações de 
família e similares. É a partir de problemas como esses que a discussão teve 
início e é a esse nível que a comparação das experiências jurisprudenciais 
é defendida ou combatida.

2 Terra e território: res publica universalis

Em realidade, o confronto das jurisprudências — como de resto a 
comparação das legislações — corresponde a uma exigência do direito con-
temporâneo. 

3 Disponível em: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.R.3799:. Acesso em: 26 set. 2012. 
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O mundo jurídico hodierno, em muitos campos, vai-se desvinculando, 
de forma nítida, do território, o espaço cercado por confins, ao qual o direito 
público ocidental tem, por séculos, atribuído a tarefa de delimitar e especifi-
car as coletividades humanas, os seus governos e os seus sistemas jurídicos. 

Esse elemento do Estado representou, por longo tempo, a dimensão 
na qual os fatos sociais assumiam sentido e valor e, em consequência, a 
dimensão de suas repercussões jurídicas. Aquilo que ocorria fora ou era 
indiferente ou, se não o era, era abrangido pelo direito internacional. Esse 
último superava os confins, mas a sua matriz era também sempre estatal-
-territorial; assim, ao superá-los, repetia-os como pressupostos. A res publica 
estava inserida nestas fronteiras. 

Hoje não é mais assim. As dimensões se alargaram. A terra pertence 
aos seus habitantes — segundo a célebre expressão de Thomas Jefferson — 
ou, talvez, os seus habitantes pertençam à terra: terra, portanto, não mais 
território.

A soberania de outrora se transformou em interdependência ou de-
pendência. O controle de diversos fatores condicionantes da nossa existência 
nos refoge. Atos e ocorrências de natureza política, econômica, cultural e 
tecnológica sucedidos em outras partes do mundo terminam por condicionar 
e atingir diretamente o patrimônio dos bens constitucionais nacionais. Os 
danos causados ao meio ambiente são exemplo claro disso. Entretanto, esses 
são submetidos à justiça constitucional do país no qual ocorrem. 

De outro lado, os nossos princípios constitucionais, no essencial, 
possuem porte universal: a dignidade da pessoa humana, a igualdade e os 
direitos humanos, a paz, a justiça, etc. (prêambulo e art. 1º da CF/1988). 
A sua violação tem relevo, acima de tudo, de um ponto de vista moral, em 
qualquer lugar da terra onde ocorra, mas essa violação fica sob a jurisdição 
das cortes nacionais. Há uma evidente incongruência de proporções. 

É natural, quando os bens constitucionais se tornam interdepen-
dentes e indivisíveis, que as justiças constitucionais de cada nível aspirem 
integrar-se, senão de uma forma institucional cosmopolita, que não se vis-
lumbra e provavelmente não ocorra jamais, não obstante o desenvolvimento 
do direito comunitário, ao menos em contextos deliberativos comunicantes. 
A interação levará, cedo ou tarde, a uma convergência de perspectivas.

A abertura das jurisprudências a recíprocos entrelaçamentos não 
é, portanto, modismo, pretensão de alguns acadêmicos, arbitrariedade em 

livro_direito_internacional.indb   85 07/05/2013   14:45:28



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

86

relação às constituições nacionais. É uma exigência radicada na vocação ho-
dierna da jurisprudência constitucional. É parte do processo multifacetado 
de “universalização do direito”, o fenômeno característico do nosso tempo 
jurídico desterritorializado. A pequena pergunta inicial, se é lícito (conve-
niente) às cortes citar a jurisprudência de outras, mostra assim as suas não 
pequenas implicações.

3 Prós, contras e conclusão

Os críticos da tendência a uma “justiça constitucional cosmopolita” 
— uma meretricious pratice, segundo a expressão de Richard A. Posner — a 
sobrecarregam de ideologia, quando evocam um “flerte” com a ideia de um 
direito natural universal e falam de “vanguardismo moral”. Segundo a dou-
trina do direito natural, existem princípios de direito que devem informar 
os direitos positivos; sendo universais, devem ser encontrados nos próprios 
ordenamentos, assim como em outros. O consenso difuso seria, portanto, um 
atestado de legitimidade e fundamento das decisões singulares. O vanguar-
dismo moral, então, se nutriria da ideia de progresso jurídico, que, a partir 
das divisões, tenderia à unificação das sociedades em nome dos direitos 
humanos.

Não há necessidade, contudo, de se chegar a tanto. Esta exacerbação 
ideológica parece feita propositalmente para suscitar oposições. É suficiente 
a modéstia nos confrontos com as experiências externas. Basta não se crer 
estar só no próprio caminho e não ser presunçoso, como, aliás, o fazem os 
chauvinistas da constituição. O pressuposto não é, necessariamente, o di-
reito natural, nem a ilusão do progresso. Pode ser a prudência do empirista 
que quer aprender, não só com os próprios, mas também com os sucessos 
e erros alheios. 

Basta reconhecer que a interpretação da Constituição não é aquela 
de um contrato, de um ato administrativo regulamentar, nem a de uma lei, 
obtida da vontade política contingente, mas é um ato de adesão ou de ruptura 
em relação a tradições histórico-culturais compreensivas, das quais cada 
constituição é parte.

A relevância dada pelas jurisprudências nacionais à jurisprudência 
estrangeira ou supranacional não pressupõe, então, a existência de uma 
preponderante dimensão de direito supraconstitucional. Não se trata de um 
cavalo de Troia para afirmar uma “ditadura universalística dos direitos”, mas 
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de um instrumento para entender as próprias constituições através de um 
quadro de fundo que dá a elas um preciso significado em um determinado 
momento histórico. 

Os cidadãos de um ordenamento não são chamados a submeter-se 
a “inclinações, entusiasmos ou modas estrangeiras” (ao contrário do dito 
pelo juiz Scalia em Lawrence v. Texas [2003])4. O fim é principalmente de 
direito interno, de forma que se tenha um direito capaz de aprender. É como 
recorrer, para resolver um problema difícil, a “um amigo rico de experiência”, 
que faz pensar melhor, desperta energias potenciais latentes, alarga as pers-
pectivas, trazendo a lume pontos de vista talvez de outra forma ignorados: 
“o direito comparado me serve como um espelho: me permite observar-me 
e compreender-me melhor”, segundo as palavras do presidente da Corte 
Suprema de Israel, Aharon Barak.

A circulação das jurisprudências não compromete, então, a identidade 
interna. A comunicação de experiências é sempre filtrada, porque pressu-
põe standards mínimos de homogeneidade e juízos de congruência sobre 
textos e contextos jurisprudenciais. Esses juízos são exercidos pelas cortes 
constitucionais. Não se opera nenhuma diminuição na sua função soberana. 

A comunicabilidade das jurisprudências, então, reflete a participação 
em uma relação paritária e exclui prejudiciais complexos de superioridade 
(hoje dos Estados Unidos em relação ao Zimbábue; amanhã — quem sabe? 
— do Zimbábue em relação aos Estados Unidos). Diz-nos ainda que, de outro 
lado, fechar-se em si mesmo significa um coisa somente: submeter as polí-
ticas constitucionais e os direitos humanos exclusivamente aos interesses 
nacionais.

Não se pode, contudo, olvidar as dificuldades. Todas as vezes que se 
esbarram contraposições radicais e a discussão constitucional se torna um 
Kulturkampf — pensando-se nos temas religiosos, da bioética, da formação 
das novas gerações —, a justiça constitucional, ao invés de se abrir e se ex-
pandir, se fecha em si mesma. Em contextos de grandes tensões políticas e 
culturais, que não deixam outra possibilidade além de alinhar-se com uma 
ou com outra posição, o poder de última instância das Cortes, de conferir 
legitimidade ou ilegitimidade, corre o risco, ele próprio, de se tornar fator 
de outras tensões e de ulteriores divisões. 

4 Disponível em: http://www.law.cornell.edu/supct/html/02-102.ZD.html. Acesso em: 26 set. 2012. 

livro_direito_internacional.indb   87 07/05/2013   14:45:28



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

88

Nesse caso, o dualismo radical das posições em confronto deve ser 
evitado, adotando-se o pluralismo dos equilíbrios dinâmicos, temperado 
por moderação, postura adequada aos tribunais constitucionais de qualquer 
parte do mundo, de forma a se atingir o espírito de justiça constitucional 
destinada a atender os anseios e necessidades da sociedade contemporânea.

Nota-se, diante das contraposições, a propensão para uma “terceira 
opção”, para não ceder a nenhuma daquelas em jogo. Isso não representa a 
tentativa oportunista de caminhar sobre o fio da navalha para não desagradar 
ninguém; é, ao invés, a via, plenamente justificável, para manter abertas as 
coligações entre as partes, aplainar as asperezas e preservar aberto e fértil o 
terreno do confronto, de forma que, ao fim, se represente o dever integrativo 
essencial de cada constituição pluralista. 
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Responsabilidade civil do Estado referente  
aos atos de guerra

Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução

Todos os Estados são internacionalmente responsáveis pelos atos 
comissivos ou omissivos que lhes sejam imputados e dos quais resulte a 
violação de uma norma jurídica internacional ou de suas obrigações inter-
nacionais.

No entanto, ficou consagrado, nas cortes de justiça estatais, que a 
prática de atos condizentes com a soberania das nações não acarretava res-
ponsabilização civil dos Estados, uma vez que estes estavam no exercício 
de atos fundados no jus imperii. Deste modo, como os atos de guerra são 
fundados na defesa da soberania estatal, os danos e prejuízos decorrentes 
de sua prática não acarretavam a estes entes o dever de indenizar.

Contudo, os atos belicosos que geravam graves violações aos direitos 
humanos, bem como o descumprimento dos tratados internacionais que 
regulamentavam o comportamento das nações participantes do conflito, 
não poderiam ficar blindados por uma interpretação de que a soberania de 
um Estado poderia se sobrepor a direitos e princípios universais destinados 
à proteção da pessoa humana. 

Assim, diante da atual conjuntura em que se busca resguardar os di-
reitos inerentes à dignidade da pessoa humana, principalmente os nacionais 
dos países em conflito armado, o presente trabalho busca demonstrar que, 
em uma guerra, o jus ad bellum, isto é, o direito à guerra deve caminhar de 
mãos dadas com o jus in bello, o direito aplicável à guerra, principalmente 
aqueles destinados à proteção dos direitos humanos. Até mesmo porque o 
problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto 
o de justificá-los, mas o de protegê-los (BOBBIO, 2004, p. 43), pois somente 

1 Juiz federal.
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assim a responsabilidade dos danos oriundos do combate não poderá ser 
imputada aos Estados. 

2 Responsabilidade civil do Estado no direito internacional

Ao se tratar do tema responsabilidade civil, deve-se ter em mente que 
os ordenamentos jurídicos conhecem dois tipos de dever: um dever geral 
imposto a todos no interesse da sociedade, e que constitui a contrapartida 
exata dos direitos absolutos; e um dever especial, que incumbe a uma pes-
soa determinada em relação a outra pessoa também determinada. Trata-se 
aqui de um dever temporário e limitado, não só quanto aos sujeitos como 
também em relação ao objeto. É a partir desta distinção que se pode afirmar 
a existência de dois tipos de deveres de indenizar, amparados pelos sistemas 
de normas, isto é, a coexistência da responsabilidade civil contratual (cuja 
origem é o descumprimento de um dever contratual) com a responsabili-
dade civil extracontratual (oriunda do descumprimento de um dever legal 
de conduta imposto genericamente).

A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é conhecida 
como a obrigação que pode incumbir uma pessoa de reparar o prejuízo causa-
do a outra, por fato próprio ou por fato de pessoas que dela dependam, sendo 
formada pelos seguintes elementos: a) ação ou omissão do agente; b) culpa 
do agente; c) relação de causalidade e d) dano experimentado pela vítima. 

No plano internacional, Celso D. de Albuquerque Mello (2000, p. 499) 
informa que esta espécie de responsabilidade apresenta características pró-
prias em relação à responsabilidade no direito interno. Ela é sempre uma 
finalidade de cunho civil, isto é, destinada a reparar um prejuízo; é uma 
responsabilidade de Estado para Estado, mesmo quando é um simples par-
ticular a vítima ou autor do ato ilícito; é necessário, no plano internacional, 
que exista o endosso da reclamação do Estado nacional da vítima, ou, ainda, 
do Estado do particular que cometeu o ilícito, pois é ele que virá a ser res-
ponsabilizado.

Por sua vez, Thiago José Zanini Godinho (2010, p. 79) informa que 
a responsabilidade internacional do Estado é o instituto jurídico através 
do qual o Estado ao qual é imputado um ato ou omissão contrária a suas 
obrigações internacionais deve ser levado a fornecer a reparação à nação 
que dele tenha sido vítima.
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Celso D. de Albuquerque Mello (2000, p. 501) classifica a respon-
sabilidade internacional do Estado com os seguintes critérios: a) direta e 
indireta; b) comissão e omissão e c) convencional e delituosa.

A responsabilidade do Estado é direta quando se trata de ato ilícito 
cometido pelo seu governo, por um órgão ou seus funcionários. A indireta 
ocorre quando o ato danoso foi cometido por uma coletividade que o Esta-
do representa na ordem internacional. A responsabilidade é por comissão 
quando o ato ilícito resulta de uma ação. Por outro lado, é omissiva quando 
o dano decorre da omissão do Estado quando tinha de praticar um ato im-
posto pelo direito internacional. Por fim, a responsabilidade é convencional 
quando tem a sua origem na violação de um tratado internacional e delituosa 
quando ela surgir de uma norma consuetudinária.

Por um determinado período, entendia-se que, como a manutenção 
da ordem pública era um dos fins do Estado, este deveria dirigir todas as 
suas forças a esta tarefa. Assim, ficou estabelecido, no entendimento inter-
nacional, que o Estado possuía imunidade plena sobre os atos que praticava, 
independentemente da sua natureza ou se a prática destes acarretava dano 
ao cidadão ou a outras entidades do direito internacional. 

Todavia, este posicionamento passou a ser rechaçado, uma vez que, 
ao ter conhecimento de que se vai produzir um ilícito, o Estado teria a obri-
gação de preveni-lo. Logo, não havia como justificar a imunidade estatal 
absoluta quando esta decorria de sua própria imprudência.

Deste modo, com a rejeição da teoria da imunidade absoluta dos 
Estados no tocante à responsabilização dos seus atos, os juristas das cortes 
estatais passaram a adotar o entendimento da imunidade relativa ou restrita 
do Estado quanto à prática de seus atos, fazendo a distinção entre os atos 
praticados jure gestiones e jus imperii, para só reconhecerem a imunidade 
quanto aos últimos.

Isto porque os atos praticados no exercício do jus imperii são aqueles 
decorrentes da soberania estatal, ou seja, um poder que implica uma situação 
de paridade com as demais nações do globo, razão pela qual não há que se 
falar em responsabilização civil pela prática destes atos. A guerra, por ser 
o meio mais agressivo de solução coercitiva dos conflitos internacionais, é 
um dos atos que estão abarcados pelo jus imperii.
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3 A guerra como excludente da responsabilidade civil do Estado 
no âmbito do direito internacional

Na existência de controvérsias entre Estados, não sendo a via pacífica 
suficiente para solucioná-las, e as nações não conseguindo entrar em um 
acordo, apela-se para as guerras. A guerra pode ser definida como a con-
tenda armada entre Estados, em que cada parte visa proteger seus interes-
ses nacionais, ou como a luta durante certo lapso de tempo entre as forças 
armadas de dois ou mais Estados, sob a direção dos respectivos governos 
(SILVA; ACCIOLY, 2002, p. 471). Existe aí a intenção nítida de submeter a 
outra parte às suas aspirações e interesses. Isso ocorre exatamente por não 
haver um poder cogente capaz de obrigar as partes a aceitarem as soluções 
propostas pelos meios jurídicos, pacíficos e diplomáticos de solucionar con-
flitos, já que os Estados são soberanos e, como tal, têm o poder incontrastável 
de dizer o direito.

Por ser um ato de soberania estatal, exercido com fulcro no poder de 
império (acta jure imperii), os Estados não são responsáveis civilmente pelos 
danos ocorridos por estes atos. Este é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se observa dos seguintes julgados:

DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BARCO AFUNDA-
DO EM PERÍODO DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE 
ABSOLUTA.
1. Correto o posicionamento do julgador que, sob a égide do artigo 
285-A do CPC, profere sentença antes da citação se a matéria trazida 
pelo autor da ação for exclusivamente de direito e se o juízo senten-
ciante tiver proferido mais de uma sentença sobre a mesma matéria.
2. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, não é 
vista de forma absoluta, sendo excepcionada em hipóteses diversas. 
Contudo, em se tratando de atos praticados numa ofensiva militar 
em período de guerra, a imunidade acta jure imperii é absoluta, não 
comportando exceção.
3. Agravo desprovido.
(STJ, Agravo Regimental em Recurso Ordinário 65/RJ, relator: ministro 
João Otávio de Noronha, DJe 03.05.2010)

DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ATO 
DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE ABSOLUTA.
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1 – A imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta exceção. 
Precedentes do STJ e do STF.
2 – Não há infelizmente como submeter a República Federal da Ale-
manha à jurisdição nacional para responder a ação de indenização 
por danos morais e materiais por ato de império daquele País, con-
substanciado em afundamento de barco pesqueiro no litoral de Cabo 
Frio – RJ, por um submarino nazista, em 1943, durante a Segunda 
Guerra Mundial.
3 – Recurso ordinário conhecido e não provido.
(STJ, Recurso Ordinário n. 66/RJ, relator: ministro Fernando Gonçalves, 
DJe 19.05.2008)

RECURSO ESPECIAL. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURIS-
DIÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME NAZISTA. ATO DE IMPÉRIO.
– Alimentos concedidos pela República Federativa da Alemanha, a 
título de indenização por danos causados pelo regime Nazista. Tal 
pensão resulta de ato de império.
– Ato de império de Estado Estrangeiro é imune à Justiça Brasileira.
– Recurso improvido.
(STJ, Recurso Especial 436.711/RS, relator: ministro Humberto Gomes 
de Barros, DJ 22.05.2006)

Todavia, embora a guerra seja um conflito amparado na soberania 
estatal, há que se afirmar que os atos decorrentes do combate não podem 
ser praticados ao livre prazer das nações combatentes. Ainda que justificada 
no exercício do jus imperii, a guerra deve sempre observar o direito a ela 
aplicável.

3.1 A violação dos direitos humanos como meio de responsabilizar o 
Estado por atos de guerra

Segundo Mello (2000, p. 517), o abuso de direito possui os seguintes 
elementos: a) o exercício de um direito; b) o dano; c) que o ato seja abusivo 
quanto à modalidade do seu exercício ou aos seus efeitos. Ele é uma com-
petência exercida pelo Estado de modo abusivo e que provoca um dano. Ou 
seja, um dano causado a terceiro que não se justifica nem pela finalidade 
social deste direito.

Na guerra, a ação dos beligerantes não é livre. Ela está submetida aos 
princípios de humanidade. Neste sentido, G. E. do Nascimento e Silva e Hilde-
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brando Accioly (2002, p. 476) informam que a necessidade e a humanidade 
são duas diretrizes que regem o direito de guerrear. Isto porque o desconhe-
cimento dos princípios humanitários representaria uma volta à barbárie em 
matéria de conflito armado entre nações. Por sua vez, a necessidade implica o 
fato de que um Estado somente ataca o outro em último caso, ou seja, depois 
que se esgotaram todos os recursos para alcançar, pacificamente, ou até por  
outros meios coercitivos, determinado objetivo. 

De acordo com Antonio Augusto Cançado Trindade (2007, p. 276), 
cristalizaram-se princípios comuns ao direito internacional humanitário 
(também denominado de direito de Genebra) e ao direito internacional dos 
direitos humanos. Estes princípios são a inviolabilidade da pessoa, englo-
bando o respeito à vida, à integridade física e mental e aos atributos da per-
sonalidade; a não discriminação e a segurança da pessoa. Há uma identidade 
entre o princípio básico da garantia dos direitos humanos fundamentais, em 
quaisquer circunstâncias, e o princípio fundamental do direito de Genebra, 
segundo o qual serão tratadas humanamente e protegidas pessoas fora de 
combate e as que tomem parte direta nas hostilidades.  

Este também é o posicionamento de G. E. do Nascimento e Silva e 
Hildebrando Accioly (2002, p. 490), conforme se observa a seguir:

Poderia dizer-se, em princípio, que, na guerra, é lícito tudo quanto se 
não acha proibido por suas leis ou costumes. Surgem, porém, cada dia, 
novos métodos de combate, novos instrumentos de destruição, que 
não foram previstos nas leis e nos costumes da guerra. Devem, só por 
isso, serem admitidos? Parece claro que não. Realmente, só devem ser 
considerados como lícitos aqueles que os princípios gerais do direito 
internacional não condenam como bárbaros ou pérfidos, ou, antes, os 
que não forem repudiados pela consciência universal.

Há que se verificar que, em uma guerra, o jus ad bellum, isto é, o 
direito à guerra propriamente dita, de fazer com que a força de um Estado 
submeta o outro a sua vontade, esteja aliado ao jus in bello, que é o direito 
aplicável à guerra, fundado no respeito aos diplomas internacionais que 
regem o comportamento das nações participantes do conflito. 

Assim, violações às normas universais destinadas a resguardar os 
direitos humanos devem acarretar a responsabilidade dos Estados na repa-
ração dos danos causados pelos atos de guerra, caso contrário, se poderia 
justificar a barbárie em prol da soberania estatal.
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4 Conclusão

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli (2001, p. 338), a verdadeira 
soberania deveria consistir numa cooperação internacional dos Estados em 
prol de finalidades comuns. Um novo conceito de soberania, afastada sua 
noção tradicional, aponta para a existência de um Estado não isolado, mas 
incluso numa comunidade e num sistema internacional como um todo. A 
participação dos Estados na comunidade internacional, seguindo-se esta 
nova trilha, em matéria de proteção internacional dos direitos humanos, é 
que seria um ato de soberania por excelência.

Neste diapasão, para ser justa, a guerra deve sê-la em seus fins e 
nos meios empregados no combate. Ainda que o respeito pela soberania 
da integridade do Estado seja uma questão central, é inegável que a antiga 
doutrina da defesa da soberania exclusiva e absoluta não mais se aplica à 
justificação dos atos belicosos que afrontam os direitos humanos. Neste 
sentido, rompe-se com a concepção tradicional de soberania estatal abso-
luta, reforçando o processo de sua flexibilização e relativização em prol da 
proteção dos direitos humanos. Deste modo, havendo violações às normas 
internacionais destinadas a resguardar os direitos da humanidade pelos atos 
decorrentes do combate armado, as nações conflitantes devem arcar com a 
reparação de tais prejuízos. 
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Alcance das decisões internacionais em direitos  
humanos na ordem jurídica interna dos Estados:  

caso da usina de Belo Monte

Carlos Wagner Dias Ferreira1

1 Problematização do caso

Desde o início da civilização e mesmo em estruturas societárias tri-
bais, o homem sempre se preocupou em demarcar o seu território, no intuito 
de exercer o seu domínio e, por conseguinte, poder decidir sobre os destinos 
e sobre a vida dos membros do tecido social que o integrava. Essa ideia foi 
aperfeiçoada ao longo de milhares de anos até culminar com a consolidação 
e a cristalização da noção de soberania estatal e de não intervencionismo 
externo em questões e problemas surgidos internamente no âmbito territo-
rial do Estado. Cada Estado tinha o poder de decidir sobre as suas questões 
nos lindes de seu território.

No entanto, essa concepção, sedimentada durante séculos, foi desa-
fiada recentemente, em decisão proferida na MC 382/10, em abril de 2011, 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que concedeu medidas 
cautelares em benefício dos membros das comunidades indígenas da bacia 
do Rio Xingu2, no estado brasileiro do Pará, amparado nos direitos à vida 
(art. 4º) e à integridade pessoal (art. 5º), previstos na Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica)3. 

Por entender que as comunidades indígenas estariam em risco pelo 
impacto da construção da usina hidroelétrica Belo Monte, localizada no es-

1  Juiz federal da 1ª Relatoria da Turma Recursal do Rio Grande do Norte. Doutorando em direito 
público na Universidade de Coimbra. Mestre em direito constitucional pela UFRN. Professor assis-
tente da UFRN. 

2 Arara da Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna do “Kilómetro 17”; Xikrin de Trin-
cheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô e Kayapó da terra indígena Kararaô; Parakanã de 
Apyterewa; Araweté do Igarapé Ipixuna; Arara da terra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; 
e as comunidades indígenas em isolamento voluntário da bacia do Xingu.

3 Disponível em: http://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm. Acesso em: 26 set. 2012.
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tado do Pará, no Brasil, a Comissão Interamericana, em medida cautelar, 
solicitou ao governo brasileiro que suspendesse imediatamente o processo 
de licenciamento do projeto da usina já em andamento e impedisse a rea-
lização de qualquer obra material de execução até que fossem observadas 
várias condições consideradas essenciais à proteção daquelas populações4.

A reação de indignação do governo brasileiro foi imediata e profun-
damente preocupante para a solidez e continuidade do sistema americano de 
proteção internacional de direitos humanos5. O governo brasileiro, em nota 

4 “(1) realizar processos de consulta, em cumprimento das obrigações internacionais do Brasil, no 
sentido de que a consulta seja prévia, livre, informativa, de boa fé, culturalmente adequada e com 
o objetivo de chegar a um acordo em relação a cada uma das comunidades indígenas afetadas, 
beneficiárias das presentes medidas cautelares; (2) garantir, previamente a realização dos citados 
processos de consulta, para que a consulta seja informativa, que as comunidades indígenas benefi-
ciárias tenham acesso a um Estudo de Impacto Social e Ambiental do projeto, em um formato aces-
sível, incluindo a tradução aos idiomas indígenas respectivos; (3) adotar medidas para proteger a 
vida e a integridade pessoal dos membros dos povos indígenas em isolamento voluntário da bacia 
do Xingu e para prevenir a disseminação de doenças e epidemias entre as comunidades indíge-
nas beneficiárias das medidas cautelares como consequência da construção da hidroelétrica Belo 
Monte, tanto daquelas doenças derivadas do aumento populacional massivo na zona, como da exa-
cerbação dos vetores de transmissão aquática de doenças como a malária”. Vale, ainda, assinalar 
que “em 29 de julho de 2011, durante o 142º Período de Sessões, a CIDH avaliou a MC 382/10 com 
base na informação enviada pelo Estado e pelos peticionários, e modificou o objeto da medida, so-
licitando ao Estado que: 1) Adote medidas para proteger a vida, a saúde e integridade pessoal dos 
membros das comunidades indígenas em situação de isolamento voluntário da bacia do Xingu e da 
integridade cultural de mencionadas comunidades, que incluam ações efetivas de implementação 
e execução das medidas jurídico-formais já existentes, assim como o desenho e implementação de 
medidas especificas de mitigação dos efeitos que terá a construção da represa Belo Monte sobre 
o território e a vida destas comunidades em isolamento; 2) Adote medidas para proteger a saúde 
dos membros das comunidades indígenas da bacia do Xingu afetadas pelo projeto Belo Monte, que 
incluam (a) a finalização e implementação aceleradas do Programa Integrado de Saúde Indígena 
para a região da UHE Belo Monte e (b) o desenho e implementação efetivos dos planos e progra-
mas especificamente requeridos pela FUNAI no Parecer Técnico 21/09, recém-enunciados; e 3) 
Garantisse a rápida finalização dos processos de regularização das terras ancestrais dos povos 
indígenas na bacia do Xingu que estão pendentes e adote medidas efetivas para a proteção de men-
cionados territórios ancestrais ante apropriação ilegítima e ocupação por não indígenas e frente a 
exploração ou deterioração de seus recursos naturais. Adicionalmente, a CIDH decidiu que o deba-
te entre as partes no que se refere a consulta previa e ao consentimento informado em relação ao 
projeto Belo Monte se transformou em uma discussão sobre o mérito do assunto que transcende o 
âmbito do procedimento de medidas cautelares”.

5 “O governo brasileiro tomou a decisão de retaliar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da OEA suspendendo o repasse de USD 800 mil em verbas à instituição para este ano. A retaliação 
vem após pedido da Comissão para que as obras de Belo Monte sejam suspensas por ‘irregularida-
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oficial, considerou as medidas decretadas pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos “precipitadas e injustificáveis”6, em manifesta defesa da 
soberania nacional no trato de assuntos internos e de não intervencionismo 
internacional.

Sem embargo disso, essa reação não se encontra em sintonia com os 
novos horizontes globais e internacionais nem com uma nova paisagem que 
se contempla em um universo marcado essencialmente pela proliferação de 
jurisdições (regionais, supranacionais e internacionais)7. Com a soberania 
estatal se diluindo, na expressão de Sabino Cassese (2009, p. 3), surgem 
novas formas e estruturas plurais e policêntricas, que exigem de cada or-
denamento jurídico interno a capacidade de induzir a cooperação com os 
vários sistemas multiníveis.

A discussão parte, como bem problematiza Cassese (2009, p. 7), das 
dificuldades apresentadas pelo critério tradicional, que preconiza a concep-
ção dualista entre as ordens jurídicas interna e externa, em especial decor-
rente dos cada vez mais frequentes alcance e avanço transfronteiriço dos 
tribunais. 

Julie Allard e Antoine Garapon (2005, p. 7) chegam, inclusive, neste 
âmbito, a afirmar que “O direito tornou-se num bem intercambiável. Trans-

des no processo de licenciamento ambiental da hidrelétrica’ [...]A Presidenta Dilma, por sua vez, fi-
cou irritada com a ‘interferência indevida’ e convocou de volta o representante brasileiro na OEA, o 
Embaixador Ruy Casaes.” (Disponível em: http://www.politicaexterna.com/19489/dilma-retalia-
-comisso-interamericana-de-direitos-humanos-da-oea-por-belo-monte. Acesso em: 26 set. 2012.) 
Em outra matéria, igualmente divulgada na web, “Foi realizada ontem (27), na sede da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 
Washington, a audiência sobre as medidas cautelares que determinam a suspensão da obra de Belo 
Monte. Sem a presença do Governo brasileiro, que em atitude inédita se recusou a comparecer, 
representantes das organizações peticionárias e de comunidades atingidas pelo empreendimento 
reforçaram à Comissão as denúncias sobre ilegalidades no processo de licenciamento da obra”. 
(Disponível em: http://ponto.outraspalavras.net/2011/10/31/belo-monte-governo-falta-a-au-
diencia-na-corte-interamericana-de-direitos-humanos/. Acesso em: 26 set. 2012.)

6 A nota oficial na íntegra pode ser encontrada no sítio a ser ostentado. Disponível em: http://ponto.
outraspalavras.net/2011/10/31/belo-monte-governo-falta-a-audiencia-na-corte-interamerica-
na-de-direitos-humanos/. Acesso em: 26 set. 2012.

7 Para maior aprofundamento, cf. FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. La Comisión de Derecho Internacio-
nal y la proliferación de tribunales. In:  (Dir.). Tribunales internacionales y espacio iberoamericano. 
Navarra: Thomson; Civitas, 2009. p. 25-40.
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põe as fronteiras como se fosse um produto de exportação. Passa de uma 
esfera nacional para outra, por vezes infiltrando-se sem visto de entrada”.

O presente ensaio buscará investigar o fenômeno do alcance e do 
impacto da decisão de medida cautelar da Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos no ordenamento jurídico interno brasileiro, com base no 
caso específico da usina hidroelétrica de Belo Monte. Para tanto, há de ser 
empreendida uma breve incursão histórica, política e jurídica da figura da 
soberania estatal e no recente surgimento do fenômeno do constituciona-
lismo internacional.  

2 Humanização da noção de soberania estatal

Em meados do século XVII, como historia Christopher C. Joyner (2007, 
p. 703), surge a noção de soberania como prerrogativa de autoridade e con-
trole do Estado. Essa noção de soberania, acentuada no modelo de Vestfália 
do direito internacional, sempre esteve ancorada no poder exclusivo e ab-
soluto do soberano dentro dos limites territoriais do Estado e no dever dos 
demais Estados de não interferirem em assuntos internos daquele. Em prin-
cípio, o soberano tudo podia em relação aos seus súditos internamente. De 
outra banda, prevalecia, na relação externa entre os Estados, o princípio da 
não interferência em assuntos internos (KANT, 2009, p. 133)8.

Demonstra Luigi Ferrajoli (2002, p. 1-2) que a ideia de soberania, 
entendida como “suprema potestas superiorem non recognoscens (poder 
supremo que não reconhece outro acima de si)”, remonta à época do nas-
cimento e da formação político-jurídica dos Estados nacionais modernos 
europeus. E pode ser concebida em duas dimensões, a interna e a externa. 
A soberania interna e externa não se compreendem como dois institutos 
diversos, mas duas dimensões de um mesmo fenômeno político-estatal (PE-
TERS, 2009, p. 516).

8 A propósito, Kant lança a noção basilar que, tempos depois, virá a se constituir no alicerce filosó-
fico do princípio da não intervenção, para assegurar a paz universal entre as nações, ao pontificar 
que “Nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na constituição e no governo de outro Estado”. E, 
mesmo que houvesse uma disputa interna pelo poder em um Estado, com o país dividido em duas 
partes, enquanto essa luta interna não estivesse ainda decidida, Kant entendia que “a ingerência 
de potências estrangeiras seria uma violação do direito de um povo independente que combate a 
sua enfermidade interna; seria, portanto, um escândalo, e poria em perigo a autonomia de todos os 
Estados”.  
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A primeira a se desenvolver foi a dimensão externa da soberania 
e, de acordo com Luigi Ferrajoli (2002, p. 5-6), os seus esquadrinhamen-
tos iniciais deram-se por meio das penas dos teólogos espanhóis Francisco 
de Vitoria, Gabriel Vasquez de Menchaca, Balthazar de Ayala e Francisco 
Suarez e tinham um fim bem pragmático: “oferecer um fundamento jurídico 
à conquista do Novo Mundo, logo após seu descobrimento”. A consolidação 
dos Estados nacionais e a sua autonomia em relação, sobretudo, a vínculos 
religiosos, tornaram-nos, em princípio, livres de qualquer limite, inclusive 
jurídico, vindo a nos constituir em pessoas artificiais dotadas de poderes 
absolutos (FERRAJOLI, 2002, p. 16-17).

Conta Ferrajoli (2002, p. 27-28) que as soberanias interna e externa, 
embora provenientes do mesmo tronco comum, seguiram trajetos diversos, 
sofrendo a primeira progressiva limitação ao longo dos séculos e a segunda, 
ao contrário, uma progressiva absolutização no palco do direito internacio-
nal, em especial no período compreendido entre metade do século XIX e 
meados do século XX. Desde o surgimento do Estado de direito liberal, com 
o advento das revoluções liberais, passando pela criação de constituições 
nacionais, com a consequente proclamação do partilhamento do poder es-
tatal e do reconhecimento da legalidade e dos direitos fundamentais, que a 
soberania interna vem sendo alvo de constantes e ininterruptas restrições.

Já a soberania nas relações entre Estados e, portanto, externa cami-
nhou, no curso do tempo, a passos largos rumo à construção de princípios 
na esfera do direito internacional relacionados à absolutização do poder 
político de cada Estado, como a independência nacional, a não interferência 
em assuntos internos e a autodeterminação dos povos, possivelmente em 
virtude da ausência de um poder a ele superior.

No atual cenário das relações internacionais, Anne Peters (2009, p. 
517) consegue enxergar certo paralelo entre os caminhos traçados pelas so-
beranias externa e interna. Compreende que a soberania externa, hoje, vem 
seguindo idêntica trajetória histórica por que passou a soberania interna ao 
longo dos séculos, desde a concepção de divisão de poderes e a busca por 
legitimidade dos atos do governo até a prestação de contas à população9.

9 Emma Dunlop (2009, p. 558), todavia, discorda dessa aproximação evolutiva entre as soberanias 
externa e interna, já que, por mais que a “humanização” do direito tenha, de alguma forma, enalte-
cido a figura do indivíduo na esfera internacional, ainda não o transformou em verdadeiro agente, 
permanecendo os Estados como pedras sólidas da ordem internacional, com deveres unicamente 
de proteção dos cidadãos dentro dos seus respectivos territórios.
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Adverte Otfried Höffe (2008, p. 253), no entanto, que a soberania 
jamais se constituiu em poder absoluto e ilimitado, talvez como pudesse 
pretender originariamente. A legitimação do Estado sempre esteve associa-
da diretamente à limitação de seu poder soberano. O próprio Jean Bodin, a 
quem se credita tal concepção absolutista da soberania em uma perspectiva 
externa, ponderava que o soberano se submetia a obrigatoriedades jurídico-
-morais constantes nos preceitos divinos e no direito natural e também nas 
obrigações assumidas nos tratados de direito internacional público.

Para Bodin (1591, p. 266), a soberania correspondia ao poder abso-
luto do Estado, perpétuo e superior à própria lei. Poder absoluto significava 
que o soberano podia dele dispor livremente, como se fosse um proprietário 
que dispõe de seu próprio bem, inclusive doar sem qualquer condição res-
tritiva, a menos que tais condições decorressem de leis divinas e humanas 
(BODIN, 1591, p. 275)10. Aliás, para ele, todo o poder absoluto desaparecia 
à vista das leis divinas e humanas (BODIN, 1591, p. 283).

Como decorrência da soberania estatal, o princípio da não interven-
ção, seguramente, sempre se constituiu, ao longo dos anos, em uma das pou-
cas normas em defesa dos Estados mais fracos contra os interesses políticos 
e econômicos dos Estados mais poderosos internacionalmente (EVANS, 
2006, p. 705). No entanto, as constantes agressões aos direitos humanos, 
cometidas por Estados contra a sua própria população civil, redundaram na 
progressiva mitigação do âmbito desse princípio. À medida que se alcançava 
a universalização dos direitos humanos, mais se limitavam os princípios 
derivados da intocabilidade da soberania estatal.

 Como se vê, desde a origem da noção de soberania estatal, a filo-
sofia política jamais pretendeu torná-la uma figura de caráter absoluto e 
ilimitado, mas vergada a uma limitação que transcendia o poder do soberano 
(leis divinas ou humanas). Essa transcendência não detinha conotação físico-
-territorial, mas se situava em dimensões externas de limitação do poder 
absoluto do soberano.

10 É oportuno realçar que, na sua concepção, leis divinas eram as leis de Deus e leis humanas, as 
leis da natureza, não se podendo confundir estas, de forma alguma, com os direitos humanos 
tal como foram concebidos em meados do século XX, nem, muito menos, com a noção dos 
direitos do homem edificada nos séculos XVII e XVIII. 
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3 A caminhada do neoconstitucionalismo ao constitucionalismo 
internacional

Num contexto neoconstitucional, sempre se identificou o direito como 
um sistema aberto e permeável a outras fontes jurídicas de normas (prin-
cípios e regras) e valores. A Constituição, nesta linha, é o ápice do ordena-
mento jurídico e o centro ao qual todo o restante da normatividade deveria 
se vincular. Essa visão, a propósito, aproxima-se da ideia de Claus-Wilhelm 
Canaris (2002, p. 26) de que o sistema do direito constituiria uma “ordenação 
internamente conectada”.

Pietro Sanches (2004, p. 116-117) aponta como características do 
neoconstitucionalismo: a) o caráter normativo ou a força vinculante da Cons-
tituição; b) a supremacia ou a superioridade hierárquica da Constituição no 
sistema das fontes do direito; c) a eficácia ou aplicabilidade direta da Cons-
tituição; d) o sistema de garantias judiciais previstas na Constituição; e) o 
alcance da Constituição em todas as relações jurídicas e em todos as searas 
da ordem jurídica e f) a rigidez constitucional. 

Aliás, Hans Kelsen (2003, p. 246-247), na sua ótica de construção 
escalonada de diferentes camadas ou níveis das normas jurídicas, já alçava 
a Constituição a fundamento de validade da normatividade em geral e, em 
particular, a escalão do direito positivo mais elevado. E ainda acrescenta 
que, em certa medida, também teria a Constituição o condão de determinar 
o conteúdo da norma a se produzir no âmbito infraconstitucional. 

No entanto, diante de inúmeros fenômenos que se vêm notabilizando 
no cenário global e internacional, a concepção de um direito como sistema 
tem-se mostrado insuficiente para enfrentar os novos desafios impostos por 
uma sociedade cada vez mais transfronteiriça, interdependente e conectada 
entre si, porquanto, por mais que se mostre aberto e permeável a novos 
influxos e injunções externas, ainda se aprisiona a referências normativas 
internas, como a Constituição nacional.

Daí o florescimento de outras teorias que almejam considerar o di-
reito não mais como um sistema de meras vocações internas, mas uma rede 
interconectada e permeável a outros saberes do conhecimento humano e a 
outras jurisdições e normas (princípios, regras e valores) nacionais, regionais 
e internacionais. A Constituição nacional e interna não passaria mais a ser 
a única e principal fonte do direito, como tão preconizado no pensamento 
kelseniano.
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Destacam Julie Allard e Antoine Garapon (2005, p. 32-33) que, numa 
sociedade não hierárquica e policêntrica como a atual, os sistemas jurídicos 
envolvem-se em um emaranhado de redes, sobretudo de tribunais, estabe-
lecendo relações de sobreposição e de dependência com outros espaços, 
inclusive na seara internacional.  

Em meio ao fenômeno global de sobreposição de ordens jurídicas, 
J. J. Gomes Canotilho (2008, p. 266-267) reconhece que, no caso da união 
europeia, vive-se uma atmosfera de redes de constituições de Estados so-
beranos que se comunicam entre si e com ordens jurídicas supranacionais 
e de natureza superior, a que denomina de interconstitucionalidade.

Neste sentido, o que se vem assistindo é um intenso e interativo di-
álogo entre culturas e ordens jurídicas e jurisdições, caracterizando o que 
passou a ser designado como a internacionalização do direito constitucional. 

À diferença do que ocorre com a ótica do neoconstitucionalismo, a 
perspectiva internacionalista pressupõe, logo em princípio, uma pluralida-
de de fontes do direito (tratados e convenções internacionais de direitos 
humanos, jurisprudências de tribunais regionais, supranacionais e inter-
nacionais, ius cogens, valores e culturas das várias sociedades), perdendo a 
Constituição interna o protagonismo hierárquico no cenário doméstico dos 
Estados nacionais, cada vez mais interdependente de outros e submetido às 
normatividades regional, supranacional e internacional. 

Como consequência disso, o que se observa é o crescente caráter 
normativo e vinculante das normas de direito internacional, o declínio do 
Estado como grande produtor do direito (fim do estatocentrismo), a resultar 
no incremento abundante de normas e decisões internacionais no plano do 
direito interno dos Estados nacionais.

Para Ulrich K. Preuss (2010, p. 44-45), o processo de constitucio-
nalização internacional apresenta quatro características: a) a existência de 
normas legais, que estipulam obrigações (de caráter erga omnes) não apenas 
para os Estados, mas também para a comunidade internacional. Os Estados 
ostentam novo status de membro da comunidade internacional. Essa mudan-
ça de status implica relações de interdependência e mútua responsabilidade 
alheia à tradicional soberania estatal; b) as normas do sistema do direito in-
ternacional consideradas fundamentais detêm efeitos erga omnes e, como tal, 
são vinculantes ou integram o direito internacional imperativo (ius cogens). 
Tais normas são fontes de obrigações e responsabilidades para os Estados; 
c) há profunda mudança na forma de legislar no plano internacional. As tra-
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dicionais fontes do direito internacional (tratados internacionais e o direito 
costumeiro internacional) ainda predominam, mas emergem novas formas 
de legiferação, consistentes no fenômeno da constitucionalização em caráter 
global e internacional de obrigações de feição cooperativa e horizontal; e d) 
nascimento e fortalecimento de uma jurisdição internacional compulsória.

Essa última característica, no caso particular do sistema americano de 
proteção internacional de direitos humanos, tem um perfil, a bem da verdade, 
como realça Sandra Astete Muñoz (2009, p. 45), dual, com a estruturação da 
Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como órgãos que 
se complementam na tutela de direitos humanos na região. 

4 Análise das decisões de medida cautelar da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos no âmbito das ordens 
jurídicas nacionais

O sistema de proteção interamericano dos direitos humanos cor-
responde a um sistema regional e supranacional de proteção internacional, 
tendo como um de seus principais órgãos a Comissão Interamericana, com a 
elevada missão de promover a observância e a defesa dos direitos humanos 
no continente americano.

Sandra Astete Muñoz (2009, p. 50) ressalta que, para cumprir o seu 
papel, a Comissão Interamericana pode, entre outras relevantes ações, “re-
querir cuando sea necesario a los Estados que adopten ‘todas las medidas 
cautelares’ necesarias para evitar daños graves e irreparables a los derechos 
humanos em casos urgentes”. 

A concessão de medida cautelar pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos a alcançar os Estados no plano interno, longe de configu-
rar ilegítima interferência a ofender o postulado basilar da não intervenção 
nas relações internacionais, nada mais representa do que a própria concre-
ção da ideia da jurisdição internacional compulsória, no plano regional e 
supranacional. Em última análise, consolida o fenômeno da pluralidade de 
fontes jurídicas, já que insta o tribunal supranacional ou internacional a criar 
direito da mesma envergadura e que repercute internamente nos Estados, 
em face da identidade material existente entre direitos humanos e direitos 
fundamentais.

O crescente caráter normativo e vinculante das normas de direito 
internacional, como o ius cogens, está diretamente associado ao incremento 
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da jurisdição também internacional, não se limitando mais tais decisões a 
impor uma tutela meramente condenatória aos Estados, mas, sobretudo, 
uma ordem mandamental, como típicas obrigações de fazer e não fazer. 

No caso da usina de Belo Monte, a Comissão Interamericana, ao cons-
tatar que a providência mais eficaz e efetiva para tutelar o direito à vida e 
à integridade pessoal das comunidades indígenas da Bacia do Xingu seria 
a imediata suspensão do licenciamento ambiental, decretou a suspensão 
do projeto e, portanto, impôs uma obrigação de não fazer, até que fossem 
implementadas as medidas por ela sugeridas no decisum. 

É inegável a natureza jurisdicional das medidas cautelares outorgadas 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, justamente por isso, 
possuem o mesmo status das decisões exaradas pela Corte Interamerica-
na, órgão jurisdicional autônomo competente para interpretar e aplicar as 
normas de direito internacional que conformam o sistema americano de 
proteção (ASTETE MUÑOZ, 2009, p. 51).

Nesta esteira, as medidas cautelares concedidas pela Comissão Inte-
ramericana no caso de Belo Monte, ao contrário do que tenta fazer parecer o 
governo brasileiro, não atentam contra a soberania da República Federativa 
do Brasil, mas antes a contextualiza em meio à sua concepção antiga e tradi-
cional de nunca ter sido absoluta e ilimitada. Se antes havia como lindes as 
leis divinas e as leis humanas, hoje se pode dizer que os direitos humanos 
limitam a soberania e, ao mesmo tempo, conformam a própria concepção.

Acentua Peter Singer (2004, p. 204-205) que a soberania nacional não 
ostenta um valor intrínseco, pois deriva da necessidade de se promoverem 
relações pacíficas entre os Estados nacionais e, consequentemente, de se 
evitar a guerra. Assim, a capacidade de o Estado proteger o seu povo estaria 
umbilicalmente ligada aos limites de sua soberania, que não se adstringiria 
ao poder de controlar o que acontece dentro de suas fronteiras territoriais. 

Com a limitação da soberania promovida pelos direitos humanos, 
enfraquece um dos princípios fundantes que estruturam o Estado, a sua 
autoridade e, consequentemente, toda estrutura normativa apoiada em um 
escalonamento hierárquico. A Constituição e as normas internas dos Estados 
passam a conviver e a estabelecer liames heterárquicos — e não hierárquicos 
— com outras normas externas (regionais, supranacionais e internacionais).

Há muito, Hannah Arendt (2003, p. 128) anunciava a crise do prin-
cípio da autoridade, sobretudo em áreas pré-políticas, como a criação dos 
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filhos e a educação, as quais se imaginava que decorreriam tanto de uma ne-
cessidade natural de evitar possível desamparo da criança quanto da neces-
sidade política de permitir a continuidade de uma civilização preestabelecida 
a nortear os recém-chegados por nascimento. Para Arendt (2003, p. 129), 
a autoridade é sempre calcada na hierarquia e, por esse motivo, revela-se 
incompatível com a persuasão, que se encontra ancorada na igualdade e na 
argumentação. 

Assim, como se depreende de tais considerações, a reação do governo 
brasileiro contra a suposta interferência em assuntos considerados estrita-
mente domésticos de um órgão jurisdicional internacional em matéria de 
direitos humanos nem sequer encontra respaldo na ideia de soberania nacio-
nal. Na verdade, decisões desse jaez robustecem a ordem jurídica interna e, 
notadamente, o constitucionalismo brasileiro, de conteúdos interpretativos 
e argumentativos altamente fecundos a enriquecer o alcance e o sentido 
dos direitos fundamentais concretizáveis a partir da Constituição de 1988.

5 Considerações finais

Diante desses apontamentos, podem ser sintetizadas as seguintes 
premissas à guisa de conclusão a respeito do alcance das decisões, em sede 
de medida cautelar, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na 
ordem jurídica interna dos Estados nacionais, como foi o caso específico da 
usina hidroelétrica de Belo Monte. 

Como já dito, a soberania estatal sempre esteve limitada por impe-
rativos que transcendiam a ordem jurídica interna dos Estados, não sendo, 
portanto, qualquer novidade ou agressão que, na atualidade, essa limitação 
ocorra por meio dos direitos humanos catalogados em convenções ou tra-
tados internacionais. 

Em face disso, a medida cautelar pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos não ofende o postulado basilar da não intervenção nas 
relações internacionais, consubstanciando, a bem da verdade, o caráter nor-
mativo e vinculante das normas de direito internacional, já que impõe tutela 
de natureza mandamental com ordens de obrigação de fazer e não fazer, 
que são bem mais efetivas na proteção dos direitos humanos do que as de 
cunho condenatório. 
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Tendências do direito internacional público:  
do jus cogens à soft law

Ciro José de Andrade Arapiraca1

O presente trabalho busca definir os contornos do que seja o jus 
cogens e a soft law, no âmbito do direito internacional público, assim como 
distingui-los, sobretudo enquadrando algumas situações em cada uma das 
categorias.

Convém salientar que se trata de classificação moderna, visto que 
vieram a atender demandas decorrentes do processo evolutivo do direito 
das gentes.

Dessa forma, comecemos pelo chamado jus cogens, expressão de ori-
gem latina. Se uma norma for assim classificada, deve haver um paralelo com 
as chamadas normas de ordem pública, ou seja, aquelas que não podem ser 
derrogadas pela vontade das partes, definição tomada de empréstimo do 
direito civil, em contraposição às normas dispositivas ou jus dispositivum. 
São também chamadas de normas cogentes. Caio Mário da Silva Pereira 
(2005, p. 19) aduz que as normas de ordem pública, apesar de se tratar de 
normas relativas ao direito privado, tutelam o bem coletivo, razões de inte-
resse público, cujos efeitos são insuscetíveis de renúncia pelas partes. Foram 
introduzidas para impedir que a vontade de um contratante se imponha ao 
outro (GOMES, 2002, p. 64-65).

Segundo Francisco Rezek (2008, p. 115), cuida-se (o jus cogens) 
do chamado “direito que obriga”, do “direito imperativo”, tema que teria 
sido originariamente tratado por autores alemães, com realce para Alfred 
Verdross e Friedrich von Heydte, nos anos que precederam a Segunda Guerra 
Mundial. Surgiu, destarte, como resposta jurídica ao ímpeto de beligerância 
que norteou guerras de dimensões e consequências nunca antes imaginadas.

Quanto ao termo “direito que obriga”, este deve ser utilizado com 
restrições, visto que o jus dispositivum também é obrigatório, contudo o 
traço que o distingue do jus cogens é a impossibilidade de derrogação por 
parte dos destinatários de suas normas, seja parcial (derrogação) ou total 

1 Juiz federal.
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(ab-rogação). Por aquela razão, há predileção pelo termo “norma imperativa” 
em detrimento de “norma obrigatória”.

Para Valerio Mazzuoli (2006, p. 106-107), o jus cogens vem na contra-
mão da chamada doutrina voluntarista, ou seja, aquela que somente visualiza 
como fundamento de validade do direito internacional público a vontade dos 
Estados, de modo que estes não poderiam ser compelidos a cumprir normas 
que não decorressem de sua vontade expressa, ou seja, que não emanassem 
de uma manifestação formal. Dir-se-ia tratar-se de uma reavaliação do libe-
ralismo, oposição ao pacta sunt servanda.

Decerto, começaram a brotar reações a tal entendimento, sobrema-
neira a partir de ideias de verve sociológica, bem como para evitar os chama-
dos tratados imorais, pautados pela possibilidade de que fossem entabulados 
sem qualquer limitação.

Essa forma de classificação decorre do contraponto entre a corrente 
subjetivista (prevalência da vontade), como corolário da igualdade entre os 
Estados, e a corrente objetivista, que reconhece preceitos de cunho priori-
tário e de hierarquia superior, sobrepondo-se às demais normas sem essa 
carga valorativa.

De fato, firma-se uma grande dificuldade em transpor para o direito 
internacional noção típica do direito interno (ordem pública), mormente 
em decorrência do sistema descentralizado de produção de normas e de 
instâncias de poder e do relacionamento horizontal travado entre os sujeitos 
de direito internacional, configurando uma ordem jurídica de coordenação 
entre as soberanias, ao contrário do que ocorre internamente, que se fun-
damenta pela subordinação e verticalidade.

Cunhou-se o termo “direito internacional geral” para abarcar essas 
normas de ordem pública no âmbito das relações entre os sujeitos inter-
nacionais. E, assim, porque seria uma referência ao caráter universal, em 
oposição às regras de âmbito regional ou bilateral. Por isso, ressalvadas as 
opiniões em contrário, não há que se admitir jus cogens de âmbito regional, 
sedimentadas por blocos como a União Europeia ou o Mercosul, uma vez 
que se estaria limitando seu alcance universal.

Deve-se atentar para a necessidade de compatibilizar o interesse 
plural dos Estados e a imperatividade de tais normas, o que apenas se pode 
obter mediante a existência de valores comuns. Refletir-se-ia em um padrão 
mínimo axiológico relevante para as relações internacionais. Pode-se fazer 
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uma alusão às chamadas cláusulas pétreas no bojo dos direitos fundamentais. 
Nessa toada, formaria uma espécie de “constituição material” do ordena-
mento internacional.

Valendo-se, ainda, da mesma comparação, indaga-se como poderiam 
ser resolvidos os conflitos entre normas imperativas de mesma hierarquia. 
Para tanto, uma vez que a regulamentação específica (Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados) não esclarece esse quesito, caberia a utiliza-
ção de princípios ou regras de colisão, como se pode destacar o princípio 
da cooperação. 

De acordo com os ensinamentos doutrinários, a essência do jus cogens 
remonta ao direito natural, sobremaneira em virtude da natureza universal 
dos seus postulados. Hugo Grócio já dizia que o direito voluntário deveria 
se submeter ao direito natural. Não se confunde com ele, embora reste clara 
a influência jusnaturalista (PORTELA, 2009, p. 74). Não há confusão, pois 
o direito natural é imutável, enquanto o jus cogens pode ser alterado por 
norma de mesma natureza.

Nessa esteira, também a noção de jus gentium, ou seja, direito comum 
a várias nações, contribuiu para a formação do instituto.

Dúvida há no tocante à classificação ou não do jus cogens como fonte 
de direito internacional. Sabe-se que o art. 38 do Estatuto da Corte Interna-
cional de Justiça (Corte de Haia) não o prevê no rol de fontes tradicionais, a 
saber: a) convenções internacionais, sejam elas gerais ou específicas, esta-
belecendo normas expressamente reconhecidas pelos Estados contestantes; 
b) costume internacional, como evidência de uma prática geral aceita como 
lei; c) princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas; d) 
decisões judiciais e ensinamentos dos publiscistas mais altamente qualifica-
dos das várias nações, sujeitos às disposições do art. 59, como meios subsi-
diários para a determinação das normas de direito. Não se exclui, contudo, 
o uso da equidade.

Como o preceptivo relacionado foi redigido anteriormente à ativa 
participação das organizações internacionais e à difusão de suas resoluções, 
os atos que figuram como objetos da intervenção delas não se encontram 
enumerados naquele rol.

Quanto à sua origem, duas posições têm prevalecido. A primeira tem 
entendido que acordos celebrados entre os países seriam meramente decla-
ratórios do jus cogens, ao passo que a outra realça a sua função constitutiva 
de normas cogentes.
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Nada obstante a tentativa de relacioná-lo como fonte de normas de 
direito internacional, o mais correto seria defini-lo como uma qualificação 
das fontes tradicionais. Ou seja, tratados, costumes e princípios gerais po-
dem ser classificados como normas imperativas, quando vincularem valores 
substanciais para a comunidade internacional.

Para parte da doutrina, enquadrá-lo como fonte seria limitar seu 
âmbito de aplicação, uma vez que seu conteúdo não pode estar atrelado uni-
camente à ideia de regulamentar o procedimento de elaboração de normas 
de direito internacional.

Destarte, uma vez que não há uma definição expressa e hermética, 
nem uma enumeração exaustiva de suas espécies, a doutrina, sem qualquer 
consenso, elege alguns princípios com caráter de jus cogens. Desse modo, 
seria possível relacionar os seguintes: coexistência pacífica, autodetermina-
ção dos povos, proibição da ameaça ou do emprego da força, não ingerência 
nos assuntos internos, independência dos Estados, igualdade soberana dos 
Estados, respeito universal aos direitos humanos, entre outros tantos. 

Tais exemplos retratam diferentes influências na elaboração do con-
ceito. Isso porque, enquanto os países socialistas defenderam princípios 
como a coexistência pacífica e a proibição do emprego da força, os capita-
listas vincularam-se mais à ideia de não intervenção em assuntos internos. 
Por outro lado, as nações em desenvolvimento contribuíram, sobremaneira, 
quando sustentaram, entre outros princípios, a igualdade entre os Estados.

Há uma forte tendência a tentar vincular o chamado direito interna-
cional humanitário às normas imperativas ora estudadas. Em verdade, estas 
últimas podem ser divididas em dois grandes grupos, a saber, normas que 
buscam proteger a pessoa humana e normas que se relacionam diretamente 
aos Estados.

Impende ressaltar que a noção de jus cogens começou a se solidificar 
no período histórico denominado de Guerra Fria, no qual havia uma tensão 
bipolar marcante entre nações capitaneadas pelos soviéticos e pelos norte-
-americanos.

Tatyana Scheila Friedrich (2004, p. 32), em excelente trabalho sobre o 
tema, amparada em Michel Virally (“Reflexions sur le jus cogens”), diferencia 
as normas imperativas relativas das absolutas. Aquelas seriam disposições, 
com fulcro em tratados multilaterais, em que não se permite alteração, por 
tratarem de aspectos ligados ao seu objeto e finalidade. Noutro giro, as ab-
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solutas seriam as normas de jus cogens propriamente ditas, redundando em 
nulidade dos atos que as transgridam.

Em que pese sua utilização difusa, não existia, ainda, uma definição 
precisa para as normas peremptórias. 

No entanto, em dois dispositivos da Convenção de Viena sobre Di-
reitos dos Tratados de 1969, encontra-se menção expressa ao jus cogens, a 
saber:

Art. 53
Tratado em conflito com uma das Normas Imperativas de Direito In-
ternacional Geral (“Jus cogens”)
É nulo o tratado que, no momento de sua conclusão, conflita com uma 
norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da pre-
sente Convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral 
é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos 
Estados no seu conjunto, como norma da qual nenhuma derrogação é 
permitida e que só pode ser modificada por uma nova norma de direito 
internacional geral da mesma natureza.
Art. 64
Superveniência de uma Norma Imperativa de Direito Internacional 
Geral (“Jus cogens”)
Se sobrevier uma norma imperativa de direito internacional geral, 
qualquer tratado existente em conflito com essa norma torna-se nulo 
e extingue-se.

Para compreender o que o art. 53 preconiza por “Estados em seu 
conjunto”, deve-se realizar o mesmo exercício hermenêutico utilizado para a 
configuração de um costume internacional. Deveras, mais importante torna-
-se a primazia dos valores de observação obrigatória (opinio iuris) do que 
o número de repetições.

Não são os tratados, as normas consuetudinárias ou os princípios 
gerais do direito que, como regra, representam a comunidade internacional 
“em seu conjunto”, tarefa, por exemplo, da Assembleia Geral da ONU ou de 
uma conferência internacional.

Em razão de seu conceito abstrato (do jus cogens), há risco de sua 
utilização em favor de um determinado sujeito ou de um grupo de Estados, 
sendo objeto de manipulação. É o chamado perigo de um “Estado universal”, 
objeto de dominação autoritária, em razão da prevalência de uma determi-
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nada ideologia ou força preponderante. Seria uma justiça universal unívoca 
forjada. O uso de termos genéricos, como “comunidade internacional” ou 
“consciência jurídica”, contribui para tanto. 

Outrossim, para se conceber esse reconhecimento, a doutrina inter-
nacionalista diverge quanto à necessidade de voto majoritário ou de unani-
midade da comunidade internacional em assembleias em torno do assunto. 
Entendo que estabelecer, a priori, um quórum de aprovação das normas 
imperativas pode engessar o tema. Deve-se buscar, portanto, os valores 
consolidados e aceitos universalmente em uma determinada era, ou seja, 
certa afeição com o direito natural. A necessidade de amplo consentimento 
dos Estados dificultaria a aplicação, tendo em vista a grande quantidade de 
interesses díspares em jogo para fins de uma conciliação.

A Convenção de Viena deve ser aplicada não somente aos tratados, 
mas também a outras formas de atos internacionais, como os atos unilaterais. 
Tais atos unilaterais, contudo, não podem ser considerados como fonte de 
jus cogens, tendo em vista o já citado perigo de manipulação.

O art. 53 cria uma espécie de nulidade não tradicional, ou seja, que 
não decorre de erro, dolo ou coação. Celso D. Albuquerque de Mello (2004, 
p. 265) classifica como nulidade absoluta, uma vez que se infringe “norma 
que interessa a ordem pública internacional”, em oposição à relativa, quando 
há contrariedade a interesses privados. 

Para Alfred Verdross (1937 apud FRIEDRICH, 2004, p. 29), uma nor-
ma de tratado é nula quando contrária à norma compulsória de direito inter-
nacional geral ou contra bonos mores. A última reflete a situação quando o 
Estado é impedido, através de tratado, de cumprir obrigações reconhecidas 
comumente como de um Estado civilizado. 

Qual seria, então, a diferença entre as nulidades dos arts. 53 e 64? 
Por oportuno, a nulidade prevista no art. 53 é originária, atinge o tratado 
que viola norma imperativa desde a sua criação, devendo ser considerada 
ex tunc, ao passo que aquela do art. 64 é superveniente. Classificada, então, 
como de eficácia ex nunc.

Problema surgiu, principalmente, no tocante à diplomacia brasileira, 
quanto à retroatividade ou não do conceito de jus cogens para os tratados 
celebrados antes da convenção. Deveras, nos termos da redação aprovada, 
não houve nenhuma ressalva, pelo que a aplicação retroativa não restou 
vedada. Somada a isso, a submissão das controvérsias à Corte da Haia foi 
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uma das principais causas para que não houvesse ratificação da convenção 
pelo Brasil até o momento.

O art. 66 da mesma convenção dispõe acerca do procedimento a ser 
utilizado para solução de controvérsias na aplicação dos arts. 53 e 64.

Art. 66. Procedimento de solução judiciária de arbitragem e de con-
ciliação. Alínea a: qualquer parte na controvérsia sobre aplicação ou 
interpretação dos artigos 53 e 64 poderá, mediante pedido escrito, 
submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as parte 
decidirem, de comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem.

Antes de tais medidas, as partes deverão, nos termos do art. 33 da 
convenção, tentar solucionar o caso por meios pacíficos, de modo que, não 
havendo acerto em um período de 12 meses, busca-se a arbitragem, se assim 
for acordado, ou a intervenção da Corte Internacional de Justiça.

O art. 71, por outro lado, elenca as consequências em relação a casos 
de nulidade por violação do jus cogens, seja anterior ou superveniente, in 
verbis:

Art. 71. Consequências da nulidade de um tratado em conflito com uma 
norma imperativa de direito internacional geral. 1. No caso de um tra-
tado nulo em virtude do art. 53, as partes são obrigadas a: a) eliminar, 
na medida do possível, as consequências de qualquer ato praticado 
com base em uma disposição em conflito com a norma imperativa de 
direito internacional geral; e b) adaptar suas relações mútuas à norma 
imperativa de direito internacional geral. 2. Quando um tratado se tor-
ne nulo e seja extinto, em virtude do art. 64, a extinção do tratado: a) 
libera as partes de continuarem a cumprir o tratado; b) não prejudica 
qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes, criados 
pela execução do tratado antes de sua extinção, desde que esses di-
reitos, obrigações ou situações possam ser mantidos posteriormente, 
à medida que isso não entre em conflito com a norma imperativa de 
direito internacional geral.

Outro dispositivo da convenção a tratar do tema é o art. 44, o qual, 
consoante Tatyana Friedrich (2004, p. 41-42), destaca a impossibilidade 
de aplicação do princípio da indivisibilidade nas hipóteses do art. 53, visto 
que não apenas as cláusulas que violaram a norma imperativa, mas todo o 
texto do tratado deve ser considerado nulo, visto que, quando da elabora-
ção e entabulamento, já se tinha conhecimento das vedações existentes, ao 
contrário do que ocorre com o art. 64, em que se pode aplicar o princípio 
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da divisibilidade e somente considerar nulas as cláusulas que, efetivamen-
te, violarem o jus cogens: “Art. 44. Divisibilidade das disposições de um tratado. 
[...] 4. Nos casos previstos nos artigos 51, 52 e 53, a divisão das disposições de um 
tratado não é permitida”.

Há quem destaque não ser razoável ou proporcional a extinção de 
todo o tratado contrário às normas imperativas, mas somente a sua ineficácia 
ou inaplicabilidade ao caso concreto (PORTELA, 2009, p. 74).

Frise-se que outros temas são utilizados para a compreensão da pre-
sente abordagem, sobremaneira a questão da responsabilidade internacional 
dos Estados e dos crimes internacionais.

Com efeito, um ilícito internacional não autoriza uma contramedida 
(estado de necessidade), v. g., prática de genocídio (ou contragenocídio), 
tendo em vista que um ato ilícito, que violou norma imperativa de direito 
internacional geral, não pode justificar nova violação de norma da mesma 
natureza.

Além disso, as normas imperativas de direito internacional geral, 
como dito, têm aplicação tanto na relação entre os países, como no direito 
interno, no âmbito dos chamados direitos humanos. Por isso, as medidas 
nacionais autorizadoras de tortura ou que representam anistia a torturadores 
não podem ser reconhecidas como legítimas pela comunidade internacional.

Quanto à relação entre países, embora no julgamento de indivíduos, 
há casos em que a Corte Internacional de Justiça, através de votos dissiden-
tes, considerou a imunidade de jurisdição inferior às regras de jus cogens. 

Relembre-se, também, o célebre caso Pinochet, o qual se encontrava 
na Inglaterra e teve seu pedido de extradição, formulado pela Espanha, ne-
gado por órgão de jurisdição interna, em razão da citada imunidade, quanto 
aos casos ocorridos no exercício da função. Com o aditamento do pedido 
e a inclusão de novas acusações, por motivo de saúde, o extraditando foi 
liberado.

Ademais, conforme consignado pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, os crimes contra a humanidade, a partir da violação do jus cogens, 
são imprescritíveis.

Para Luiz Flávio Gomes (2011), a Lei de Anistia (brasileira) é incon-
vencional, porque vai de encontro a vários tratados internacionais sobre 
direitos humanos e, consequentemente, às normas imperativas de direito 
internacional geral.

livro_direito_internacional.indb   118 07/05/2013   14:45:31



I Jornada de Direito Internacional

119

Por contrariar tais normas, a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos entendeu que a Lei de Anistia carece de efeitos jurídicos, uma vez que 
impediu a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos.

Percebe-se, hodiernamente, uma diminuição na resistência às normas 
imperativas, haja vista que se aumenta a consolidação de valores conside-
rados superiores pela comunidade internacional.

Quanto à soft law, surgiu mais em razão da necessidade de resolução 
de problemas e crises de uma maneira rápida e eficaz — assim como de 
administração de interesses dos Estados — do que da preocupação com a 
elaboração de textos normativos, ou seja, menos preocupada com a técnica 
e com maior afinidade com a prática.

Vislumbra-se, também, exceção à regra do pacta sunt servanda, pois 
alguns Estados que não participaram da criação têm a faculdade de seguir 
as suas orientações.

Podem ser elaboradas através de diversos instrumentos, sobretudo 
declarações de intenções que os Estados fazem em grandes encontros inter-
nacionais, assim como resoluções expedidas por organizações internacionais, 
públicas ou privadas. Do mesmo modo que ocorre com os tratados, a forma 
escrita é a regra.

Em tal assunto, o que deve haver é uma efetiva participação em or-
ganizações multilaterais, principalmente das nações menores, sob pena de 
se consolidar uma espécie de dirigismo no tocante às resoluções.

Demais disso, despontam como propulsoras deste novo fenômeno as 
intensas relações entre Estados, que estão se tornando cada vez mais comuns, 
e a crescente interdependência entre os sujeitos de direito internacional, 
resultado do intercâmbio de bens, pessoas, serviços, informações, valores.

É cediço salientar que, ao contrário do que se pensa, não há corre-
lação direta entre o jus cogens e a soft law. Isso porque a última se opõe ao 
conceito de hard law, traduzindo-se como um direito mais maleável, fruto 
da premência de adaptação. Obviamente, uma norma de hard law (tratados, 
costumes) pode veicular também o jus cogens, porém não necessariamente.

Vislumbra-se uma grande dificuldade quanto à tradução do termo 
soft law para o português. Decerto, há severas críticas na utilização do termo 
direito flexível para tal desiderato. Não há como traduzir para o nosso idioma 
sem que ocorra perda de algum significado. O mais apropriado seria manter 
o termo em inglês, extremamente difundido.
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A sua maior utilização vem ocorrendo recentemente na seara do 
direito internacional econômico, para regulamentar, sobretudo, as crises eco-
nômicas, assim como em relação ao direito internacional do meio ambiente, 
hipóteses que também demandam uma resolução célere. Como exemplos de 
textos nessas áreas, temos os atos emanados do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e a Agenda 21, carta de intenções da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92).

Quanto às declarações de intenções para fins de preservação em ma-
téria ambiental, a utilização excessiva da soft law pode ser um perigo para a 
sua efetivação, tendo em vista que diversos Estados participam da elaboração 
desses textos, para, em seguida, descumpri-los, sem cerimônia. 

Nessa seara, a utilização de normas de hard law, sobremaneira dos 
tratados, é premente para maior estabilidade, sem menosprezar a importân-
cia daqueles documentos para fins de conscientização e do reconhecimento 
do problema, mormente para, em novas rodadas de negociação, quando 
constatada reiteração, as nações negligentes serem constrangidas (ao me-
nos moralmente) a adimplir aquilo que assinaram ou para demonstrar a 
necessidade de elaboração de um tratado sobre um determinando ponto, 
com todas as consequências que lhe são peculiares.

Há quem negue qualquer caráter jurídico à soft law ou a considere 
com graus de normatividade menores que os tradicionais (SOARES, 2002, 
p. 136), enquadrando-se, inclusive, tais textos na categoria de obrigação 
natural ou moral.

Essa orientação decorre da ausência de (ou pouca) coercibilidade, 
visto que suas disposições não preveem sanções (tradicionais) em face de 
descumprimento. Poder-se-ia sustentar que não são criadas obrigações. 
Tratar-se-iam, assim, de meras recomendações, segundo entendimento ma-
joritário dos doutrinadores.

O risco que pode ser ressaltado, quanto à difusão da soft law, é a 
possibilidade de um Estado que não tenha participado de sua elaboração 
não aceitá-la como obrigatória, tornando sem efeito suas disposições.

Todavia, apesar de não estar prevista sanção de natureza jurídica 
(sanção tradicional), há consequências de ordem pragmática. Como exemplo, 
o descumprimento de uma norma exarada por uma organização interna-
cional no âmbito do mercado financeiro pode segregar um país no cenário 
econômico internacional.
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O que se tem, em verdade, é um produto jurídico inacabado no tempo, 
um compromisso programático. Sua pouca juridicidade firma-se em razão 
da exigência de um texto que possibilite a sua modificação, que se adapte a 
novas realidades. Tal forma também é relevante, saliente-se, por incorporar 
melhor as peculiaridades técnicas.

Entrementes, a soft law, quando se entender conveniente ou neces-
sária, pode ser incorporada por fontes tradicionais, como os tratados, ou 
transformadas em leis internas, como ocorre com as recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho (PORTELA, 2009, p. 77).

Consoante foi analisado, há uma mudança considerável na atual or-
dem jurídica internacional. De fato, a sociedade atual, cada vez mais globa-
lizada, com o consequente aumento do comércio internacional e o crescente 
fluxo migratório de pessoas pelas mais diversas razões, traz para o seio do 
direito internacional público questões relacionadas anteriormente ao direito 
interno dos Estados.

As formas tradicionais de lidar com tais situações não são mais sufi-
cientes para a solução dos problemas que emergem. A necessidade do Estado 
de manifestar sua vontade expressa para se submeter a obrigações perante 
a comunidade internacional pode engessar o ordenamento ou deixar um 
caso sem regulamentação, mostrando-se acertada a difusão e a solidificação 
do jus cogens. Da mesma forma, a demora e a complexidade na elaboração 
de tratados ou no reconhecimento dos costumes pode não acompanhar o 
desenvolvimento e a mutabilidade das relações internacionais, sendo extre-
mamente conveniente a soft law para tanto.

Não se pode deixar de destacar os riscos acima descritos, ou seja, a 
utilização exacerbada de ambos, haja vista que um direito excessivamente 
flexível e pouco constringente pode levar ao caos, assim como o reconheci-
mento massificado de normas imperativas é capaz de ocasionar a dominação 
por um determinado grupo de nações que detiver o “poder de interpretar” 
o que seja obrigatório ou não.

Assim, seu uso coerente e controlado pode ser bastante profícuo e 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade internacional.
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A sociedade internacional global na visão de Reinaldo Dias

Eudóxio Cêspedes Paes1

1 Introdução

O estudo das relações internacionais se desenvolveu intensamente 
após os grandes conflitos mundiais do século XX. A aparente incapacidade 
da diplomacia de enfrentar os pontos de interesse divergente entre os países 
provocou a necessidade de revisão de paradigmas. É nesse contexto que 
ganha corpo o ideário de uma sociedade internacional, com objetivos pró-
prios e comuns, voltada para a construção de uma nova ordem. Ambicioso 
ou utópico, tal projeto foi abordado com interesse pelo sociólogo e professor 
Reinaldo Dias, em sua obra Relações internacionais – introdução ao estudo 
da sociedade internacional global, cujas ideias serão abordadas ao longo do 
presente artigo.

2 Relações internacionais, sistema e sociedade internacional

A ciência destacada estuda as relações entre os Estados, bem como 
entre estes e outras unidades que constituem o sistema internacional, a 
exemplo das organizações internacionais, das organizações não governa-
mentais e das corporações transnacionais. A questão central a ser observada 
é saber como se dão as relações que resultam na guerra e na paz, vale dizer, 
como se dá a cooperação e o conflito entre os diferentes países. Reinaldo 
Dias (2010) destaca que a cooperação não indica a ausência do conflito, 
mas a capacidade dos Estados de resolver de modo pacífico suas diferenças. 
Somente quando fracassa a cooperação é que os conflitos evoluem para a 
guerra. Dessa maneira, o autor conclui que o objeto de estudo da disciplina 
é a sociedade internacional, formada por uma complexa rede de relações 
internacionais, que tem origem nas ações derivadas da soberania exterior dos 
Estados e também nas ações individuais e coletivas de outros atores (como 

1 Juiz federal substituto. 

livro_direito_internacional.indb   123 07/05/2013   14:45:32



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

124

indivíduos, organizações internacionais, organizações não governamentais, 
empresas transnacionais etc.).

O primeiro professor catedrático de relações internacionais no mun-
do, Alfred Zimmern (1936), indica três fatores que provocaram o nascimento 
e norteariam o desenvolvimento da disciplina: 

a) a mudança na realidade internacional, mais preocupada com os 
efeitos produzidos pelo desenvolvimento da tecnologia e da ciência sobre 
a sociedade internacional; 

b) o avanço no estudo das ciências sociais; 
c) o próprio parâmetro de estudos, que pressupõe uma concepção 

global do objeto estudado. 
Hedley Bull (2002), renomado internacionalista, considera que os 

Estados formam um sistema internacional quando mantêm contatos entre 
si e suas decisões produzem algum impacto nas decisões a serem tomadas 
pelo outro, ou seja, cada unidade independente constitui a parte de um todo 
e se afeta mutuamente. 

Essas interações podem assumir a forma de cooperação, conflito, 
intercâmbio, neutralidade, animosidade e desenvolvem atividades de cunho 
político, econômico, social, cultural etc. 

Entretanto, quando se sobressai a relação de interdependência, mar-
cada de valores e interesses comuns, é que se pode falar em um estágio 
mais avançado no plano internacional, que não mais será considerado como 
sistema, mas como uma verdadeira sociedade internacional.

3 Objetivos comuns de uma sociedade internacional

Reinaldo Dias (2010) indica alguns objetivos comuns aos membros 
de uma sociedade internacional: preservar o sistema e a sociedade de Es-
tados soberanos — os atuais Estados compartilham a ideia de que são os 
atores principais da política mundial —; alcançar e preservar a paz mundial; 
manter a soberania externa individual dos Estados — reconhecer a inde-
pendência do Estado em relação a qualquer autoridade externa, seu direito 
a autodeterminação como unidade política independente e com jurisdição 
plena sobre seu território e população —; reduzir ao mínimo a violência 
que culmina em morte ou danos físicos; cumprir os acordos, respeitar os 
contratos e as negociações.

livro_direito_internacional.indb   124 07/05/2013   14:45:32



125

I Jornada de Direito Internacional

A grande questão a ser definida é saber como assegurar a consecução 
destes objetivos, considerando que a ordem internacional é essencialmente 
anárquica, no sentido de que não observa nenhuma força superior capaz de 
impor os ideais indicados, ou mesmo manter a ordem e o funcionamento do 
sistema internacional e da sociedade de Estados. 

Para o autor, o estágio atual das relações internacionais permite esse 
desiderato, de forma organizada e baseada na consciência e percepção dos 
membros da sociedade internacional.

4 Tradições teóricas nas relações internacionais

Três são as correntes de pensamento que buscam a reflexão das re-
lações internacionais. Elas foram desenvolvidas pelos internacionalistas 
Martin Wight (2002) e Hedley (2002) e podem ser assim descritas:

a) Tradição hobbesiana (Realismo): pressupõe um mundo anárquico, 
de guerra permanente, implicando uma situação de puro conflito entre as 
nações, em que a paz seria apenas um intervalo entre guerras. Esse estado 
permanente de beligerância refletiria a inclinação humana a lutar contra seus 
semelhantes, por competição, por desconfiança ou mesmo por glória. Essa 
tendência humana estaria associada à ausência de um poder organizado. 
Tendo em vista que não haveria propriamente uma sociedade internacio-
nal, mas um ambiente extremamente hostil, os Estados poderiam adotar as 
medidas que entendessem necessárias à defesa de seus interesses, mesmo 
que tal postura tivesse um caráter imoral ou ilegal. Na obra O Leviatã, é 
destacado que as razões de Estado supririam quaisquer questionamentos 
morais. Assim sendo, a única forma de superar essa ordem baseada no estado 
de natureza seria por meio de um equilíbrio de poder. Uma robusta variante 
dessa corrente no âmbito da ciência política é denominada de realpolitik: o 
poder como elemento regulador que assegura um mínimo de ordem no seio 
da natureza essencialmente anárquica do sistema internacional, e que tem 
como fim a sobrevivência e perpetuação dos próprios Estados. A ambição 
do poder seria inerente ao homem, dado o sentimento de insegurança que 
existe no mundo. Como não existe um poder superior, os Estados devem 
velar pela segurança internacional. 

b) Tradição kantiana (Idealismo): pressupõe um conjunto de relações 
entre os indivíduos, criando laços que ultrapassam as fronteiras nacionais. 
Na obra À paz perpétua, existe uma preocupação com o indivíduo, que in-
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gressa nas guerras não por vontade própria, mas pelos interesses de seus 
governantes. O comportamento internacional estaria baseado em uma moral 
coletiva, e as relações internacionais, na cooperação, de maneira que seria 
possível afastar o estado de natureza hobbesiano. Há uma comunidade uni-
versal da humanidade, em que os interesses de todos os homens são comuns 
e viabilizam vínculos sociais transnacionais, que unem os seres humanos 
numa grande comunidade mundial. A tradição kantiana busca a superação 
do sistema de Estados e da sua principal manifestação, que é a guerra, com 
vistas a um Estado dos povos (civitas gentium) (KANT, 2008).

c) Tradição grociana (Ecletismo): as relações internacionais ocorrem 
entre os Estados, mas o comportamento destes é guiado por normas e regras 
de conduta. Será um ponto intermediário entre o Realismo e o Idealismo. 
É admitida a noção de uma sociedade internacional, formada por Estados 
que não estão em uma luta contínua e que observam regras comuns e ins-
tituições que limitam e evitam a eclosão de conflitos. A obra que traz esse 
ideal é denominada De jure belli ac pacis. Nesse livro, Grócio admite que o 
sistema de estados é anárquico, mas não necessariamente violento ou caóti-
co. A anarquia é contida pela sociedade de Estados que permite a existência 
de certa ordem baseada em leis que regulam as relações entre os Estados.

5 Sistema internacional

A noção de sistema internacional decorre da aplicação da teoria geral 
de sistemas, desenvolvida, em 1950, por Ludwig Von Bertalanffy. Considerou-
-se viável a aplicação das noções sistêmicas à sociedade, de maneira que o 
todo seja o produto de partes que interagem, cujo conhecimento e estudo 
devem ocorrer sempre relacionando o funcionamento dessas partes ao todo. 

Conceitua-se o sistema internacional como uma unidade composta 
por uma série de partes que interagem entre si: os Estados, organismos in-
ternacionais, as organizações não governamentais e corporações transnacio-
nais. O atuar desses entes obedece a regras fixadas por fatores econômicos, 
pelo interesse na segurança internacional e na preocupação de manter a 
própria integralidade dos Estados. Essa configuração de poder se denomina 
de estrutura do sistema internacional.

Há diversas variáveis que marcam um sistema internacional, tais 
como a natureza dos atores (estatais/não estatais); a distribuição de poder; a 
distribuição da riqueza; o grau de polarização (unipolar/bipolar/multipolar); 
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os objetivos dos atores (expansionistas/belicistas); os meios empregados; 
o grau de interdependência (interconexão de bens e serviços; pessoas e 
informações) e a vulnerabilidade mútua. 

5.1 Evolução histórica dos sistemas internacionais

•	Sistema clássico internacional, de 1648 a 1789 (Modelo de Westfália 
– Guerra dos Trinta Anos). Marcado pelo fim da preponderância 
das autoridades do papa e do imperador no cenário internacional. 
Princípio de que a religião de cada território será aquela de seu 
soberano (cuius regio, eius religio). Consolidação dos estados euro-
peus na ordem internacional (França, Inglaterra, Áustria e Espanha). 
Manutenção da ordem pelo equilíbrio de poder.

•	Sistema internacional de transição, de 1789 a 1945 (Modelos de 
Viena e Versalhes). Havido depois da Revolução Francesa. Consi-
derava que o fundamento de legitimação do Estado seria o povo. 
Desenvolveu-se num contexto de substituição das monarquias 
absolutistas pelas nações e foi marcado pela busca por maior coo-
peração entre os Estados e pelas primeiras tentativas de se insti-
tucionalizarem mecanismos para manutenção da ordem mundial. 
Congresso de Viena (1814 a 1815): tentativa de restauração das 
antigas monarquias absolutistas diante da derrota de Napoleão; 
aliança militar entre as potências da época (Concerto Europeu – um 
sistema de consultas regulares e diplomacia multilateral entre as 
potências Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, que derrotaram 
a França; teve fim com a Guerra da Crimeia, em 1854); Tratado de 
Versalhes (com o fim da I Guerra Mundial, condições duras foram 
impostas à Alemanha (acabaram provocando a II Guerra Mundial); 
cria-se a Sociedade das Nações, da qual os EUA não fizeram parte). 
Conferências de Teerã, Yalta e Potsdam.

•	Sistema internacional posterior à II Guerra Mundial (1945-1989). 
Foi marcado pela bipolaridade entre um bloco capitalista, liderado 
pelos Estados Unidos da América, e um bloco de orientação comu-
nista, liderado pela União Soviética. A esse antagonismo e clima de 
contenção recíproca, sem eventos bélicos efetivos, deu-se o nome 
de Guerra Fria. 

•	Sistema internacional contemporâneo (pós-Guerra Fria). Transição 
de uma ordem monopolar para uma ordem multipolar. Alianças 
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entre Estados mudam com base em questões econômicas. Interde-
pendência entre os Estados.  Aumento da influência de corporações 
transnacionais, organizações intergovernamentais e ONGs.

6 Atores do sistema internacional

•	Considera-se como ator do sistema internacional toda pessoa ca-
paz de desempenhar uma função no campo internacional (decidir, 
iniciar uma ação ou mesmo influenciá-la). Pode ter caráter político 
ou sindical, religioso, assistencial ou humanitário, desportivo. 

•	Classificação (Marcel Merle):
•	1. Estados (elementos estatais são: a população; o território; o go-

verno soberano e reconhecido pelos demais). 
•	2. Organizações internacionais intergovernamentais (associações 

de Estados estabelecidas por um acordo entre seus membros e que 
apresentam: estrutura permanente de órgãos; interesses comuns a 
serem atingidos por cooperação; funções de facilitação do entendi-
mento; legitimação; comunicação; redução das tensões). Fins gerais 
(ONU) ou específicos (OMS); vocação universal (OIT) ou regional 
(OEA); formatação de fóruns políticos (OIT) ou mais burocráticos 
(FAO – melhoramento da produção agrícola). 

•	3. Forças transnacionais (ONGs e empresas multinacionais). ONGs 
são associações e fundações privadas constituídas de acordo com 
o direito interno de um Estado. Sem intuito lucrativo. Objetivo de 
interesse internacional. Estrutura autônoma e própria. As empresas 
transnacionais e o seu destaque atual. 

•	4. Indivíduos; organizações internacionais de partidos políticos; 
organizações sindicais transnacionais; organizações religiosas; 
opinião pública e meios de comunicação.

7 A estrutura do sistema internacional

É a forma que adota o sistema segundo as diversas polarizações que 
ocorrem em função das interações de poder entre os diversos atores. As 
regras do jogo dadas pelos detentores do poder. Vale lembrar o conceito de 
poder, que, para Max Weber, seria toda probabilidade de impor a própria 
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vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fun-
damento dessa probabilidade. 

O poder político possui como meio específico a força estatal, identi-
ficando o grupo dominante. No campo das relações internacionais, a força 
armada, como ameaça ou potencialidade, representa o fator material mais 
importante na construção do poder político de uma nação. Poder legítimo e 
ilegítimo. Aceitação social e disposição de obediência por parte dos que não 
o detêm. Autoridade como poder constituído. 

Existem relações de poder também na estrutura internacional, na 
medida em que existe uma hierarquia entre os estados e um relativo equi-
líbrio de poder entre as grandes potências. De acordo com esse fatores, o 
sistema pode ser multipolar (coerção por meio de alianças), bipolar ou uni-
polar (imperial).

Chama-se potência internacional o Estado que estabelece as regras 
do jogo e que dispõe de recursos e é capaz de mobilizá-los para defender 
estas regras. Soft power (capacidade de cooptar terceiros pela atração, e não 
pela coerção ou dinheiro). A depender de sua importância geopolítica, uma 
potência pode ser considerada como hegemônica ou regional.

A governança global, por sua vez, representa a totalidade das diver-
sas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públicas e privadas 
administram seus problemas comuns. São suas características: a desnecessi-
dade de governo e a dependência da aceitação da maioria. Possui frequente 
atuação nas áreas da cultura, meio ambiente e questões sanitárias. 

Somente quando um sistema internacional é marcado pela coopera-
ção em torno de objetivos comuns é que se poderá falar em uma verdadeira 
sociedade internacional.

8 Conclusão

As relações entre os diversos atores de um sistema internacional 
são complexas. Não podem ser sintetizadas em um mero jogo de poder e 
submissão, no qual uma única potência dita as regras do jogo enquanto as 
demais apenas se adstringem a uma obediência cega. Em função dessas pe-
culiaridades e da existência de uma relação de interdependência entre os 
agentes do sistema internacional, é que se pode falar em um equilíbrio de 
forças, orientado com vistas à consecução de interesses comuns, caracteri-
zadores de uma verdadeira sociedade internacional.
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Um olhar crítico sobre o sequestro  
internacional de crianças

Felipe Andrade Gouvêa1

O presente artigo tem por objetivo instigar o leitor a meditar sobre 
o tema “sequestro internacional de crianças” e suas implicações para o de-
senvolvimento do menor.

Inicialmente, é de se fazer referência à Convenção da Haia sobre os 
Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, de 25 de outubro 
de 1980.

Dita Convenção internacional regula as providências interestatais 
que devem ser observadas quando houver a retirada da criança do Estado 
de sua residência habitual, em contrariedade às regras estabelecidas sobre a 
guarda do infante. Saliente-se que esta convenção foi promulgada no Brasil 
através do Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000.

Pois bem, a Convenção da Haia de 1980 tem seu âmbito de aplicabi-
lidade conforme previsão de seus arts. 1º e 3º, logo a seguir reproduzidos:

Art. 1
A presente Convenção tem por objetivo:
a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas 
para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente;
b) fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes 
os direitos de guarda e de visita existentes num Estado Contratante.
Art. 3
A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita 
quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a 
instituição ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamen-
te, pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência habitual 
imediatamente antes de sua transferência ou da sua retenção; e

1 Juiz federal.

livro_direito_internacional.indb   131 07/05/2013   14:45:32



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

132

b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual 
ou em conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou 
devesse está-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.
O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribui-
ção de pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de 
um acordo vigente segundo o direito desse Estado. 

Assim, temos que a Convenção da Haia de 1980 abarca os casos de 
transferência ilícita da criança — com discordância do, ou de um dos deten-
tores da guarda da criança — transpondo a fronteira do Estado de residência 
habitual do menor.

Nestes casos, o texto convencional determina que o Estado requerido 
(aquele para o qual a criança foi transferida) deverá providenciar o retorno 
da criança ao Estado requerente, que é aquele da residência habitual.

No entanto, tal regra deve ser vista cum grano salis. É que, ao tratar-
mos de retorno de crianças a seu país de origem, trabalha-se com alguém 
que, em sua fase inicial de vida — e, portanto, em pleno desenvolvimento 
físico e psicológico —, já se depara com um grave problema familiar, que é 
o distanciamento da convivência com um dos responsáveis/pais.

É que quase sempre as questões que envolvem a transferência, dita 
ilícita pela convenção, abrangem desavenças no âmbito familiar e problemas 
de diferenças culturais entre os detentores da guarda do menor.

Assim, é de suma importância uma análise acurada sobre as hipóteses 
de denegação do retorno da criança ao país de origem, conforme estipulado 
pelo art. 13 do texto convencional, além do afastamento do prazo de um ano 
a que se refere o art. 12, em determinadas hipóteses, que serão esclarecidas 
adiante.

Não é demais lembrar que o art. 1.631 do Código Civil de 2002 atribui 
o dever de guarda a ambos os pais, por isso devem ser focadas as possibi-
lidades de ocorrências que venham a ferir a dignidade do menor enquanto 
pessoa: “Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder 
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá 
com exclusividade”. 

Nessa esteira, a discussão sobre o status do tratado internacional so-
bre direitos humanos, sob o enfoque dos §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição 
da República, perde totalmente o sentido se não conjugarmos a Convenção 
da Haia de 1980 com as regras de proteção ao menor contidas em nossa 
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Constituição, legislação interna e o vetor interpretativo da dignidade da 
pessoa humana, expresso no art. 1º da Constituição da República.

Seria contrasenso uma regra constitucional evoluir para atribuir 
caráter de emenda à Constituição ao tratado internacional sobre direitos 
humanos, se não se interpretar este tratado de acordo com as regras legis-
lativas internas que imprimem um arcabouço mais protetivo ao núcleo do 
direito humano, como o da criança, por exemplo.

A aplicação e interpretação isoladas das regras da Convenção da Haia 
acabam por ferir a regra da proibição de retrocesso no que concerne aos 
direitos e às garantias fundamentais, se não conjugadas com a legislação 
interna que atenda ao escopo de humanização do direito.

Portanto, a regra de devolução da criança deve ser respeitada por se 
traduzir na medida que atende à maioria dos casos de transferência inter-
nacional de crianças entre Estados. Entretanto, as hipóteses de exceção do 
art. 13 da Convenção da Haia de 1980 devem ser analisadas com redobrado 
critério, podendo e devendo o juiz processante se valer de todos os meios 
que tiver à disposição para aferir acerca das ocorrências que, porventura, 
venham a interferir na idoneidade da restituição do menor. Por seu turno, 
o art. 12 não deve ser aplicado sem uma análise crítica situacional, sob pena 
de incorrermos em grave erro e ataque ao princípio do melhor interesse do 
menor.

Eis a redação de ambos os artigos convencionais para melhor situar 
o leitor:

Artigo 12
Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos 
termos do Artigo 3 e tenha decorrido um período de menos de 1 ano 
entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do 
início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do 
Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respec-
tiva deverá ordenar o retomo imediato da criança.
A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após ex-
pirado o período de um ano referido no parágrafo anterior, deverá 
ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança 
já se encontra integrada no seu novo meio.
Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido 
tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro Es-
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tado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retomo 
da criança.

Artigo 13
Sem prejuízo das disposições contidas no Artigo anterior, a autoridade 
judicial ou administrativa do Estado requerido não é obrigada a orde-
nar o retomo da criança se a pessoa, instiuição ou organismo que se 
oponha a seu retomo provar:
a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a 
pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de guarda na 
época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou 
concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; ou 
b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a 
perigos de ordem fisica ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar 
numa situação intolerável. 
A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a 
ordenar o e retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que 
a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja apropriado 
levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto.
Ao apreciar as circunstâncias referidas neste Artigo, as autoridades 
judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as infor-
mações relativas à situação social da criança fornecidas pela Autori-
dade Central ou por qualquer outra autoridade competente do Estado 
de residência habitual da criança.

Ocorre que — e este é o ponto que chamo à meditação — o art. 13 
da Convenção, no meu sentir, não esgota as possibilidades de indeferimento 
do pedido de regresso da criança a seu país de origem, e o art. 12 não deve 
ter sua aplicação levada a termo de forma automática.

A título de exemplo, o art. 12 nos traz a regra de que, se o pedido 
de restituição da criança ao país de origem se der antes de um ano de sua 
remoção internacional, este deve ser deferido pela autoridade do país re-
querido. A par de entender que a regra em apreço possa ser aplicada na 
generalidade das situações, não posso concordar em aplicá-la à totalidade 
das demandas, sob pena de estar incorrendo em desrespeito à dignidade da 
criança, convertendo-se a regra convencional num verdadeiro retrocesso 
aos direitos garantidos à criança e ao adolescente.
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Nesse diapasão, a criança pode estar adaptada ao meio social em que 
vive, no país requerido, em prazo menor do que um ano de sua remoção do 
país em que residia anteriormente, por exemplo.

Veja-se que, neste tema, a Constituição da República estabeleceu o 
irrestrito respeito e obrigação da família, sociedade e Estado para com a 
criança e adolescente, nos termos do art. 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional 65, de 2010.)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) não des-
borda desta linha:

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimen-
to e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis.

O exemplo acima fornecido serve apenas para ilustrar uma das di-
versas hipóteses passíveis de ocorrência na hipótese de inobservância do 
microssistema jurídico nacional voltado para proteção do menor.

A aplicação automática da Convenção, sem que se faça esta análise 
crítica sobre as hipóteses de não devolução da criança ao país de origem, fere 
também a proteção ao núcleo essencial do direito fundamental da criança.

É que, ao se admitir a ação legislativa de esvaziamento do direito 
fundamental constitucionalmente garantido, viola-se, entre outros, o dis-
positivo constitucional de vedação de emenda tendente a abolir os direitos 
e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV).

Ademais, o art. 12 fala em retorno imediato da criança, o que por 
certo deverá ser efetivado através de tutela antecipada, portanto, sem que 
tenham migrado aos autos maiores elementos que convençam o magistrado 
acerca do acerto da decisão deferitória do regresso. Para piorar, tal decisão 
de retorno imediato da criança a seu país de origem, por certo, quase sempre 
se revestirá de decisão irreversível, em face das dificuldades de internalizar 
o infante no território nacional em caso de reversão da decisão.
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Voltando à Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Inter-
nacional de Crianças, e não obstante a análise crítica aqui provocada, chama atenção 
a importância das regras convencionais sobre o assunto, que visam delimitar a 
competência internacional, unificar o entendimento sobre a matéria e possibilitar 
a resolução dos conflitos surgidos a partir da transferência ilícita de crianças entre 
Estados.

Neste viés, reproduzo parte do comentário sobre a Convenção de 
Direito Internacional Privado da Haia, no link contido no sítio eletrônico do 
STF de “Combate ao Sequestro Internacional de Crianças”:

[...] As situações pessoais, familiares ou comerciais que estão relaciona-
das a mais de um país são habituais no mundo moderno. Estas podem 
ser afetadas pelas diferenças que existem entre os sistemas jurídicos 
vigentes nesses países. Para resolver essas questões, os Estados ado-
tam regras especiais, conhecidas como “Direito Internacional Privado”.

A missão estatutária da Conferência consiste em trabalhar pela “uni-
ficação progressiva” dessas regras. Isso implica encontrar enfoques 
internacionalmente reconhecidos para questões como a competência 
internacional dos tribunais, o direito aplicável, o reconhecimento e a 
execução de sentenças em numerosas matérias, desde o direito co-
mercial ao processo civil internacional, além da proteção de crianças 
e jovens, questões de direito matrimonial e estatuto pessoal.

A Conferência, com o passar dos anos, no cumprimento de sua missão, 
se transformou num centro de cooperação jurídica internacional e de 
cooperação administrativa na área de direito privado, principalmen-
te nas áreas da proteção à criança e à família, do processo civil e do 
direito comercial.

O objetivo maior da Organização é trabalhar por um mundo, no qual, 
apesar das diferenças entre os sistemas jurídicos, pessoas — tanto 
físicas como jurídicas — possam se beneficiar de um elevado grau de 
segurança jurídica. [...] – grifei.

Este entendimento, extraído do sítio eletrônico do STF, se coaduna 
com a importância primordial do direito internacional, público e privado, 
para a paz entre os povos e resolução de conflituosidade interestatal, con-
forme já antecipado pela atualíssima obra À paz perpétua, de Immanuel 
Kant, cujas mensagens já se orientavam no sentido da necessidade de um 
órgão internacional central que pudesse servir de intermediário entre os 
povos, ante a natureza de guerra inerente aos humanos, e que fosse criador 
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de um direito internacional consensual e limitador da força como medida 
de resolução de conflitos:

[...] a razão condena absolutamente a guerra como procedimento de 
direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, que, 
porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato dos 
povos entre si [...].
[...] formar uma liga de tipo especial, que se pode denominar liga de 
paz [...] que deveria ser distinta do tratado de paz em que este sim-
plesmente procura pôr fim a uma guerra, aquela, porém, a todas as 
guerras para sempre [...].

Assim, não obstante a enorme importância do direito internacional 
para resolução de controvérsias entre as partes oriundas de ordens jurídicas 
diversas, algumas regras estabelecidas convencionalmente devem merecer 
uma filtragem humanizante por parte do magistrado, para que não seja apli-
cada de forma a contrariar seus próprios objetivos.

Portanto, sem perder de vista a importância da Convenção da Haia 
de 1980 e sua idoneidade para resolver a grande maioria das questões en-
volvendo o sequestro internacional de crianças, à guisa de conclusão, esta 
reflexão objetiva uma análise crítica do julgador, a partir da constatação 
de situações extremas e que fogem do ordinário, que devem ser objeto de 
afastamento de algumas regras convencionais que determinariam o retor-
no da criança ao seu país de origem, em respeito à proibição de retrocesso 
em tema de direitos e garantias individuais e vedação do esvaziamento do 
núcleo essencial desses direitos.
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Direitos humanos e diálogo entre jurisdições1

Flávia Piovesan2

State sovereignty is becoming diluted. Public power is being rearticulated in pluralistic and 
polycentric forms. […] This pluralism requires an order to fill in the gaps, reduce fragmen-
tation and induce cooperation between different systems; to establish hierarchies of values 
and principles; and to introduce rules of the recognition, validity and effectiveness of norms.

Antonio Cassesse, When legal orders collidle: the role of the Courts, Global Law Press. 
Editorial Derecho Global, Sevilha, 2010, p.15.

Introdução

O objetivo deste artigo é enfocar o controle de convencionalidade 
sob a perspectiva dos direitos humanos e do diálogo entre jurisdições, com 
especial ênfase no diálogo entre o sistema regional interamericano e as cor-
tes latino-americanas. De um lado, importará em avaliar o modo pelo qual a 
Corte Interamericana exerce o controle da convencionalidade com relação 
às ordens jurídicas latino-americanas; por outro, importará em avaliar o 
modo pelo qual as cortes latino-americanas exercem o controle da conven-

1 Um especial agradecimento é feito à Alexander von Humboldt Foundation pela fellowship que tor-
nou possível este estudo e ao Max-Planck Institute for Comparative Public Law and International 
Law por prover um ambiente acadêmico de extraordinário vigor intelectual. Este artigo tem como 
base a conferência “Direitos humanos e diálogo entre jurisdições”, proferida na I Jornada de Direito 
Internacional da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região, em Belo Horizonte, em 30 de março 
de 2012. 

2		Professora	doutora	em	direito	constitucional	e	direitos	humanos	da	Pontifícia	Universidade	Cató-
lica	de	São	Paulo,	professora	de	direitos	humanos	dos	programas	de	pós-graduação	da	Pontifícia	
Universidade	Católica	de	São	Paulo,	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Paraná	e	da	Universi-
dade Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha); visiting fellow do Human Rights Program da Harvard 
Law School (1995 e 2000), visiting fellow do Centre for Brazilian Studies da University of Oxford 
(2005), visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 
(Heidelberg – 2007 e 2008); desde 2009, é Humboldt Foundation Georg Forster Research Fellow no 
Max Planck Institute (Heidelberg); membro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. É membro da UN High Level Task Force on the implementation of the right to develop-
ment e do OAS Working Group para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de 
direitos econômicos, sociais e culturais.
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cionalidade no âmbito doméstico, mediante a incorporação da normativi-
dade, principiologia e jurisprudência protetiva internacional em matéria de 
direitos humanos.

Controle da convencionalidade e diálogo entre jurisdições constitui 
tema de especial relevância e complexidade para a cultura jurídica contem-
porânea, refletindo a emergência de um novo paradigma. A primeira parte 
deste artigo enfrentará o desafio concernente aos delineamentos de um novo 
paradigma a nortear a cultura jurídica latino-americana na atualidade, no 
qual aos parâmetros constitucionais somam-se os parâmetros convencio-
nais, na composição de um trapézio aberto ao diálogo, aos empréstimos e à 
interdisciplinariedade, a ressignificar o fenômeno jurídico sob a inspiração 
do human rights approach.

Considerando a emergência deste novo paradigma, a segunda parte 
deste artigo transitará para a análise dos direitos humanos e do diálogo entre 
jurisdições, com realce ao controle da convencionalidade, avaliando o grau 
de incorporação e de impacto dos parâmetros protetivos internacionais de 
direitos humanos nas ordens jurídicas locais latino-americanas.

Por fim, serão destacados os principais desafios e perspectivas para 
a pavimentação de um ius commune latino-americano que tenha sua centra-
lidade	na	força	emancipatória	dos	direitos	humanos.

2 Emergência de um novo paradigma jurídico: da hermética 
pirâmide centrada no State approach à permeabilidade do 
trapézio centrado no Human rights approach

Por mais de um século, a cultura jurídica latino-americana tem ado-
tado um paradigma jurídico fundado em três características essenciais: 

a) a pirâmide com a Constituição no ápice da ordem jurídica, tendo como 
maior	referencial	teórico	Hans	Kelsen,	na	afirmação	de	um	sistema	jurí-
dico	endógeno	e	autorreferencial	(observa-se	que,	em	geral,	Hans	Kelsen	
tem sido equivocadamente interpretado,  já que sua doutrina defende 
o monismo com a primazia do direito internacional — o que tem sido 
tradicionalmente desconsiderado na América Latina);

livro_direito_internacional.indb   140 07/05/2013   14:45:33



I Jornada de Direito Internacional

141

b) o hermetismo de um direito purificado, com ênfase no ângulo interno 
da ordem jurídica e na dimensão estritamente normativa (mediante um 
dogmatismo jurídico a afastar elementos “impuros” do direito); e

c) o State approach (State centered perspective), sob um prisma que abarca 
como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no âmbi-
to externo e a segurança nacional no âmbito interno, tendo como fonte 
inspiradora a lente ex parte principe, radicada no Estado e nos deveres 
dos súditos, na expressão de Norberto Bobbio (1988).

Testemunha-se a crise deste paradigma tradicional e a emergência 
de um novo paradigma a guiar a cultura jurídica latino-americana, que, por 
sua vez, adota como três características essenciais: 
a) o trapézio com a Constituição e os tratados internacionais de direitos 

humanos no ápice da ordem jurídica (com repúdio a um sistema jurídico 
endógeno	e	autorreferencial).

As constituições latino-americanas estabelecem cláusulas constitu-
cionais abertas, que permitem a integração entre a ordem constitucional 
e a ordem internacional, especialmente no campo dos direitos humanos, 
ampliando e expandindo o bloco de constitucionalidade. Ao processo de 
constitucionalização do direito internacional conjuga-se o processo de in-
ternacionalização do direito constitucional.

A	título	exemplificativo,	a	Constituição	da	Argentina,	após	a	refor-
ma constitucional de 1994, dispõe, no art. 75, inciso 22, que, enquanto os 
tratados em geral têm hierarquia infraconstitucional, mas supralegal, os 
tratados de proteção dos direitos humanos têm hierarquia constitucional, 
complementando os direitos e garantias constitucionalmente reconhecidos. 
A Constituição brasileira de 1988, no art. 5º, § 2º, consagra que os direitos 
e garantias expressos na Constituição não excluem os direitos decorrentes 
dos princípios e do regime a ela aplicável nem os direitos enunciados em 
tratados internacionais ratificados pelo Brasil, permitindo, assim, a expan-
são do bloco de constitucionalidade. A então Constituição do Peru de 1979, 
no mesmo sentido, determinava, no art. 105, que os preceitos contidos nos 
tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional e não podem ser 
modificados	senão	pelo	procedimento	que	rege	a	reforma	da	própria	Cons-
tituição. Já a atual Constituição do Peru, de 1993, consagra que os direitos 
constitucionalmente reconhecidos devem ser interpretados em conformi-
dade com a Declaração Universal de Direitos Humanos e com os tratados 
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de direitos humanos ratificados pelo Peru. Decisão proferida em 2005 pelo 
Tribunal Constitucional do Peru endossou a hierarquia constitucional dos 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, adicionando que 
os direitos humanos enunciados nos tratados conformam a ordem jurídica 
e vinculam os poderes públicos. A Constituição da Colômbia de 1991, re-
formada em 1997, confere, no art. 93, hierarquia especial aos tratados de 
direitos humanos, determinando que estes prevalecem na ordem interna e 
que os direitos humanos constitucionalmente consagrados serão interpreta-
dos em conformidade com os tratados de direitos humanos ratificados pelo 
país. Também a Constituição do Chile de 1980, em decorrência da reforma 
constitucional	de	1989,	passou	a	consagrar	o	dever	dos	órgãos	do	Estado	de	
respeitar e promover os direitos garantidos pelos tratados internacionais 
ratificados por aquele país.

Logo, é neste contexto — marcado pela tendência de constituições 
latino-americanas em assegurar um tratamento especial e diferenciado aos 
direitos e garantias internacionalmente consagrados — que se delineia a 
visão do trapézio jurídico contemporâneo a substituir a tradicional pirâmide 
jurídica.

b) a crescente abertura do direito — agora “impuro” —, marcado pelo di-
álogo do ângulo interno com o ângulo externo (há a permeabilidade do 
direito mediante o diálogo entre jurisdições; empréstimos constitucionais; 
e a interdisciplinariedade, a fomentar o diálogo do direito com outros 
saberes e diversos atores sociais, ressignificando, assim, a experiência 
jurídica).

No caso brasileiro, por exemplo, crescente é a realização de audiên-
cias públicas pelo Supremo Tribunal Federal, contando com os mais diversos 
atores sociais, para enfrentar temas complexos e de elevado impacto social, 
como: a) a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa 
científica (tema da primeira audiência pública concernente ao julgamento 
da ação direta de inconstitucionalidade relativa ao art. 5º da Lei de Bios-
segurança, em maio de 2008); b) a justicialização do direito à saúde (au-
diência pública realizada em 2009); c) as cotas para afrodescendentes em 
universidades (audiência pública concernente ao julgamento de ação direta 
de inconstitucionalidade de leis estaduais determinando a fixação de cotas 
raciais em universidades, realizada em março de 2010); d) o reconhecimento 
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constitucional das uniões homoafetivas (audiência pública realizada em ju-
nho de 2011), entre outras. Para se adotar a terminologia de Peter Haberle, 
há a abertura da Constituição  a uma sociedade plural de intérpretes3.

É a partir do diálogo a envolver saberes diversos e atores diversos 
que se verifica a democratização da interpretação constitucional a ressig-
nificar o direito.

c) o human rights approach (human centered approach), sob um prisma 
que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania popular 
e a segurança cidadã no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora a 
lente ex parte populi, radicada na cidadania e nos direitos dos cidadãos, 
na expressão de Norberto Bobbio (1988). 

Para Luigi Ferrajoli (2002, p. 338): “a dignidade humana é referência 
estrutural para o constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento 
de validade, seja qual for o ordenamento, não apenas dentro, mas também 
fora e contra todos os Estados”. Para o mesmo autor: “A liberdade absoluta e 
selvagem do Estado se subordina a duas normas fundamentais: o imperativo 
da paz e a tutela dos direitos humanos”4.

No mesmo sentido, ressalta José Joaquim Gomes Canotilho (1993): 
Os direitos humanos articulados com o relevante papel das organi-
zações internacionais fornecem um enquadramento razoável para o 
constitucionalismo global. […] O constitucionalismo global compreende 
a emergência de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e a 
tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável 
de todos os constitucionalismos. […] É como se o Direito Internacional 
fosse	transformado	em	parâmetro	de	validade	das	próprias	Consti-
tuições nacionais (cujas normas passam a ser consideradas nulas se 
violadoras das normas do jus cogens internacional).

No plano internacional, vislumbra-se a humanização do direito in-
ternacional e a internacionalização dos direitos humanos 5. Para Ruti Teitel 

3Consultar HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Ale-
gre:	S.	A.	Fabris,	1997.	Sobre	a	concepção	de	Constituição	aberta,	ver	também	HESSE,	Konrad.	A 
força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre, S. A. Fabris, 1991.

4 Para Luigi Ferrajoli, os direitos humanos simbolizam a lei do mais fraco contra a lei do mais forte, 
na expressão de um contrapoder em face dos absolutismos, advenham do Estado, do setor privado 
ou mesmo da esfera doméstica. 

5	Para	Thomas	Buergenthal:	“Este	código,	como	já	observei	em	outros	escritos,	tem	humanizado	o	
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(2011, p. 225):  “The law of humanity reshapes the discourse in international 
relations”6. Nesta direção, emblemática é a decisão do International Crimi-
nal Tribunal for the former Yugoslavia (caso Prosecutor versus Tadic, 1995): 
“A State-sovereignty oriented approach has been gradually supplanted by a 
human-being oriented approach”.

Deste modo, a interpretação jurídica vê-se pautada pela força expan-
siva do princípio da dignidade humana e dos direitos humanos, conferindo 
prevalencia ao human rights approach (human centered approach).

Esta transição paradigmática, marcada pela crise do paradigma tra-
dicional e pela emergência de um novo paradigma jurídico, surge como o 
contexto a fomentar o controle de convencionalidade e o diálogo entre juris-
dições no espaço interamericano — o que permite avançar para o horizonte 
de pavimentação de um ius commune latino-americano. 

3 Diálogo entre jurisdições e controle da convencionalidade em 
matéria de direitos humanos

Na	ótica	contemporânea,	o	diálogo	entre	jurisdições	revela	três	di-
mensões: 

1) o diálogo entre as jurisdições regionais (cross cultural dialogue 
entre as cortes Europeia e Interamericana de direitos humanos); 

2) o diálogo entre as jurisdições regionais e as jurisdições constitu-
cionais; e

3) o diálogo entre as jurisdições constitucionais.
 Considerando ser o foco específico deste artigo o diálogo entre 

jurisdições em matéria de direitos humanos à luz do controle da conven-

direito internacional contemporâneo e internacionali zado os direitos humanos, ao reconhecer que 
os seres humanos têm direitos prote gidos pelo direito internacional e que a denegação desses di-
reitos engaja a respon sabilidade internacional dos Estados independentemente da nacionalidade 
das	vítimas	de	tais	violações”.	(BUERGENTHAL,	Thomas.	Prólogo.	In:	TRINDADE,	Antonio	Augusto	
Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos 
básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. p. XXXI). 

6 Acrescenta a autora: “We observe greater interdependence and interconnection of diverse actors 
across state boundaries […] There is interconnection without integration”. […] What we see is the 
emergente of transnacional rights, implying the equal recognition of peoples across borders. Such 
solidarity exists across state lines and in normative terms, constituting an emergent global human 
society.” (TEITEL, Ruti. Humanity’s law, Oxford: Oxford University Pr., 2011). 
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cionalidade, a análise será concentrada exclusivamente no diálogo entre as 
jurisdições regionais e as jurisdições constitucionais. 

Justificada	esta	opção	metodológica,	será	analisado,	de	um	lado,	o	
modo pelo qual a Corte Interamericana exerce o controle da convencionali-
dade em relação aos Estados latino-americanos e, por outro, será examinado 
como as cortes latino-americanas exercem o controle da convencionalidade 
quando da incorporação de parâmetros protetivos, princípios e jurispru-
dência internacional em matéria de direitos humanos no âmbito doméstico.

3.1 Corte Interamericana e controle da convencionalidade 

Dois períodos demarcam o contexto latino-americano: o período dos 
regimes ditatoriais e o período da transição política aos regimes democráti-
cos, marcado pelo fim das ditaduras militares, na década de 80, na Argentina, 
no Chile, no Uruguai e no Brasil.

Em 1978, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos en-
trou em vigor, muitos dos Estados da América Central e do Sul eram gover-
nados por ditaduras. Dos 11 Estados-partes da Convenção à época, menos 
que a metade tinha governos eleitos democraticamente, ao passo que hoje 
quase a totalidade dos Estados latino-americanos na região tem governos 
eleitos democraticamente7. Diversamente do sistema regional europeu, que 
teve como fonte inspiradora a tríade indissociável Estado de direito, demo-
cracia e direitos humanos8, o sistema regional interamericano tem em sua 
origem o paradoxo de nascer em um ambiente acentuadamente autoritário, 
que não permitia qualquer associação direta e imediata entre democracia, 
Estado de Direito e direitos humanos. Ademais, neste contexto, os direitos 
humanos eram tradicionalmente concebidos como uma agenda contra o 
Estado. Diversamente do sistema europeu, que surge como fruto do proces-

7  Como observa Thomas Buergenthal: “O fato de hoje quase a totalidade dos Estados latino-ameri-
canos na região, com exceção de Cuba, terem governos eleitos democraticamente tem produzido 
significativos	avanços	na	situação	dos	direitos	humanos	nesses	Estados.	Estes	Estados	ratificaram	
a Convenção e reconheceram a competência jurisdicional da Corte”. (BUERGENTHAL, Thomas. Fo-
reword. In: PASQUALUCCI, Jo M. The practice and procedure of the inter-american Court on Human 
Rights. Cambridge: Cambridge University Pr., 2003. p.XV). Até maio de 2011, 22 Estados haviam 
reconhecido a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

8 A respeito, ver OVEY, Clare; WHITE, Robin. European Convention on Human Rights. 3rd. ed. Oxford: 
Oxford University Pr. 2002. p.1 e PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e justiça internacional. 3. ed. 
rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
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so de integração europeia e tem servido como relevante instrumento para 
fortalecer este processo de integração, no caso interamericano havia tão 
somente um movimento ainda embrionário de integração regional. 

A região latino-americana tem sido caracterizada por elevado grau 
de exclusão e desigualdade social ao qual se somam democracias em fase 
de consolidação. A região ainda convive com as reminiscências do legado 
dos regimes autoritários ditatoriais, com uma cultura de violência e de im-
punidade, com a baixa densidade de Estados de Direitos e com a precária 
tradição de respeito aos direitos humanos no âmbito doméstico. A América 
Latina tem o mais alto índice de desigualdade do mundo, no campo da dis-
tribuição de renda9. No que se refere à densidade democrática, segundo a 
pesquisa Latinobarômetro, no Brasil, apenas 47% da população reconhece 
ser a democracia o regime preferível de governo; ao passo que no Peru este 
universo é ainda menor, correspondendo a 45% e, no México, a 43%10. 

É neste cenário que o sistema interamericano se legitima como im-
portante e eficaz instrumento para a proteção dos direitos humanos, quando 
as instituições nacionais se mostram falhas ou omissas. Com a atuação da 
sociedade civil, a partir de articuladas e competentes estratégias de litigância, 

9	De	acordo	com	o	ECLAC:	“Latin	America’s	highly	inequitable	and	inflexible	income	distribution	has	
historically been one of its most prominent traits. Latin American inequality is not only greater 
than that seen in other world regions, but it also remained unchanged in the 1990s, then took a 
turn for the worse at the start of the current decade.” (ECLAC, Social Panorama of Latin America 
- 2006, chapter I, page 84. Disponível em:  http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publi-
caciones/xml/4/27484/P27484.xml&xsl=/dds/tpli/p9f.xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xslt.  Acesso 
em:	30	jul.	2007.	No	mesmo	sentido,	afirmam	Cesar	P.	Bouillon	e	Mayra	Buvinic:	“[...]	In	terms	of	
income, the countries in the region are among the most inequitable in the world. In the late 1990s, 
the wealthiest 20 percent of the population received some 60 percent of the income, while the po-
orest 20 percent only received about 3 percent. Income inequality deepened somewhat during the 
1990s [...] Underlying income inequality, there are huge inequities in the distribution of assets, in-
cluding education, land and credit. According to recent studies, the average length of schooling for 
the poorest 20 percent is only four years, while for the richest 20 percent is 10 years.” (BOUILLON, 
Cesar P.; BUYINIC, Mayra. Inequality, exclusion and poverty in Latin America and the Caribbean: im-
plications for development, Background document for EC/IADB “Seminar on Social Cohesion in 
Latin America,” Brussels, June 5-6, 2003, p. 3-4, par. 2.8). Disponível em:  http://www.iadb.org/
sds/doc/soc-idb-socialcohesion-e.pdf,. Acesso em: jul. 2007. Consultar ainda ECLAC, Social Pano-
rama of Latin America 2000-2001. Santiago de Chile: Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean, 2002.

10 Ver Democracy and the downturn: Latin Americans are standing up for their rights. The Econo-
mist,	 Section	 The	 latinobarómetro	 poll.	 13	 nov.	 2008.	 Disponível	 em:	 http://www.economist.
com/node/12607297. Acesso em: 27 set. 2012.
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o sistema interamericano tem a força catalisadora de promover avanços no 
regime de direitos humanos. 

Considerando a atuação da Corte Interamericana, é possível criar 
uma tipologia de casos baseada em decisões concernentes a cinco diferentes 
categorias de violação a direitos humanos:

1) Violações que refletem o legado do regime autoritário ditatorial
Esta categoria compreende a maioria significativa das decisões da 

Corte Interamericana, que tem por objetivo prevenir arbitrariedades e con-
trolar o excessivo uso da força, impondo limites ao poder punitivo do Estado. 

A título de exemplo, destaca-se o leading case — Velasquez Rodriguez 
versus Honduras concernente a desaparecimento forçado. Em 1989, a Corte 
condenou o Estado de Honduras a pagar uma compensação aos familiares 
da vítima, bem como ao dever de prevenir, investigar, processar, punir e 
reparar as violações cometidas11.

Outro caso é o Loayza Tamayo versus Peru, em que a Corte, em 1997, 
reconheceu a incompatibilidade dos decretos-leis que tipificavam os delitos 
de “traição da pátria” e de “terrorismo” com a Convenção Americana, orde-
nando ao Estado reformas legais12.

Adicionem-se ainda decisões da Corte que condenaram Estados em 
face de precárias e cruéis condições de detenção e da violação à integridade 
física, psíquica e moral de pessoas detidas; ou em face da prática de execução 
sumária e extrajudicial; ou tortura. Estas decisões enfatizaram o dever do 
Estado de investigar, processar e punir os responsáveis pelas violações, bem 
como de efetuar o pagamento de indenizações. 

No plano consultivo, merecem menção as opiniões a respeito da im-
possibilidade de adoção da pena de morte pelo Estado da Guatemala13 e da 
impossibilidade de suspensão da garantia judicial de habeas corpus inclu-

11 Velasquez Rodriguez Case, Inter-American Court of Human Rights, 1988, Ser. C, n. 4. Disponível 
em: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/4-ing.html. Acesso em: 27 set. 2012. 

12 Loayza Tamayo vs. Peru case. Judgment of 17 September 1997. Disponível em: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 

13 Advisory Opinion N. 3/83, of 8 September 1983. Disponível em: http://www1.umn.edu/
humanrts/iachr/b_11_4c.htm. Acesso em: 27 set. 2012. 
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sive em situações de emergência, de acordo com o art. 27 da Convenção 
Americana14.

2) Violações que refletem questões da justiça de transição (transitional 
justice)

Nesta categoria de casos estão as decisões relativas ao combate à 
impunidade, às leis de anistia e ao direito à verdade.

No caso Barrios Altos (massacre que envolveu a execução de 15 pes-
soas por agentes policiais), em virtude da promulgação e aplicação de leis 
de anistia (uma que concede anistia geral aos militares, policiais e civis, e 
outra que dispõe sobre a interpretação e alcance da anistia), o Peru foi con-
denado a reabrir investigações judiciais sobre os fatos em questão, relativos 
ao “massacre de Barrios Altos”, de forma a derrogar ou a tornar sem efeito 
as leis de anistia mencionadas. O Peru foi condenado, ainda, à reparação 
integral e adequada dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares 
das vítimas15. 

Esta decisão apresentou um elevado impacto na anulação de leis de 
anistia e na consolidação do direito à verdade, motivo pelo qual os familiares 
das vítimas e a sociedade como um todo devem ser informados das viola-
ções, realçando o dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar 
violações aos direitos humanos. 

Concluiu a Corte que as leis de “autoanistia” perpetuam a impuni-
dade, propiciam uma injustiça continuada, impedem às vítimas e aos seus 
familiares o acesso à justiça e o direito de conhecer a verdade e de receber 
a reparação correspondente, o que constituiria uma manifesta afronta à 
Convenção Americana. As leis de anistia configurariam, assim, um ilícito 
internacional, e sua revogação, uma forma de reparação não pecuniária.

No mesmo sentido, destaca-se o caso Almonacid Arellano versus Chi-
le16, cujo objeto era a validade do Decreto-lei 2.191/1978 — que perdoava 
os crimes cometidos entre 1973 e 1978 durante o regime Pinochet — à luz 

14 Advisory Opinion N. 08/87, of 30 January 1987. Disponível em: http://www1.umn.edu/humanrts/
iachr/b_11_4h.htm. Acesso em: 27 set. 2012.  

15 Barrios Altos case (Chumbipuma Aguirre and others vs. Peru). Judgment of 14 March 2001. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 
2012. 

16 Caso Almonacid Arellano and others vs. Chile. Judgment of 26 September 2006. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 
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das obrigações decorrentes da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Decidiu a Corte pela invalidade do mencionado decreto-lei de “autoanistia”, 
por implicar a denegação de justiça às vítimas, bem como por afrontar os 
deveres do Estado de investigar, processar, punir e reparar graves violações 
de direitos humanos que constituem crimes de lesa-humanidade.

Cite-se, ainda, o caso argentino, em que decisão da Corte Suprema de 
Justiça de 2005 anulou as leis de ponto final (Lei 23.492/1986) e obediência 
devida (Lei 23.521/1987), adotando como precedente o caso Barrios Altos.

Em 2010, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, a Corte Intera-
mericana condenou o Brasil em virtude do desaparecimento de integrantes 
da guerrilha do Araguaia durante as operações militares ocorridas na década 
de 7017. A Corte realçou que as disposições da lei de anistia de 1979 são 
manifestamente incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de 
efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a in-
vestigação de graves violações de direitos humanos, nem para a identificação 
e punição dos responsáveis. Enfatizou que leis de anistia relativas a graves 
violações de direitos humanos são incompatíveis com o direito internacional 
e as obrigações jurídicas internacionais contraídas pelos Estados. Respaldou 
sua	argumentação	em	vasta	e	sólida	jurisprudência	produzida	por	órgãos	das	
Nações Unidas e do sistema interamericano, destacando também decisões 
judiciais emblemáticas invalidando leis de anistia na Argentina, no Chile, 
no Peru, no Uruguai e na Colômbia. Concluiu, uma vez mais, que as leis de 
anistia violam o dever internacional do Estado de investigar e punir graves 
violações a direitos humanos. 

3) Violações que refletem desafios acerca do fortalecimento de 
instituições e da consolidação do Estado de Direito (rule of law)

Esta terceira categoria de casos remete ao desafio do fortalecimento 
de instituições e da consolidação do rule of law, particularmente no que se 
refere ao acesso à justiça, à proteção judicial e ao fortalecimento e indepen-
dência do Poder Judiciário.

17 Caso Gomes Lund and others versus Brasil, Judgment of 24 November 2010. O caso foi submetido à 
Corte pela Comissão Interamericana, ao reconhecer que o caso “representava uma oportunidade 
importante para consolidar a jurisprudência interamericana sobre leis de anistia em relação aos 
desaparecimentos forçados e às execuções extrajudiciais, com a consequente obrigação dos Esta-
dos de assegurar o conhecimento da verdade, bem como de investigar, processar e punir graves 
violações de direitos humanos”. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_219_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 
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Destaca-se o caso do Tribunal Constitucional contra o Peru (2001)18, 
envolvendo a destituição de juízes, em que a Corte reconheceu necessário 
garantir a independência de qualquer juiz em um Estado de Direito, espe-
cialmente em cortes constitucionais, o que demanda: a) um adequado pro-
cesso de nomeação; b) um mandato com prazo certo; e c) garantias contra 
pressões externas.

Tal decisão contribuiu decisivamente para o fortalecimento de ins-
tituições nacionais e para a consolidação do Estado de Direito.

4) Violações de direitos de grupos vulneráveis
Esta quarta categoria de casos atém-se a decisões que afirmam a 

proteção de direitos de grupos socialmente vulneráveis, como os povos in-
dígenas, as crianças, os migrantes, os presos, entre outros.

Quanto aos direitos dos povos indígenas, destaca-se o relevante caso 
da comunidade indígena Mayagna Awas Tingni contra a Nicarágua (2001)19, 
em que a Corte reconheceu o direito dos povos indígenas à propriedade 
coletiva da terra, como uma tradição comunitária e como um direito fun-
damental e básico à sua cultura, à sua vida espiritual, à sua integridade e à 
sua sobrevivência econômica. Acrescentou que, para os povos indígenas, a 
relação com a terra não é somente uma questão de possessão e produção, 
mas um elemento material e espiritual de que devem gozar plenamente, in-
clusive para preservar seu legado cultural e transmiti-lo às gerações futuras. 

Em outro caso — caso da comunidade indígena Yakye Axa contra o 
Paraguai (2005)20 —, a Corte sustentou que os povos indígenas têm direito a 
medidas específicas que garantam o acesso aos serviços de saúde, que devem 
ser apropriados sob a perspectiva cultural, incluindo cuidados preventivos, 
práticas curativas e medicinas tradicionais. Adicionou que, para os povos 
indígenas, a saúde apresenta uma dimensão coletiva, sendo que a ruptura 

18 Aguirre Roca and others vs. Peru case (Constitutional Court Case). Judgment of 31 January 2001. 
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_71_ing.pdf. Acesso em: 
27 set. 2012. 

19 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community vs. Nicaragua, Inter-American Court, 2001, Ser. C, No. 
79. Disponível em: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/AwasTingnicase.html. Acesso em: 27 
set. 2012. 

20 Yakye Axa Community vs. Paraguay, Inter-American Court, 2005, Ser. C, No. 125. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 
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de	sua	relação	simbiótica	com	a	terra	exerce	um	efeito	prejudicial	sobre	a	
saúde destas populações.

No caso da comunidade indígena Xákmok Kásek versus Paraguai21, 
a Corte Interamericana condenou o Estado do Paraguai pela afronta aos 
direitos à vida, à propriedade comunitária e à proteção judicial (arts. 4º, 21 
e 25 da Convenção Americana, respectivamente), entre outros direitos, em 
face da não garantia do direito de propriedade ancestral à aludida comu-
nidade indígena, o que estaria a afetar seu direito à identidade cultural. Ao 
motivar a sentença, destacou que os conceitos tradicionais de propriedade 
privada e de possessão não se aplicam às comunidades indígenas, pelo sig-
nificado coletivo da terra, uma vez que a relação de pertença não se centra 
no indivíduo, senão no grupo e na comunidade. Acrescentou que o direito à 
propriedade coletiva estaria ainda a merecer igual proteção pelo art. 21 da 
Convenção (concernente ao direito à propriedade privada). Afirmou o dever 
do Estado em assegurar especial proteção às comunidades indígenas, à luz 
de	suas	particularidades	próprias,	suas	características	econômicas	e	sociais	
e suas especiais vulnerabilidades, considerando o direito consuetudinário, os 
valores, os usos e os costumes dos povos indígenas, de forma a assegurar-lhes 
o direito à vida digna, contemplando o acesso à água potável, alimentação, 
saúde, educação, entre outros. 

No caso dos direitos das crianças, cabe menção ao caso Villagran 
Morales contra a Guatemala (1999)22, em que este Estado foi condenado 
pela Corte, em virtude da impunidade rela tiva à morte de cinco meninos de 
rua, brutalmente torturados e assassinados por dois policiais nacionais da 
Guatemala. Entre as medidas de reparação ordenadas pela Corte estão: o 
pagamento de indenização pecuniária aos familiares das vítimas; a reforma 

21 Corte	Interamericana	de	Direitos	Humanos,	Caso	Comunidad	Indígena	Xákmok	Kásek.	vs.	Para-
guay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C N. 214. Note-se 
que, no sistema africano, merece menção um caso emblemático que, ineditamente, em nome do 
direito ao desenvolvimento, assegurou a proteção de povos indígenas às suas terras. Em 2010, a 
Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos considerou que o modo pelo qual a comuni-
dade	Endorois	no	Kenya	foi	privada	de	suas	terras	tradicionais,	tendo	negado	acesso	a	recursos,	
constitui uma violação a direitos humanos, especialmente ao direito ao desenvolvimento. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 
2012. 

22Villagrán-Morales et al. vs. Guatemala (The Street Children Case), Inter-American Court, 19 
November 1999, Ser. C, No. 63. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_32_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 
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no ordenamento jurídico interno visando à maior proteção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes guatemaltecos; e a construção de uma escola 
em	memória	das	vítimas.

Adicionem-se, ainda, as opiniões consultivas sobre a condição jurídica 
e os direitos humanos das crianças (OC 17, emitida em agosto de 2002, por 
solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos) e sobre a 
condição jurídica e os direitos de migrantes sem documentos (OC 18, emitida 
em setembro de 2003, por solicitação do México).

Mencione-se, também, o parecer emitido, por solicitação do México 
(OC 16, de 1 de outubro de 1999), em que a Corte considerou violado o 
direito ao devido processo legal, quando um Estado não notifica um preso 
estrangeiro	de	seu	direito	à	assistência	consular.	Na	hipótese,	se	o	preso	foi	
condenado à pena de morte, isso constituiria privação arbitrária do direito 
à vida. Note-se que o México embasou seu pedido de consulta nos vários 
casos de presos mexicanos condenados à pena de morte nos Estados Unidos. 

Com relação aos direitos das mulheres, emblemático é o caso Gon-
zález e outras contra o México (caso “Campo Algodonero”), em que a Corte 
Interamericana condenou o México em virtude do desaparecimento e morte 
de mulheres em Ciudad Juarez, sob o argumento de que a omissão estatal 
estava a contribuir para a cultura da violência e da discriminação contra a 
mulher. No período de 1993 a 2003, estima-se que de 260 a 370 mulheres 
tenham sido vítimas de assassinatos em Ciudad Juarez. A sentença da Corte 
condenou o Estado do México ao dever de investigar, sob a perspectiva de 
gênero, as graves violações ocorridas, garantindo direitos e adotando medi-
das preventivas necessárias de forma a combater a discriminação contra a 
mulher23. Destacam-se também relevantes decisões do sistema interamericano 
sobre discriminação e violência contra mulheres, o que fomentou a reforma 
do	Código	Civil	da	Guatemala,	a	adoção	de	uma	lei	de	violência	doméstica	no	
Chile e no Brasil, entre outros avanços24.

23  Ver sentença de 16 de novembro de 2009. Disponível em: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_205_esp.pdf.  Acesso em: 27 set. 2012.

24A respeito, ver caso María Eugenia versus Guatemala. Disponível em: http://www1.umn.edu/
humanrts/cases/1997/guatemala28-98.html. Acesso em 27 set. 2012. E caso Maria da Penha 
versus Brasil. Disponível em: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/54-01.html. Acesso em: 
27 set. 2012. Ambos decididos pela Comissão Interamericana. 
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5) Violações a direitos sociais
Finalmente, nesta quinta categoria de casos, emergem decisões da 

Corte que protegem direitos sociais. Importa reiterar que a Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos estabelece direitos civis e políticos, contemplando 
apenas a aplicação progressiva dos direitos sociais (art. 26). Já o Protocolo de 
San Salvador, ao dispor sobre direitos econômicos, sociais e culturais, prevê 
que somente os direitos à educação e à liberdade sindical seriam tuteláveis 
pelo sistema de petições individuais (art. 19, § 6º). 

À luz de uma interpretação dinâmica e evolutiva, compreendendo a 
Convenção Americana como um living instrument, no já citado caso Villagran 
Morales contra a Guatemala, a Corte afirmou que o direito à vida não pode ser 
concebido restritivamente. Introduziu a visão de que o direito à vida com-
preende não apenas uma dimensão negativa — o direito a não ser privado 
da vida arbitrariamente —, mas uma dimensão positiva, que demanda dos 
Estados medidas positivas apropriadas para proteger o direito à vida digna 
— o “direito a criar e desenvolver um projeto de vida”. Esta interpretação 
lançou um importante horizonte para proteção dos direitos sociais.

Em outros julgados, a Corte tem endossado o dever jurídico dos Esta-
dos de conferir aplicação progressiva aos direitos sociais, com fundamento 
no art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, especialmente 
em se tratando de grupos socialmente vulneráveis. No caso niñas Yean y 
Bosico versus Republica Dominicana, a Corte enfatizou o dever dos Estados 
no tocante à aplicação progressiva dos direitos sociais, a fim de assegurar 
o direito à educação, com destaque à especial vulnerabilidade de meninas. 
Sustentou que: “en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido 
en el artículo 26 de la Convención, el Estado debe prover educación primaria 
gratuita a todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su 
pleno desarrollo intelectual.”25. 

No caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contralo-
ría”) versus Peru (2009)26, a Corte condenou o Peru pela violação aos direitos 

25 Caso de las ninas Yean y Bosico v. Republica Dominicana, Inter-American Court, 08 November 
2005, Ser. C, N.130. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_
esp.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. (Idem) Não seria 08 de setembro??????

26 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados 
de	la	Contraloría”)	vs.	Peru,	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	1	
de julio de 2009 Serie C N. 198. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_198_esp.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 
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à proteção judicial (art. 25 da Convenção Americana) e à propriedade privada 
(art. 21 da Convenção), em caso envolvendo denúncia dos autores relativa-
mente ao não cumprimento pelo Estado de decisão judicial concedendo a 
eles remuneração, gratificação e bonificação similar aos percebidos pelos 
servidores da ativa em cargos idênticos. Em sua fundamentação, a Corte reco-
nheceu que os direitos humanos devem ser interpretados sob a perspectiva 
de sua integralidade e interdependência, a conjugar direitos civis e políticos 
e direitos econômicos, sociais e culturais, inexistindo hierarquia entre eles 
e sendo todos direitos exigíveis. Realçou ser a aplicação progressiva dos 
direitos sociais (art. 26 da Convenção) suscetível de controle e fiscalização 
pelas instâncias competentes, destacando o dever dos Estados de não regres-
sividade em matéria de direitos sociais. Endossou o entendimento do Comitê 
da ONU sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de que as medidas 
de caráter deliberadamente regressivo requerem uma cuidadosa análise, 
sendo justificáveis somente quando considerada a totalidade dos direitos 
previstos no pacto, bem como a máxima utilização dos recursos disponíveis.

Há, ademais, um conjunto de decisões que consagram a proteção 
indireta de direitos sociais, mediante a proteção de direitos civis, o que con-
firma a ideia da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos.

No caso Albán Cornejo y otros versus Equador 27referente à suposta 
negligência médica em hospital particular — mulher deu entrada no hos-
pital com quadro de meningite bacteriana e foi medicada, vindo a falecer 
no dia seguinte, provavelmente em decorrência do medicamento prescrito 
—, a Corte decidiu o caso com fundamento na proteção ao direito à integri-
dade pessoal, e não na proteção ao direito à saúde. No mesmo sentido, no 
caso Myrna Mack Chang versus Guatemala28, concernente a danos à saúde 
decorrentes de condições de detenção, uma vez mais a proteção ao direito 
à saúde deu-se sob o argumento da proteção do direito à integridade física.

Outros casos de proteção indireta de direitos sociais atêm-se à pro-
teção ao direito ao trabalho, tendo como fundamento o direito ao devido 
processo legal e à proteção judicial. A respeito, destaca-se o caso Baena Ri-

27 Albán Cornejo y otros v. Ecuador, Inter-American Court, 22 November 2007, serie C n. 171. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_171_esp.pdf. Acesso em: 27 set. 
2012.

28  Myrna Mack Chang v. Guatemala, Inter-American Court, 25 November 2003, serie C n. 101. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_ing.pdf. Acesso em: 27 set. 
2012. 
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cardo y otros versus Panamá29, envolvendo a demissão arbitrária de 270 
funcionários públicos que participaram de manifestação (greve). A Corte 
condenou o Estado do Panamá pela violação da garantia do devido proces-
so legal e da proteção judicial, determinando o pagamento de indenização 
e a reintegração dos 270 trabalhadores. No caso Trabajadores cesados del 
congreso (Aguado Alfaro y otros) versus Peru30, envolvendo a despedida ar-
bitrária de 257 trabalhadores, a Corte condenou o Estado do Peru também 
pela afronta ao devido processo legal e à proteção judicial. Em ambos os 
casos, a condenação dos Estados teve como argumento central a violação à 
garantia do devido processo legal, e não a violação ao direito do trabalho. 

Outro caso emblemático é o caso “cinco pensionistas” versus Peru31, 

envolvendo a modificação do regime de pensão no Peru, em que a Corte 
condenou o Estado com fundamento na violação ao direito de propriedade 
privada, e não com fundamento na afronta ao direito de seguridade social, 
em face dos danos sofridos pelos cinco pensionistas.

Ao exercer o controle da convencionalidade, conclui-se que a Corte 
Interamericana, por meio de sua jurisprudência, permitiu a desestabilização 
dos regimes ditatoriais na região latino-americana; exigiu justiça e o fim da 
impunidade nas transições democráticas; e agora demanda o fortalecimento 
das instituições democráticas com o necessário combate às violações de 
direitos humanos e proteção aos grupos mais vulneráveis.

3.2 Cortes latino-americanas e controle da convencionalidade 

No caso latino-americano, o processo de democratização na região, 
deflagrado na década de 80, é que propiciou a incorporação de importantes 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos pelos Estados 
latino-americanos. A título de exemplo, note-se que a Convenção Americana 
de Direitos Humanos, adotada em 1969, foi ratificada pela Argentina em 

29  Baena Ricardo y otros v. Panamá, Inter-American Court, 02 February 2001, serie C n. 72. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf. Acesso em: 27. set. 
2012. 

30  Caso Trabajadores cesados del congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Peru, Inter-American Court, 24 
November 2006,  serie C n. 158. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_158_esp.pdf. Acesso em: 27 set. 2012. 

31  Caso “cinco pensionistas” v. Peru, Inter-American Court, 28 February 2003, serie C n. 98. Dispo-
nível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf. Acesso em: 27 set. 
2012. 
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1984, pelo Uruguai em 1985, pelo Paraguai em 1989 e pelo Brasil em 1992. 
Já o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, por exemplo, deu-se na Argentina em 1984, no Uruguai em 1985, 
no Paraguai em 1993 e no Brasil em 1998. Hoje, constata-se que os países 
latino-americanos subscreveram os principais tratados de direitos humanos 
adotados pela ONU e pela OEA.

Quanto à incorporação dos tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos, observa-se que, em geral, as Constituições latino-ameri-
canas conferem a estes instrumentos uma hierarquia especial e privilegiada, 
distinguindo-os dos tratados tradicionais. Neste sentido, merecem destaque o 
art. 75, § 22, da Constituição argentina, que expressamente atribui hierarquia 
constitucional aos mais relevantes tratados de proteção de direitos humanos 
e o art. 5º, §§ 2o e 3o, da Carta brasileira, que incorpora estes tratados no 
universo de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. 

Como já realçado na primeira parte deste estudo, as Constituições 
latino-americanas estabelecem cláusulas constitucionais abertas, que per-
mitem a integração entre a ordem constitucional e a ordem internacional, 
especialmente no campo dos direitos humanos, expandindo o bloco de cons-
titucionalidade.

O sistema regional interamericano simboliza a consolidação de um 
“constitucionalismo regional”, que objetiva salvaguardar direitos humanos 
fundamentais no plano interamericano. A Convenção Americana, como um 
verdadeiro	“código	interamericano	de	direitos	humanos”,	foi	acolhida	por	
25 Estados, traduzindo a força de um consenso a respeito do piso protetivo 
mínimo,	e	não	do	teto	máximo	de	proteção.	Serve	a	um	duplo	propósito:	a)	
promover e encorajar avanços no plano interno dos Estados; e b) prevenir 
recuos e retrocessos no regime de proteção de direitos.

Neste contexto, o controle da convencionalidade pode ser compre-
endido sob uma dupla perspectiva: a) tendo como ponto de partida a Corte 
Interamericana e o impacto de sua jurisprudência no âmbito doméstico 
dos Estados latino-americanos; e b) tendo como ponto de partida as Cortes 
latino-americanas e o grau de incorporação e incidência da jurisprudência, 
principiologia e normatividade protetiva internacional de direitos humanos 
no âmbito doméstico. 

Neste	tópico,	objetiva-se	identificar	experiências	de	controle	da	
convencionalidade exercido pelas Cortes latino-americanas em casos nos 
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quais o fortalecimento dos direitos humanos ocorreu por meio do diálogo 
jurisprudencial. 

A obrigatoriedade das sentenças da Corte Interamericana e das nor-
mas internacionais de direitos humanos no âmbito doméstico é realçada 
por uma expressiva jurisprudência regional. Cabe menção aos casos: a) caso 
decidido pelo Tribunal Constitucional da Bolivia, em maio de 2004 (sustenta 
a aplicação das normas e da jurisprudência interamericana de direitos hu-
manos no âmbito interno); b) caso decidido pelo Tribunal Constitucional 
do Peru, em março de 2004 (realça o sistema normativo e jurisprudencial 
internacional em direitos humanos e seu valor na interpretação dos direitos 
constitucionais); e c) caso decidido pela Corte Suprema da Justiça da Argen-
tina, em julho de 1992 (enfatiza a obrigatoriedade das normas internacionais 
de direitos humanos no sistema de fontes do ordenamento jurídico).  

Outro tema de peculiar destaque regional atém-se à imprescritibili-
dade de crimes de lesa-humanidade, à invalidação de leis de anistia e ao de-
saparecimento forçado de pessoas como delito permanente. Neste universo, 
despontam decisões que invalidam as leis de anistia em nome do direito à 
justiça e do direito à verdade, reafirmando o dever do Estado de investigar, 
processar e punir graves violações a direitos humanos, com a necessária 
observância do jus cogens, da normatividade e da jurisprudência protetiva 
internacional. Adicionam que o crime de desaparecimento forçado de pessoas 
tem natureza permanente e caráter continuado — o que afastaria a tese da 
prescrição penal.

Nesta direção, destacam-se: a) sentença da Corte Suprema de Justiça 
do Chile de 24 de setembro de 2009; b) sentença do Tribunal Supremo de 
Justiça da Venezuela de 10 de agosto de 2007 (sustentando a tese de que 
o desaparecimento forçado de pessoas é delito permanente, sendo exce-
ção ao princípio da irretroatividade da lei penal, merecendo observância 
às obrigações dos Estados concernentes aos tratados de direitos humanos, 
ainda que inexista legislação interna sobre a matéria); c) sentença da Corte 
Suprema de Justiça do Paraguai de 5 de maio de 2008; d) sentença da Corte 
Suprema de Justiça da Argentina de 2 de novembro de 1995 (apontando às 
consequências do jus cogens em relação aos crimes contra a humanidade).

Para este estudo, todavia, a análise do controle de convencionalida-
de exercido pelas Cortes latino-americanas será concentrada no estudo de 
casos envolvendo a jurisprudência da Corte Suprema de Justiça Argentina e 
do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Três são os fatores a justificar este 
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critério seletivo: a) ambos os países transitaram de regimes autoritários 
ditatoriais para regimes democráticos; b) adotaram um novo marco jurídico 
(no caso, a Constituição brasileira de 1988 e a Constituição argentina com 
a reforma de 1994); e c) conferem aos tratados de direitos humanos um 
status privilegiado na ordem jurídica. No estudo dos precedentes judiciais, 
o foco será avaliar a aplicação de dispositivos da Convenção Americana e, 
especialmente, da jurisprudência da Corte Interamericana — intérprete 
última da Convenção Americana.   

3.2.1 Argentina
Com relação às decisões judiciais proferidas pela Corte Suprema 

de Justiça Argentina, até novembro de 2009, constatou-se um significativo 
universo de 42 decisões que conferem aplicação doméstica aos tratados de 
direitos humanos, em especial aos dispositivos da Convenção Americana 
de Direitos Humanos, aplicando a jurisprudência da Corte Interamericana. 
Estas decisões podem ser classificadas à luz da tipologia adotada para a ju-
risprudência da Corte, compreendendo casos que: a) remontam ao legado 
do regime militar; b) invalidam leis de anistia (lei de obediência devida e 
do ponto final); c) tratam do fortalecimento do Estado de Direito e de suas 
instituições; d) protegem direitos de grupos vulneráveis (por exemplo, de-
cisões sobre povos indígenas); e e) protegem direitos sociais (por exemplo, 
decisões em matéria previdenciária).

A jurisprudência desenvolvida pela Corte Suprema de Justiça Argenti-
na expressamente reconhece que: “a jurisprudência da Corte Interamericana 
deve servir de guia para a interpretação dos preceitos convencionais, sendo 
uma imprescindível diretriz de interpretação dos deveres e das obrigações 
decorrentes da Convenção Americana”32. 

No entender do ministro Eugenio Raúl Zaffaroni, da Corte Suprema 
de Justiça Argentina33, isto se deve sobretudo à reforma constitucional de 
1994, que explicitamente conferiu hierarquia constitucional aos tratados de 
direitos humanos, nos termos do art. 75, § 22. Em sua avaliação, o impacto 

32	Ver	casos	Giroldi	H.	s/recurso	de	casación,	CSJN,	julgados:	318:514	(1995);	Acosta,	Claudia	Beatriz	
y otros/habeas corpus,	CSJN,	julgados	321:3555	(1998);	e	Simon,	Julio	Hector	y	otros	s/privación	
ilegítima de libertad, CSJN, julgados, S.17768, XXXVIII, (2005). 

33 A respeito, ver palestra proferida pelo ministro Zaffaroni no seminário “Incorporação dos Trata-
dos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos”, na Câmara dos Deputados, em Brasília, em 
11 de junho de 2008, em painel compartilhado por esta autora. 
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de tal mudança foi extraordinário no sentido de fomentar a Corte Suprema 
a adotar, desde então (1994), a normatividade internacional e sua jurispru-
dência, o que irradiou amplo impacto em todo o Poder Judiciário e na cultura 
jurídica argentina. Portanto, no caso argentino, desde 1994, há a crescente 
abertura à ordem internacional e aos seus parâmetros protetivos. 

Observe-se, ademais, que a Argentina ratificou a Convenção America-
na de Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana 
em 1984, sendo que a primeira sentença proferida pela Corte em face da 
Argentina foi em 1995.

3.2.2 Brasil
Desde o processo de democratização do país e, em particular, a partir 

da Constituição Federal de 1988, os mais importantes tratados internacionais 
de	proteção	dos	direitos	humanos	foram	ratificados	pelo	Brasil.	O	pós-1988	
apresenta a mais vasta produção normativa de direitos humanos de toda a 
história	legislativa	brasileira.	A	maior	parte	das	normas	de	proteção	aos	direi-
tos	humanos	foi	elaborada	após	a	Constituição	de	1988,	em	sua	decorrência	
e sob a sua inspiração. A Constituição de 1988 celebra a reinvenção do marco 
jurídico normativo brasileiro no campo da proteção dos direitos humanos.

Embora a Constituição de 1988 seja exemplar na tutela dos direitos 
humanos e tenha introduzido avanços extraordinários para sua proteção, 
acabou por confiar a guarda do texto ao antigo Supremo Tribunal Federal, 
marcado	até	então	por	uma	ótica	acentuadamente	privatista	e	por	uma	he-
rança jurisprudencial de tempos ditatoriais. Vale dizer, a justiça de transição 
no Brasil foi incapaz de fomentar reformas institucionais profundas, a cul-
minar, por exemplo, na criação de uma Corte Constitucional, como ocorreu 
em outros países (cite-se, a título ilustrativo, a Colômbia, a África do Sul, 
entre outros).

Na experiência brasileira, ainda persiste a polêmica a respeito da 
hierarquia dos tratados de direitos humanos no âmbito interno. Em 3 de 
dezembro de 2008, ao julgar o Recurso Extraordinário 466.343, o Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade, convergiu em conferir aos tratados de 
direitos humanos um regime especial e diferenciado, distinto do regime 
jurídico aplicável aos tratados tradicionais. Rompeu, assim, com a juris-
prudência anterior, que, desde 1977, por mais de três décadas, “parificava” 
tratados internacionais às leis ordinárias, mitigando e desconsiderando a 
força jurídica dos tratados internacionais. Tal paridade curiosamente operava 
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sempre em favor da prevalência da lei: lei poderia revogar tratado, mas não 
ser revogada por ele.

Todavia, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha convergido 
em atribuir um status privilegiado aos tratados de direitos humanos, di-
vergiu no que se refere especificamente à hierarquia a ser atribuída a estes 
tratados, remanescendo dividido entre a tese da supralegalidade (a ordem 
jurídica como uma pirâmide em que a Constituição assume o ponto mais 
elevado) e a tese da constitucionalidade dos tratados de direitos humanos 
(a ordem jurídica como um trapézio em que a Constituição e os tratados de 
direitos humanos assumem o ponto mais elevado), sendo a primeira tese a 
majoritária34.

O julgado proferido em dezembro de 2008 constitui uma decisão pa-
radigmática, tendo a força catalizadora de impactar a jurisprudência nacional, 
a fim de assegurar aos tratados de direitos humanos um regime privilegiado 
no sistema jurídico brasileiro, propiciando a incorporação de parâmetros 
protetivos internacionais no âmbito doméstico e o advento do controle da 
convencionalidade das leis. 

Escassa ainda é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que 
implementa a jurisprudência da Corte Interamericana, destacando-se, até 
novembro de 2009, apenas e tão somente dois casos: a) um relativo ao direito 
do estrangeiro detido de ser informado sobre a assistência consultar como 
parte do devido processo legal criminal, com base na Opinião Consultiva da 
Corte Interamericana  16 de 199935; e b) outro caso relativo ao fim da exigên-
cia de diploma para a profissão de jornalista, com fundamento no direito à 
informação e na liberdade de expressão, à luz da Opinião Consultiva da Corte 

34 Com efeito, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 466.343, em 3 de dezembro de 2008, 
a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se dividida entre a tese majoritária 
que confere aos tratados de direitos humanos hierarquia infraconstitucional, mas supralegal (5 
votos) e a tese que confere aos tratados de direitos humanos hierarquia constitucional (4 votos), 
nos termos do art.5º, §§ 2º e 3º da Constituição Federal. Esta autora defende a tese da hierarquia 
constitucional dos tratados de direitos humanos à luz de uma interpretação sistemática e teleo-
lógica	da	Constituição,	considerando	a	racionalidade	e	integridade	valorativa	da	Constituição	de	
1988. A respeito, ver PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 107-145.

35 Ver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2006, na Extradição 954/2006. Dispo-
nível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Ext%2
4%2ESCLA%2E+E+954%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas. Acesso em: 28 set. 2012.
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Interamericana  5 de 198536.  Levantamento realizado acerca das decisões 
do	Supremo	Tribunal	Federal	baseadas	em	precedentes	judiciais	de	órgãos	
internacionais e estrangeiros aponta que 80 casos aludem à jurisprudência 
da Suprema Corte dos EUA, ao passo que 58 casos aludem à jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (SILVA, 2010, p. 529) — 
enquanto que, reitere-se, apenas dois casos remetem à jurisprudência da 
Corte Interamericana. 

Apenas são localizados julgados que remetem à incidência de dispo-
sitivos	da	Convenção	Americana	—	neste	sentido,	foram	localizados	79	acór-
dãos versando sobre: prisão do depositário infiel; duplo grau de jurisdição; 
uso de algemas; individualização da pena; presunção de inocência; direito 
de recorrer em liberdade; razoável duração do processo; entre outros temas 
especialmente afetos ao garantismo penal. Como analisa Virgilio Afonso da 
Silva (2010, p. 530): “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é alta-
mente permeável a argumentos utilizados em alguns Tribunais de outros 
países, mas ignora por completo a jurisprudência dos Tribunais vizinhos”, 
tendo a jurisprudência da Corte Interamericana ainda reduzida ressonância 
no âmbito interno.

Observe-se que, diversamente da Argentina (que ratificou a Con-
venção Americana de Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição da Corte 
Interamericana em 1984, sendo que a primeira sentença proferida pela Corte 
em face da Argentina foi em 1995), o Brasil apenas aderiu à Convenção Ame-
ricana em 1992, tendo reconhecido a jurisdição da Corte em 1998 — ainda, 
a	primeira	sentença	condenatória	proferida	pela	Corte	em	face	do	Brasil	
(caso Damião Ximenez Lopes) é datada de julho de 2006.

4 Controle de convencionalidade e diálogo entre jurisdições: 
desafios para o ius commune latino-americano em matéria de 
direitos humanos 

A fim de avançar no diálogo jurisdicional regional e constitucional, 
fortalecendo a proteção dos direitos humanos, mediante o controle da con-
vencionalidade exercido tanto pela Corte Interamericana, como pelas Cortes 

36 Ver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, no RE 511961. Disponível em: http://
redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643. Acesso em: 28 set. 2012.
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latino-americanas, destacam-se sete desafios centrais para o ius commune 
latino-americano:

1) Promover a ampla ratificação dos tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos da ONU e da OEA

Com a democratização na região sul-americana, os Estados passaram 
a ratificar os principais tratados de direitos humanos. Ao longo dos regimes 
autoritários ditatoriais, os direitos humanos eram concebidos como uma 
agenda contra o Estado; apenas com a democratização é que passaram a ser 
incorporados na agenda estatal, sendo criada uma institucionalidade inspi-
rada nos direitos humanos (compreendendo a adoção de programas nacio-
nais de direitos humanos, secretarias especiais, ministérios e comissões em 
casas do poder Legislativo em diversos Estados latino-americanos). Emerge 
a concepção de que os direitos humanos são um componente essencial ao 
fortalecimento da democracia e do Estado de Direito na região.

Ao compartilhar desta base consensual, os Estados latino-americanos 
estariam a aceitar o mesmo piso protetivo mínimo no campo da proteção de 
direitos humanos, o que se converte em um ponto de partida para a compo-
sição de um ius commune.

2) Fortalecer a incorporação dos tratados de direitos humanos com 
um status privilegiado na ordem jurídica doméstica

O constitucionalismo sul-americano tem se caracterizado por contem-
plar cláusulas constitucionais abertas a fomentar o diálogo constitucional-
-internacional, bem como a recepção privilegiada de tratados de direitos 
humanos na ordem doméstica.

É neste contexto — marcado pela tendência de Constituições latino-
-americanas em assegurar um tratamento especial e diferenciado aos direi-
tos e garantias internacionalmente consagrados — que se insere o desafio 
de encorajar todos os textos constitucionais latino-americanos a incluírem 
cláusulas abertas a conferir aos tratados de direitos humanos status hierár-
quico constitucional.

Faz-se fundamental transitar da pirâmide jurídica hermética fundada 
no State approach para a permeabilidade do trapézio jurídico fundado no 
Human rights approach.

A emergência deste novo paradigma demanda o desafio de projetar 
uma nova visão do direito, o que requer profundas transformações no ensino 
jurídico, na metodologia jurídica e na pesquisa. 
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3) Fomentar uma cultura jurídica orientada pelo controle da 
convencionalidade 

Além da ratificação de tratados de direitos humanos, a serem recep-
cionados de forma privilegiada pela ordem jurídica local, fundamental é 
transformar a cultura jurídica tradicional, por vezes refratária e resistente ao 
direito internacional, a fim de que realize o controle de convencionalidade. 
Sobre o tema, instigante estudo de Néstor P. Sagues, acerca da “Situación (en 
los Tribunales nacionales) de la Doctrina del Control de Convencionalidad en 
el Sistema Interamericano”37, propõe uma classificação baseada em quatro 
categorias de controle de convencionalidade: a) admissão expressa (com 
destaque à Argentina); b) admissão tácita (com destaque à Costa Rica, ao 
Peru, Chile, a El Salvador e à Bolivia); c) silêncio (com destaque ao Equador, 
Brasil, México e à Colômbia); e d) negação tácita (com destaque ao grave caso 
venezuelano, em que a Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça 
declarou não executável uma sentença da Corte Interamericana, encorajando 
o Poder Executivo a retirar-se da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
em 18 de dezembro de 2008 — caso “Apitz Barbera”).  

O pressuposto básico para a existência do controle de convencionali-
dade é a hierarquia diferenciada dos instrumentos internacionais de direitos 
humanos em relação à legalidade ordinária. A isto se soma o argumento de 
que,	quando	um	Estado	ratifica	um	tratado,	todos	os	órgãos	do	poder	estatal	
a ele se vinculam, compromentendo-se a cumpri-lo de boa-fé.

Como enfatiza a Corte Interamericana: 
Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção 
Americana, seus juízes, como parte do aparato do Estado, também 
estão submetidos a ela, o que lhes obriga a zelar para que os efeitos 
dos dispositivos da Convenção não se vejam mitigados pela aplicação 
de leis contrárias a seu objeto, e que desde o início carecem de efeitos 
jurídicos. [...] o poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle 
da convencionalidade das leis” entre as normas jurídicas internas que 
aplicam nos casos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos.  Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve ter em conta não so-

37 Ver “Situación (en los Tribunales nacionales) de la Doctrina del Control de Convencionalidad en el Sis-
tema Interamericano”, encuesta realizada por Néstor P. Sagués, noviembre de 2010. Este estudo foi 
apresentado	no	simpósio	“Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales. Hacia un ius 
comune latinoamericano”, no Max-Planck-Institute, em Heidelberg, em 25 de novembro de 2010. 
Disponível em: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3063/16.pdf . Acesso em: 28 set. 2012.
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mente o tratado, mas também a interpretação que  do mesmo tem feito 
a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana38.

O controle de convencionalidade contribuirá para que se implemente, 
no âmbito doméstico, os standards, princípios, a normatividade e jurispru-
dência internacional em matéria de direitos humanos. Também esencial é 
assegurar	que	as	sentenças	internacionais	condenatórias	de	estados	sejam	
obrigatórias	e	diretamente	executáveis	no	âmbito	doméstico.

4) Fomentar programas de capacitação para que os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário apliquem os parâmetros 
protetivos internacionais em matéria de direitos humanos

A transformação da cultura jurídica requer a realização de programas 
de capacitação endereçados aos agentes públicos dos diversos poderes, a 
fim de que os instrumentos internacionais de proteção aos direitos huma-
nos, a principiologia específica aplicável a estes direitos e a jurisprudência 
protetiva internacional convertam-se em referência e parâmetros a guiar a 
conduta de tais agentes.

A elaboração de normas, a adoção de políticas públicas e a formu-
lação de decisões judiciais devem louvar o princípio da boa-fé no âmbito 
internacional, buscando sempre harmonizar a ordem doméstica à luz dos 
parâmetros protetivos mínimos assegurados na ordem internacional, no 
campo dos direitos humanos. 

38 Ver caso Almonacid Arellano and others vs. Chile. Judgment of 26 September 2006. A título ilustrativo, 
em 24 de novembro de 2010, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, a Corte Interamericana 
entendeu que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF)  153, em 29 de abril de 2010 — que manteve a interpretação de 
que a lei de anistia de 1979 teria assegurado anistia ampla, geral e irrestrita, alcançando tanto 
as vítimas como os algozes —, afeta o dever internacional do Estado de investigar e punir graves 
violações a direitos humanos, afrontando, ainda, o dever de harmonizar a ordem interna à luz 
dos parâmetros da Convenção Americana. Concluiu a Corte que “não foi exercido o controle de 
convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado brasileiro”, tendo em vista que o 
Supremo	Tribunal	Federal	confirmou	a	validade	da	interpretação	da	lei	de	anistia	sem	conside-
rar as obrigações internacionais do Brasil decorrentes do direito internacional, particularmente 
aquelas estabelecidas nos arts. 1º, 2º, 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
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5) Dinamizar o diálogo entre os sistemas regionais, objetivando seu 
fortalecimento 

Fortalecer o diálogo entre os sistemas regionais interamericano e 
europeu surge como especial estratégia para o aprimoramento mútuo dos 
sistemas regionais.

A partir do diálogo inter-regional, será possível identificar as fortale-
zas, potencialidades, bem como as debilidades e limitações de cada sistema, 
permitindo intercâmbios voltados ao refinamento de cada sistema. Verifica-
-se o crescente diálogo entre os sistemas, com referências jurisprudenciais 
recíprocas, culminando nos processos de “interamericanização” do siste-
ma europeu e “europeização” do sistema interamericano, à medida que as 
agendas de violação de direitos humanos — ainda que diversas — passam 
a apresentar similitudes. A título ilustrativo, cabe menção aos graves casos 
de violação de direitos humanos decorrentes da inserção dos países do leste 
europeu no sistema europeu — cuja jurisprudência alude aos paradigmáticos 
casos julgados pelo sistema interamericano envolvendo graves violações de 
direitos. Por sua vez, o sistema interamericano passa a enfrentar temas ino-
vadores, como é o caso da primeira sentença proferida pela Corte Interame-
ricana em caso envolvendo discriminação por orientação sexual (caso Atala 
Riffo y hijas versus Chile, sentença de 24 de fevereiro de 2012) — temática 
enfrentada pelo sistema europeu desde a década de 80.

6) Aprimorar os mecanismos de implementação das decisões 
internacionais no âmbito interno

Para Antonio Augusto Cançado Trindade: “O futuro do sistema inter-
nacional de proteção dos direitos humanos está condicionado aos mecanis-
mos nacionais de implementação”.

Com efeito, faz-se fundamental aprimorar os mecanismos de im-
plementação das decisões internacionais no âmbito doméstico, seja asse-
gurando-lhes eficácia direta e imediata no plano interno, seja reforçando a 
capacidade	fiscalizadora	e	sancionatória	dos	sistemas	regionais.	

7) Dinamizar o diálogo horizontal entre as jurisdições constitucionais
Identificar as best practices regionais, organizando e sistematizando 

um	repertório	de	decisões	emblemáticas	em	matéria	de	direitos	humanos	
no âmbito latino-americano, surge como relevante medida para fortalecer 
o controle de convencionalidade e o ius commune regional em matéria de 
direitos humanos.
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Para Julie Allard e Antoine Garapon (Os Juízes na Mundialização),
[...] o comércio entre os juizes vai-se intensificando, impelidos por um 
sentimento ou consciência crescente de um patrimônio democrático ou 
civilizacional comum. Os juizes afirmam-se como agentes de primeiro 
plano na mundialização do direito em uma sociedade de tribunais. 

A abertura da ordem local ao diálogo horizontal com outras juris-
dições e ao diálogo vertical com jurisdições supranacionais é condição, re-
quisito e pressuposto para a formação de um ius commune em matéria de 
direitos sociais.

De um lado, é essencial que os sistemas latino-americanos possam 
enriquecer-se mutuamente, por meio de empréstimos constitucionais e in-
tercâmbio de experiências, argumentos, conceitos e princípios vocacionados 
à proteção dos direitos humanos. Por outro lado, a abertura das ordens locais 
aos parâmetros protetivos mínimos fixados pela ordem global e regional, 
mediante a incorporação de princípios, jurisprudência e standards protetivos 
internacionais é fator a dinamizar a pavimentação de um ius commune em 
direitos humanos na região.

Para a criação de um ius commune, fundamental é avançar na intera-
ção entre as esferas global, regional e local, potencializando o impacto entre 
elas, mediante o fortalecimento do controle da convencionalidade e do diálo-
go	entre	jurisdições,	sob	a	perspectiva	emancipatória	dos	direitos	humanos.
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Os efeitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência na Lei Orgânica da Assistência Social

Flávio Bittencourt de Souza1

Introdução

A tutela jurídica das pessoas com deficiência2 vem ganhando novos 
contornos frente à promoção dos direitos humanos no cenário interno e 
internacional. Com efeito, a universalidade que caracteriza os direitos hu-
manos é contrária a qualquer espécie de segregação social e, sem embargo 
às teorias jusnaturalista, positivista e moralista (ou de Perelman), pode-se 
afirmar que tal característica decorre da dignidade inerente a toda e qualquer 
pessoa humana. Esse fundamento é bastante para garantir força vinculante 
às normas — princípios e regras — consagradas com tal fim protetivo no 
plano nacional e internacional, abarcando o Estado e também a sociedade, 
de forma a impor-lhes garantias contra os excessos de poder e diretrizes 
específicas na elaboração das políticas públicas e ações privadas.

Diante desse cenário, o objetivo do presente estudo é analisar os efei-
tos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção 
de Nova York) no âmbito da política assistencial erigida pela Lei 8.742/1993 
em benefício desses mesmos destinatários.

Tal propósito se justifica ante a abertura conceitual da norma assis-
tencialista, o dinamismo fático que caracteriza os pressupostos jurídicos da 
benesse estatal e a necessidade de se concretizarem os direitos reconhecidos 
às pessoas com deficiência no plano interno e internacional sem, contudo, 
distorcer essa política inclusiva ou acarretar, indiretamente, efeitos deleté-
rios na seguridade social.

1 Juiz federal.
2 O termo, aprovado pela Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dig-

nidade das Pessoas com Deficiência, decorre de uma evolução terminológica tendente a realçar a 
deficiência como realidade social ao revés de camuflá-la com neologismos, sem, contudo, reforçar 
a combatida segregação vivenciada pelos seus sujeitos.
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O status das normas internacionais humanitárias no plano  
jurídico interno

A análise dos citados efeitos perpassa pela abordagem da natureza 
das normas internacionais sobre direitos humanos no plano jurídico interno, 
de maneira a possibilitar a correta interpretação e aplicação da legislação 
no caso concreto, quando recorrentemente se fazem presentes as chamadas 
antinomias.

A primeira teoria que se apresenta, defendida, entre outros, por 
Celso de Albuquerque Melo, sustenta a irrestrita prevalência dos tratados 
internacionais de direitos humanos sobre as normas constitucionais. Esse 
primeiro posicionamento encontra óbices intransponíveis em sistemas jurí-
dicos fundados na supremacia formal e material da Constituição, nos quais 
ficaria anulada a possibilidade do controle de constitucionalidade desses 
instrumentos normativos.

Uma segunda corrente, que sustenta o status constitucional dos 
tratados de direitos humanos, vislumbra no art. 5º, §2º, da Constituição 
Federal de 1988 uma cláusula aberta à incorporação desses tratados ao 
bloco de constitucionalidade, atribuindo-lhes aplicabilidade direta e ime-
diata. Nessa linha, sustentada por Flávia Piovesan (2011), eventual conflito 
entre normas dispostas em tratados dessa estirpe e a Constituição seria 
resolvido pela aplicação do preceito mais favorável ao seu destinatário. 
Sem embargo aos judiciosos argumentos levantados por seus defenso-
res, parece-nos que tal teoria foi rechaçada pela Emenda Constitucional 
45/2004, que acrescentou ao referido art. 5º, o § 3º, com a seguinte reda-
ção: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais”.

Tal emenda, ao passo que esvaziou a doutrina da constitucionalidade, 
também afastou a aplicação da ideia de equivalência dos tratados de direitos 
humanos às leis ordinárias, calcada na literalidade do art. 102, III, “b”, da 
CF/1988. Com efeito, se o novel texto constitucional optou por qualificar 
os tratados de direitos humanos, evidentemente os destacou das demais 
normas internacionais, apontando, com isso, a necessidade de conferir-lhes 
tratamento diferenciado, o qual não se esgota no procedimento especial 
elencado pelo art. 5º, § 3º, da CF. 
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Dessa imposição constitucional decorre, ainda, a tese da supralegali-
dade dos tratados internacionais de direitos humanos, defendida por Gilmar 
Mendes quando do julgamento do HC 90.172 e do RE 466.343 e atualmente 
aplicada de forma majoritária pela Suprema Corte. Conforme Paulo Henrique 
Gonçalves Portela (2010, p. 743-744), 

[...] as normas supralegais são aquelas que continuam hierarquica-
mente inferiores à Constituição Federal, mas que estão acima das de-
mais espécies normativas nacionais. No campo específico dos direitos 
humanos, a supralegalidade parte da premissa de que os tratados de 
direitos humanos trazem normas que estão diretamente vinculadas 
à proteção da dignidade humana e que, por isso, têm importância 
superior no ordenamento jurídico, não podendo ser derrogadas por 
outras leis ordinárias simplesmente por serem estas mais novas ou 
especiais. 

É o campo, portanto, do controle de convencionalidade, o qual obje-
tiva compatibilizar verticalmente a legislação doméstica infraconstitucional 
com os tratados internacionais de direitos humanos.

Conclui-se, com isso, que, no campo dos direitos humanos, em síntese, 
tem-se apenas uma dupla possibilidade: o tratado internacional é aprovado 
nos termos do art. 5º, § 3º, da CF/1988 e, com isso, é alçado ao nível consti-
tucional ou, do contrário, é dizer, se submetido ao processo ordinário, fica 
inserido no plano da supralegalidade.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Pro-
tocolo Facultativo, ambos assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 
foram submetidos à nova sistemática de internalização traçada pelo art. 5º, 
§ 3º, da CF/1988, constituindo-se no primeiro regramento internacional 
incorporado ao ordenamento brasileiro com força de emenda constitucional 
(Decreto Legislativo 186/2008 e Decreto 6.949/2009).

O propósito dessa Convenção, conforme enunciado em seu artigo 1º, 
é “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”.
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Sendo uma norma de envergadura constitucional e que traz em seu 
bojo um direito fundamental (CANOTILHO, 2003)3, constitui-se em cláusula 
pétrea de aplicação imediata (art. 5º, § 1º, e art. 60, § 4º, da CF). Cumpre 
registrar que mesmo aqueles comandos dependentes de uma atuação legis-
lativa infraconstitucional podem ser considerados de aplicação imediata em 
sua faceta negativa, vale dizer, são bastantes para vincularem o legislador 
ordinário aos seus vetores, balizarem a atividade hermenêutica e condicio-
narem a atuação discricionária do Estado, conforme lição de Jose Afonso da 
Silva (1998, p. 164)4.

A proteção à pessoa com deficiência na Lei Orgânica da  
Assistência Social

A Lei 8.742/1993, em seu art. 20, com nova redação, dada pela Lei 
12.435/2011, prevê que 

[...] o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 
e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Trata-se, induvidosamente, de um dos maiores instrumentos de 
política assistencial do país, garantindo aos seus inúmeros destinatários, 
sem qualquer vínculo securitário, uma renda mensal superior a U$300,00. 
Tal grandeza não decorre apenas do aspecto qualitativo do benefício, como 
também da sua expressiva participação orçamentária. Segundo análise es-
tatística do Ministério da Previdência e Assistência Social5, no ano de 2010 

3 J. J. Gomes Canotilho, em sua obra Estudos sobre Direitos Fundamentais, esclarece que direitos do 
homem seriam aqueles decorrentes da própria natureza humana, ou seja, ínsitos, inerentes ao ho-
mem, enquanto os direitos fundamentais seriam aqueles vigentes em uma ordem jurídica concreta.

4 “as normas programáticas têm eficácia jurídica imediata, direta e vinculante nos seguintes casos: 
I – estabelecem um dever para o legislador ordinário; II – condicionam a legislação futura, com a 
consequência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; III – informam a concepção 
do Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, 
proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; IV – cons-
tituem sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; V 
–  condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário; VI – criam situações 
jurídicias subjetivas, de vantagem ou desvantagem.”

5 Disponível em: http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_111202-105619-646.pdf . Acesso em: 
15 jun. 2012. p. 249-251. 
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foram computados cerca de 28 milhões de benefícios ativos, dos quais 83,8% 
possuíam natureza previdenciária, 2,9% eram acidentários e 13,3% assis-
tenciais. Desses últimos, 3.413.084 eram benefícios de amparo assistencial 
(BPC), dos quais 1.785.185 foram destinados a pessoas com deficiência e 
1.627.899 a idosos.

Para os propósitos deste estudo, releva apontar que os destinatários 
eleitos pela norma assistencial, ambos merecedores de uma tutela especial 
do Estado dada a situação de risco que sua condição naturalmente lhes im-
pinge, se diferem em um ponto jurídico essencial: a objetividade conceitual.

O conceito de “pessoa com deficiência” 

Com efeito, o primeiro ponto controvertido que se apresenta quando 
da concretização do direito veiculado pelo supracitado art. 20 é a conceitu-
ação de “pessoa com deficiência”. 

A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Des-
vantagens – CIDID, elaborada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 
1989, definiu deficiência como toda “perda ou anormalidade de uma estrutu-
ra ou função psicológica, fisiológica ou anatômica”. Em 1997 tal conceituação 
foi reformulada para toda “perda ou anormalidade de uma parte do corpo 
(estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais”.

Os demais organismos internacionais e a própria legislação nacio-
nal também se arriscaram na formulação de outras definições. Entretanto, 
é seguro dizer que o atual bloco constitucional (2009), com o advento da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, trouxe a definição 
em testilha, vinculando, com isso, todo o ordenamento. A citada Convenção, 
em seu art. 1º, consigna que 

[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de lon-
go prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participa-
ção plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas. 

A Lei Assistencial, por sua vez, em sua redação original (1993), trazia 
o seguinte conceito de pessoa com deficiência: “§ 2º Para efeito de concessão 
deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para 
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a vida independente e para o trabalho”. Desse esforço conceitual, ao menos 
duas impropriedades se apresentavam.

A definição, ao trazer em seu bojo outro termo de conceituação aber-
ta, qual seja, “vida independente”, acompanhado de uma conjunção aditiva, 
acabou furtando-se ao seu único propósito, vindo, na prática, a criar uma 
grave dificuldade no processo de subsunção normativa. Não bastasse, a partir 
do advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
mostrou-se peremptoriamente inadequada à tendência traçada no cenário 
internacional e desconforme à própria Constituição6. 

Com efeito, era notória a insuficiência conceitual, bem como a incom-
patibilidade vertical do supratranscrito parágrafo segundo com a Convenção 
de Nova York e com o novo panorama constitucional erigido em 2009, o que 
reclamava, recorrentemente, uma interpretação que adequasse as normas de 
regência do benefício assistencial aos seus próprios fundamentos de validade. 

Em julho de 2011, a Lei 12.435, ao dar nova redação ao art. 20, § 2º, 
da Lei 8.742/1993, trouxe um conceito legal próximo àquele firmado pela 
ONU nos idos de 2007, ao estabelecer que: 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se: I – pessoa com 
deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
com as demais pessoas; II – impedimentos de longo prazo: aqueles que 
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para 
o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Em um claro avanço legislativo, foi consignado que tal incapacidade 
não precisaria mais decorrer exclusivamente da deficiência, mas, também, 
da sua conjugação com diversas outras barreiras sociais, culturais etárias, 
entre outras. Também foi positivado o que se deveria entender por impe-
dimentos de longo prazo, reduzindo, oportunamente, os claros conceituais 
existentes na definição passada.

A inovação, contudo, pecou ao suprimir uma importante expressão in-
dicativa da igualdade material, bem como ao manter a ideia de incapacidade 
para os atos da vida independente, já há muito esvaziada pela jurisprudência.

6 Veja-se, a propósito, a ADPF 182, proposta pela Procuradoria-Geral da República sob o fundamento 
da incompatibilidade do conceito de pessoa com deficiência dado pela Loas com aquele firmado 
pela Convenção de Nova York.
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Menos de três meses depois da referida alteração, veio a Lei 12.470, 
trazendo uma nova definição legal, desta vez em perfeita consonância com 
aquela prevista na Convenção de Nova York. Veja-se: 

[...] para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com di-
versas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. [...] § 10. 
Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste 
artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Não se manteve a ideia de incapacidade para a vida independente, 
restringindo-se ao aspecto da participação social. De fato, não se mostrava 
adequada a interpretação de que a limitação imposta pela deficiência tra-
tada pela Loas culminasse na incapacidade para os mais singelos atos da 
vida independente, mesmo porque, fosse assim, seria desnecessário o termo 
aditivo “e para o trabalho”, já que não é crível conceber a capacidade para 
este sem a capacidade para aquela. Nesse mesmo sentido, a Súmula 29 da 
Turma Nacional de Uniformização7 e a Súmula 30 da Advocacia-Geral da 
União8, revogada em 31/01/2011 e reeditada — desnecessariamente — em 
20/01/2012.

Por outro lado, ficou consignada a relevante disposição “em igualdade 
de condições com as demais pessoas”, a qual amplia consideravelmente a 
gama de destinatários do benefício, já que não mais lhes exige a absoluta 
incapacidade de participação social, mas, agora, a incapacidade para tanto 
em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Em que pese esse esforço, a própria ONU vem entendendo que a defi-
ciência é um conceito em constante evolução, já que umbilicalmente ligado à 
dinâmica e heterogeneidade humanas, bem como ao contexto sociocultural 
no qual se encontra inserido o cidadão. A definição, portanto, não se esgota 
em um critério clínico, arvorando-se para o social. 

7 “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não 
é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de 
prover ao próprio sustento.”

8 “A incapacidade para prover a própria subsistência por meio do trabalho é suficiente para a ca-
racterização da incapacidade para a vida independente, conforme estabelecido no art. 203, V, da 
Constituição Federal, e art. 20, II, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.”
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Justamente pela natureza multifacetária do conceito é que sua análise 
reclama a prévia delimitação da relação jurídica em que se encontra inserido. 

Com efeito, o conceito de deficiência utilizado para fins de aposen-
tação especial (art. 40, § 4º, I, da CF) ou reserva de vagas em concursos 
públicos (art. 37, VIII, da CF), apenas a título de exemplo, não pode ser o 
mesmo daquele empregado para os fins de assistência social (art. 203, IV, 
da CF). Os primeiros pressupõem a capacidade laboral, enquanto o último, 
historicamente, foca a sua drástica redução ou inexistência. Tal diferença 
de premissas também ocasiona distinção entre as maneiras de se promover 
a inclusão social num e noutro caso, indicando, portanto, a necessidade da 
prévia definição do panorama fático-jurídico para, a partir de então, buscar-
-se a conceituação mais adequada à expressão aqui em voga.

No campo da assistência social, parece-nos que a definição de defici-
ência deve, em regra, guardar estreita relação com a capacidade laboral do 
indivíduo e a consequente possibilidade de prover seu sustento, na esteira 
do entendimento construído pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) em sua Convenção 159/19899, aqui internalizada por meio do De-
creto 129/1991, já que, por fim, a inclusão social proposta pela Loas, ao 
contrário de outras políticas públicas de semelhante natureza, revela-se 
de natureza eminentemente pecuniária. De fato, conquanto não seja um 
benefício previdenciário e, portanto, substitutivo do salário, o BPC, tal como 
as diversas prestações previdenciárias, também objetiva munir seu benefi-
ciário, já debilitado para o trabalho, pela idade ou deficiência, de condições 
mínimas para o seu sustento. Daí o igual piso salarial e a aversão à ideia de 
complementaridade10. Em confirmação, é oportuna uma releitura do caput 

9 “Artigo 1 – 1. Para efeito desta Convenção, entende-se por ‘pessoa deficiente’ todas as pessoas 
cujas  possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente 
comprovada.”

10 “[...] A análise do estudo social evidencia que o grupo familiar dispõe de renda global superior ao 
paradigma legal, não cumprindo a miserabilidade exigida na LOAS. Assim, o conjunto probatório 
permite inferir que o requerente não depende da intervenção estatal. Friso, por oportuno, que os 
filhos maiores têm a obrigação de sustentar os pais na velhice, de forma que a renda desses descen-
dentes deve ser computada para fins assistenciais. Anoto, ademais, que o benefício de prestação 
continuada foi previsto para socorrer a miserabilidade, ou seja, aquelas pessoas que sequer teriam 
possibilidade de equacionar um orçamento doméstico pelo fato de não ter renda ou ser essa insig-
nificante. Este benefício não se presta à complementação da renda familiar ou a possibilitar maior 
conforto à família, mas sim a uma sobrevivência digna. [...]” (Processo 00025577720104036308, 
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do art. 20, in verbis: “O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 
e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família”.

A exclusão da expressão “para o trabalho”, promovida pela atual con-
ceituação, não desvincula o instituto em comento desse fator social, pois, 
onde há capacidade laboral, há, em tese, capacidade para o próprio sustento. 
Eventuais exceções a essa regra não abalam tal conclusão, vez que entre 
os diversos sujeitos igualmente merecedores de uma especial tutela esta-
tal — entre os quais os indivíduos capazes, mas em situação de desemprego 
involuntário — a norma, legítima e razoavelmente, elegeu apenas os seus já 
citados dois destinatários.

Portanto, tem-se que a novel expressão “participação plena e efetiva 
na sociedade” perpassa pela ideia de autossustento e, por decorrência ordi-
nária, de participação no mercado de trabalho.

Tal aproximação conceitual com a OIT, entretanto, não autoriza um 
afastamento da matriz constitucional, exigindo do intérprete uma confor-
mação alimentada pelas especificidades da relação jurídica sob análise.

Nesse ponto, é relevante diferenciar a deficiência da incapacidade, já 
que esta, embora possa revelar-se um efeito daquela, nem sempre está a ela 
associada, uma vez que há deficiência sem incapacidade e incapacidade sem 
deficiência. De fato, a própria OMS, ao conceituar a deficiência, nos fornece 
outras duas importantes definições, a saber: (i) incapacidade é toda restrição 
ou falta da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que 
se considera normal para um ser humano; (ii) desvantagem é uma situação 
prejudicial para um determinado indivíduo, em consequência de uma de-
ficiência ou uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um 
papel que é normal em seu caso (em função da idade, sexo e fatores sociais 
e culturais). Como se percebe, os conceitos em espeque se complementam 
e, a partir desse fenômeno, se encaixam com maior ou menor adequação 
em situações fático-jurídicas semelhantes em sua origem, mas diversas em 
seus objetivos.

De fato, o que a norma assistencialista busca tutelar é o direito à dig-
nidade do cidadão que possua “impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

juiz(a) federal Peter de Paula Pires, TRSP – 5ª Turma Recursal – SP, DJF3, data: 13/12/2011.)
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barreiras” possam obstruir “sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas”, considerada essa, como 
dito, do ponto de vista econômico, revelado a partir da investigação da sua 
capacidade laboral.

Cumpre registrar que a nota de isonomia dada à atual redação do 
art. 20 da Loas não traz em seu bojo a ideia de mera desvantagem, presente 
em outras relações jurídicas, mas, como apontado pela própria OMS linhas 
atrás, de “restrição ou falta da capacidade de realizar uma atividade na forma 
ou na medida que se considera normal para um ser humano”. O excessivo e 
duradouro esforço ou penosidade na execução da atividade laboral, que não 
se mostraria presente ao homem médio, parece-nos a linha divisória entre 
a incapacidade concebida pela norma e a simples desvantagem. 

Quanto à incapacidade total e permanente para o trabalho, não há 
maiores controvérsias, uma vez que dela não se pode extrair conclusão di-
versa do entendimento acima mencionado. Aqui, não há qualquer capacidade 
laboral ou prazo estipulado para a sua recuperação. Por decorrência, não há 
falar em aptidão para a própria manutenção.

Já na incapacidade parcial e/ou temporária, ou seja, nas três outras 
variantes, a verificação dos requisitos do benefício assistencial se faz bem 
mais complexa. Nessa tarefa, duas questões se apresentam: (i) a incapacida-
de, associada ou não ao que a nova redação legal chamou de “diversas barrei-
ras”, impede o trabalho (não apenas o habitual, mas qualquer trabalho), “em 
igualdade de condições com as demais pessoas”, vale dizer, sem um esforço 
ou penosidade demasiadamente excessivos? (ii) tal incapacidade decorre 
de impedimentos de longo prazo, ou seja, de uma situação não esporádica e 
minimamente consolidada no tempo, capaz de produzir efeitos pelo prazo 
mínimo de dois anos? É da resposta positiva a esses questionamentos que 
se apresentará a pessoa com deficiência eleita pela norma assistencial.

Como se vê, a capacidade laboral, sendo um conceito multidisciplinar, 
não pode ser considerada apenas sob o ponto de vista médico. Há de se pro-
ceder, também, à arguta análise, em concreto, de fatores sociais e culturais, 
entre outros, capazes de, em conjunto, afastar por completo a capacidade 
laboral ordinária do cidadão por prazo razoável. Não por outra razão que 
o grau de impedimento incapacitante, na atual redação legal (art. 20, § 6º), 
ficará sujeito à avaliação médica e social realizada por médicos peritos e por 
assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou do juízo.
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No ponto, vale asseverar que a robusta prova da existência de “bar-
reiras” agravantes e do “esforço ou penosidade excessivos” cumpre ao pre-
tendente do benefício, que deverá levar ao INSS ou ao julgador os elementos 
bastantes para a sua configuração, já que não é dado a esses promover, em 
prejuízo da legalidade, infundadas suposições acerca das dificuldades ine-
rentes à idade, raça, deficiência ou ao grau de instrução, mormente por não 
ser o benefício em referência um instrumento de ação afirmativa tendente 
a equalizar eventuais diferenças próprias da natureza humana.

Ainda sobre a conceituação do termo “pessoa com deficiência” no 
contexto da Loas, cabe uma última consideração acerca do menor impúbere. 
Como defendido linhas atrás, no campo da Lei 8.742/1993 a conceituação 
de deficiência deve estar, em regra, vinculada à ideia de capacidade para 
o trabalho e, por conseguinte, aptidão para garantir a própria subsistên-
cia. Ocorre que a Constituição da República, em seu art. 7º, XXXIII11, veda 
qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos. Se os menores impúberes estão excluídos do mercado 
de trabalho por uma imposição constitucional, ressalvada a condição de 
aprendiz, a qual não gera efeitos para fins assistenciais12, é certo concluir 
que, para essa parcela dos cidadãos elegíveis ao BPC, o conceito de pessoa 
com deficiência deve estar atrelado a outro fator social que não o trabalho. 

A necessidade de vinculação a outro fator social decorre do quanto 
disposto no já citado art. 20, o qual, como vimos, não autoriza o deferimento 
da benesse a toda e qualquer pessoa com deficiência, mas apenas àquelas que 
possuam restrições capazes de impedir-lhes a participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme 
estabelecido pela Convenção de Nova York. 

Para os menores de 16 anos, a investigação da capacidade de au-
tosubsistência está dispensada, bastando a análise da possibilidade de o 
seu grupo familiar garantir-lhe o sustento, o que será feito com suporte no 
art. 20, § 3º, da Loas13, possibilitada a flexibilização judicial do parâmetro 

11 XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12 Art. 20, § 9º, da Lei 8.742/1993: A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz 
não será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3º deste artigo.

13 § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
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objetivo ali indicado em conformidade com o caso concreto14. Em que pese 
essa dispensa, permanece hígida a necessidade de aferição da deficiência no 
contexto da legislação assistencial. Apenas as balizas dessa aferição é que se 
alteram quando o pretendente do benefício se tratar de um menor impúbere.

Considerando que o intuito constitucional ao vedar o trabalho aos 
menores de 16 anos foi justamente propiciar-lhes a plena formação edu-
cacional, o que também pode ser observado em outras passagens da Carta 
Republicana, que igualmente primam pela inserção e manutenção das crian-
ças e adolescentes nas mais diversas instituições de ensino, é certo deduzir 
que a participação social dessa parcela da sociedade se dá, ordinariamente, 
nesse ambiente de aprendizado e não no mercado de trabalho.

Daí ser razoável concluirmos que a pessoa com deficiência, no caso 
dos menores impúberes e dentro do contexto conjunto da Convenção de 
Nova York e da Lei Orgânica da Assistência Social, deve ser considerada como 
aquela que tem “impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, in-
telectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva” no meio educacional e recreativo 
“em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Tal interpretação, aliás, encontra escoro na nova redação dada ao art. 
4º, § 1º, do Decreto 6.214/2007, que regulamenta a Lei 8.742/1993, in verbis: 

Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação 
Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de 
idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto 
na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação 
social, compatível com a idade15.

O Programa BPC na Escola16 é outra demonstração clara de que a 
inclusão e participação social da pessoa menor de 16 anos com deficiência 

14 A propósito, veja-se o teor do Informativo STF n. 669, de 4 a 8 de junho de 2012 no que se refere 
ao julgamento dos RE 567985/MT e 580963/PR. Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/
informativo/documento/informativo669.htm. Acesso em: 27 set. 2012.

15 Redação dada pelo Decreto 7.617, de 17/11/2011.
16 “O programa é uma ação interministerial que envolve os ministérios da Educação, da Saúde e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
em parceria com municípios, estados e com o Distrito Federal, que tem por objetivo realizar o 
acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas com defici-
ência, beneficiárias do BPC, até 18 anos, por meio da articulação das políticas de educação, saúde, 
assistência social e direitos humanos.  A intenção é criar condições para o desenvolvimento da 
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se dão, eminentemente, no meio escolar, de maneira a potencializar suas 
habilidades e fomentar sua emancipação intelectual e financeira. 

Portanto, no caso do menor impúbere com deficiência, a concessão 
do benefício assistencial fica condicionada à verificação da hipossuficiência 
financeira do seu grupo familiar e dos impedimentos de longo prazo que, 
somados ou não a outras barreiras, lhe impeçam a participação no meio 
educacional e recreativo em igualdade de condições com as demais pessoas.

Note-se que o propósito do Programa BPC na Escola, tal como o con-
cebido para o Programa BPC no Trabalho17, em vez de infirmar as conclusões 
a que chegamos acerca dos reais elegíveis à benesse, demonstra o verdadeiro 
fato social que permite a subsunção da norma-conceito e, ao mesmo tempo, 
orienta a linha de atuação estatal no sentido de garantir a emancipação dos 
seus destinatários. É dizer, o processo de inclusão da pessoa com deficiência 
no trabalho ou na escola, tal como proposto pelos referidos Programas, não 
causa perplexidade lógica como se se pretendesse realizar justamente aquilo 
que, num primeiro momento, se concluiu ser impossível, mas vai ao encontro 
do principal objetivo da Convenção de Nova York18, já exposto linhas atrás, 
outorgando às pessoas com deficiência não só um valor pecuniário mínimo 
ao seu sustento, como também os instrumentos necessários para superar ou 
minimizar os impedimentos que inicialmente lhes vedavam a participação 
social de forma isonômica.

autonomia, participação social e emancipação da pessoa com deficiência”. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/index.php?catid=262:programa-de-acompanhament&id=12291:programa-
-de-acompanhamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-do-beneficio-de-presta-
cao-continuada-da-assistencia-social-bpc-na-escola&option=com_content&view=article. Acesso 
em 15 jun. 2012.

17 “O Programa BPC Trabalho é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo articular 
ações intersetoriais para promover o acesso à qualificação profissional e o acesso ao trabalho às 
pessoas com deficiência beneficiárias do Beneficio de Prestação Continuada da Assistência So-
cial - BPC, na faixa etária 16 a 45 anos, prioritariamente. [...] O Programa BPC Trabalho integra as 
ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência- Viver sem Limite que visa pro-
mover a inclusão social e a autonomia da pessoa com deficiência. Tem como objetivo eliminar as 
barreiras e possibilitar o acesso do beneficiário do BPC a bens e serviços da rede socioassistencial 
e de outras políticas, de modo a disponibilizar os apoios necessários para o acesso a qualificação 
profissional e ao mundo do trabalho”. Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
beneficiosassistenciais/bpc/bpc-trabalho.  Acesso em 15 jun. 2012.

18 “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.” 
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Conclusão

Como se percebe, com o advento da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e sua constitucionalização formal, uma nova ma-
triz conceitual, bem como uma avançada linha de atuação pública e privada 
ganharam substancial densidade normativa, impondo alterações textuais e 
interpretativas em toda a legislação atinente à matéria.

Nesse compasso, a Lei Orgânica de Assistência Social, no que diz 
respeito ao benefício de prestação continuada outorgado às pessoas com 
deficiência, ganhou um novo vetor, abandonando a já ultrapassada ideia de 
mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente, até então 
aferida por critérios exclusivamente clínicos, para adotar um conceito mul-
tidisciplinar atento à diversidade humana e social, bem como envolto no 
objetivo de se promover uma inclusão igualitária e duradoura das pessoas 
com deficiência no cenário social.

Tal mutação qualitativa, entretanto, em sintonia com a própria essên-
cia dessa particular política assistencial, instrumentalizada pelo benefício de 
prestação continuada, não abandonou suas vigas mestras de sustentação, as 
quais vislumbram no acesso ao trabalho e à educação os meios pelos quais se 
viabiliza a participação social. Esses são os enfoques a serem dados à pessoa 
com deficiência em idade laboral ou não, respectivamente.

Dar concretude aos direitos reconhecidos às pessoas com deficiência 
no plano interno e internacional, quando se pensa em assistência social e, por 
conseguinte, em um dos seus principais instrumentos de atuação — o BPC — 
significa enxergar a pessoa com deficiência muito além do contexto médico, 
espraiando-se para uma análise social que não descure da individualidade e 
que tenha por foco não só a imediata melhoria das suas condições de vida, 
como também — e principalmente — a sua emancipação. Tal metodologia, 
evidentemente, se aplica não só ao INSS, responsável pela operacionalização 
do benefício, como também ao Judiciário em sua prestação jurisdicional, aqui 
ganhando especial relevância a prova técnica.

Sendo a assistência social um direito de segunda geração, que recla-
ma uma prestação positiva do Estado, a ordem internacional e, no caso, o 
próprio texto da Convenção de Nova York, prevê, quanto aos direitos por ela 
assinalados, que cada Estado-parte se comprometerá a tomar as medidas 
necessárias ao seu alcance tanto quanto permitirem os recursos disponí-
veis. Vale dizer, as novas premissas e objetivos traçados pela comunidade 
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internacional conduzirão a atuação estatal e privada, mas tal atuação não 
poderá se dar com inobservância dos limites e recursos de cada um desses 
sujeitos, sob pena de transmudar-se em retórica.

Nesse complexo balizamento é que os requisitos impostos para o gozo 
do benefício, concebidos a partir de um legítimo procedimento democrático, 
ganham singular importância. A adequada concepção do seu beneficiário, 
tema aqui em análise, é parte essencial desse processo. Não é dado ao intér-
prete promover uma redução conceitual sob pena de afronta à ordem inter-
nacional e ao próprio texto da Constituição, tampouco proporcionar a sua 
ampliação em satisfação de um senso individual de justiça, vez que a busca 
da redução da pobreza, por meio do BPC, só se faz lícita quando dirigida ao 
idoso e à pessoa com deficiência.  

Ressalte-se, por fim, que essa necessidade não se funda em um aspec-
to meramente legal, alcançando, ainda, a própria higidez da seguridade social, 
já que, sendo o BPC um benefício atrelado ao mesmo piso previdenciário e 
que, por sua natureza assistencial, dispensa contribuições, sua outorga sem 
a rigorosa observância dos pressupostos legais ensejaria um desestímulo à 
população, em grande parte detentora desse patamar salarial, a ingressar e 
manter-se no regime previdenciário, desequilibrando as contas orçamentá-
rias e impedindo a própria consecução e evolução dessa política assistencial.
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O sistema internacional de proteção aos direitos humanos

Gleuso de Almeida França1

Ao se tratar do tema “direitos humanos”, mais detidamente de sua 
proteção, é preciso identificar os níveis de tutela existentes, que podem ser 
delimitados em interno e internacional.

O sistema de proteção interno é o mais conhecido e de menor com-
plexidade, se comparado ao internacional, presente em sociedades politi-
camente organizadas, com certo nível de garantias individuais, que, a rigor, 
podemos definir como proteção constitucional dos direitos humanos. 

A proteção internacional dos direito humanos, a cargo da comunidade 
internacional e sempre subsidiária, ocorre em nível global e regional.

A proteção em nível global decorre do pacto firmado entre as na-
ções em razão do consenso universal do dever ético e moral de se conferir 
proteção ao ser humano um minus de garantia para a sua existência digna, 
permitindo-se invocar a tutela internacional mediante a responsabilização 
do Estado, quando direitos humanos assegurados em tratados forem viola-
dos e as instituições nacionais se mostrarem falhas ou omissas na proteção 
destes direitos.

É importante ressaltar que a proteção internacional acarreta certo 
nível de limitação da soberania estatal, pois os pactos internacionais são 
dotados de conteúdo normativo e exigibilidade. Neste aspecto, insta regis-
trar que a legitimidade do sistema internacional de proteção aos direitos 
humanos decorre do pacto firmado entre os Estados, que, reconhecendo o 
valor universal dos direitos humanos, não podem se valer do argumento de 
que a solução a eventual tratamento desumano infligido a seus nacionais 
reside unicamente em sua competência exclusiva. Flávia Piovesan, em estudo 
sobre o tema, leciona que 

[...] a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se redu-
zir ao domínio reservado do Estado, porque revela tema de legítimo 
interesse internacional. Prenuncia-se, deste modo, o fim da era em que 

1 Juiz federal substituto.
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a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida como 
um problema de jurisdição doméstica, decorrência de sua soberania2.

É certo que os direitos humanos não foram postulados de uma alma 
bem intencionada que em um momento de genialidade intuiu a necessidade 
de proteção ao indivíduo. É fruto de longa evolução e muita luta para seu 
reconhecimento, afirmação e aperfeiçoamento, razão pela qual tal concepção 
é variável no tempo e no espaço. Justamente em razão desta característica, 
reforçada pelas diferenças culturais, busca-se, através dos documentos inter-
nacionais, a identificação de um núcleo mínimo de proteção a todos os povos. 

A proteção dos direitos humanos tem sido uma preocupação cons-
tante ao longo da civilização. Na antiguidade clássica, mais detidamente no 
pensamento grego, os filósofos admitiam a existência de direitos inerentes 
à condição humana, com base em postulados extraídos da razão, de funda-
mento jusnaturalista, obviamente sem a conotação que hoje lhes é atribuída. 
Nas antigas cidades da Grécia, cogitava-se de direitos que não poderiam ser 
desconsiderados nem mesmo pelos governantes, porquanto decorrentes da 
natureza humana, a qual não poderia ser contestada por normas positivas. 
Os gregos antigos consideravam que os direitos naturais do homem eram 
incorporados à personalidade de forma imediata, dispensando prévio reco-
nhecimento legislativo3. Na Idade Média, a evolução dos direitos humanos 
foi fortemente influenciada por pensadores de formação cristã, que releram 
os escritos remanescentes da antiguidade clássica sob o prisma da sua re-
ligião e produziram uma abordagem canônica do direito natural, balizada 
por fundamentos religiosos. Atribui-se a Tomás de Aquino, por exemplo, 

2	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos:	desafios	e	perspectivas.	Disponível	em:	http://www.
comitepaz.org.br/download/DH%20-%20Desafios%20e%20Perspectivas%20-20FPiovesan.pdf.	
Acesso	em:	25	ago.	2012.

3 A título de ilustração, tome-se a preocupação dos gregos com o direito do cidadão, segundo a con-
cepção grega, a uma sepultura digna, como se revela na peça teatral Antígona, escrita por Sófocles. 
Trata-se da história de Antígona, que deseja enterrar seu irmão Polinice, que atentou contra a ci-
dade de Tebas, mas o tirano da cidade, Creonte, promulgou uma lei impedindo que os mortos que 
atentaram contra a lei da cidade fossem enterrados, o que era uma grande ofensa para o morto e 
sua família, pois a alma do morto não faria a transição adequada ao mundo dos mortos, segundo 
a mitologia grega. Antígona, enfurecida, vai então sozinha contra a lei de uma cidade e enterra o 
irmão,	desafiando	todas	as	leis	da	cidade.	Surge	então	o	conflito	entre	o	direito	ao	enterro	condig-
no, entre os gregos um direito inerente à dignidade humana, e o Estado, que não encontra limites 
em punir o cidadão ao lhe aplicar a penalidade extrema de se não ter seu corpo enterrado, como 
punição	por	atos	cometidos	em	vida.	SÓFOCLES	(c.	496	AC–406	AC).	Antígona.
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“o ponto de vista de que a personalidade humana se caracteriza por ter 
um valor próprio, inato, expresso justamente na ideia de dignidade de ser 
humano, que nasce na qualidade de valor natural, inalienável e incondi-
cionado,	como	cerne	da	personalidade	do	homem”	(SARLET,	2008,	p.	45).	
E o resultado deste processo cognitivo cristão se verifica na incorporação 
de novos fundamentos morais à razão justificadora dos direitos humanos, 
observado o critério do pecado. Outrossim, “valores cristãos influenciaram 
fortemente a elaboração dos direitos inerentes à personalidade, tal qual o 
ensinamento de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus e 
a ideia de que Deus assumiu a condição humana para redimi-la, imprimem 
à natureza humana alto valor intrínseco, que deve nortear a elaboração do 
próprio	direito	positivo”	(MENDES;	COELHO;	BRANCO,	2009,	p.	266).	

A efetividade no âmbito social das doutrinas sobre os direitos huma-
nos era bastante restrita, para não se dizer ineficaz. Em monografia sobre 
o tema, Leonardo Nemer Caldeira Brant e Leonardo Estrela Borges4 iden-
tificam que somente com o surgimento do comércio e a gradativa substitui-
ção do regime feudal pelo sistema de produção capitalista, no final da idade 
média, que os direitos humanos de primeira geração iniciaram seu efetivo 
desenvolvimento, no sentido de prerrogativas jurídicas oponíveis em face dos 
próprios governantes. E forte influência exerceu a burguesia, pois com o seu 
surgimento e fortalecimento é que efetivamente inaugurou-se a fase da força 
vinculante dos direitos do homem, como sabido, no auge das ideias dos filó-
sofos iluministas. Novamente, Leonardo Nemer Caldeira Brant e Leonardo 
Estrela Borges, seguindo o pensamento, afirmam que

[...] a fase inicial do capitalismo fundou-se na atividade comercial da 
classe	social	residente	nas	cidades	europeias	(burgos),	cuja	importân-
cia econômica permitiu que reclamassem direitos perante os respecti-
vos governantes. A burguesia objetivava assegurar sua posição através 
da imposição de limites aos poderes estatais, utilizando sua crescente 
pujança econômica na consecução de tal desiderato. Por isto, foi a luta 
da burguesia, por sua liberdade política, “um dos incentivos principais 
a favor da luta pelos direitos do homem”. 

Eis que surgem os direitos humanos de primeira geração.

4	 	O	sistema	internacional	de	proteção	aos	direitos	humanos:	perspectivas	e	desafios.	Disponível	em:		
http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2004/O%20Sistema%20Internacional%20de%20
Protecao%20dos%20Direitos%20Humanos%20perspectivas%20e%20desafios.pdf.	 Acesso	 em:	
25	ago.	2012.
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Dentro de um contexto contemporâneo, que reclama a necessidade 
de se reconhecerem e de se efetivarem direitos de segunda geração (sociais 
e	econômicos),	a	evolução	dos	direitos	humanos	foi	fortemente	influenciada	
pelos excessos cometidos pelos regimes ditatoriais do século XX. Com efeito, 
as atrocidades cometidas no curso da Segunda Guerra Mundial foram deter-
minantes para a aquisição da consciência, atualmente quase universal, de 
que a violação sistêmica dos direitos humanos pode levar a graves ameaças 
à	paz	e	à	segurança,	não	só	em	âmbito	local/regional,	como	no	internacio-
nal. Desta demanda histórica surgiu a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem,	de	10	de	dezembro	de	1948,	sendo	o	primeiro	instrumento	geral	
de direitos humanos adotados por uma organização internacional, a ONU. 
Igualmente, é certo que a radicalização de movimentos étnicos e religiosos 
desde o século passado tem desempenhado grande papel na reformulação 
dos conceitos sobre direitos humanos, notadamente por países que se jul-
gam legitimados no combate de grupos terroristas em nome de uma pseu-
dossegurança nacional e mundial, notadamente após o “11 de Setembro”, 
dado o risco de a luta contra o terror comprometer o aparato civilizatório 
de direitos, liberdades e garantias.

Neste cenário, a garantia da aplicabilidade dos direitos do homem 
assume posição primordial, passando a estar no centro das preocupações 
e da agenda da comunidade internacional que, além de expandir o volume 
de regras convencionais sobre a matéria, cria dois sistemas complexos e 
complementares que funcionam em caráter de coexistência e coordenação. 

Assim, os instrumentos de proteção universais apresentam um parâ-
metro normativo mínimo, enquanto os instrumentos de proteção regionais 
vão além, adicionando novos direitos e aperfeiçoando outros, tendo em vista 
as diferenças peculiares de cada região.

A conceituação de direitos humanos não goza de uniformidade entre 
filósofos e juristas, pois, para uns, os direitos humanos equivalem a direitos 
naturais, ou seja, aqueles que são inerentes ao ser humano; para outros, eles 
são sinônimo de direitos fundamentais, como conjunto normativo que res-
guarda os direitos dos cidadãos. Contudo, para fins de objetivação temática, 
pode-se definir como conjunto de direitos que visam garantir ao ser huma-
no, entre outros, o respeito ao seu direito à vida, à liberdade, à igualdade 
e à dignidade, bem como ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. 
Postulam a não ingerência do Estado na esfera individual e consagram a 
dignidade humana. Enfim, são direitos assegurados à pessoa humana que 
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independem da nacionalidade dos indivíduos e se baseiam, exclusivamente, 
na sua posição de seres humanos.

Ressalte-se a distinção conceitual entre direitos humanos e direitos 
fundamentais, que, seguindo a doutrina amplamente majoritária, não as 
toma	por	expressões	sinônimas.	Neste	sentido,	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(2006,	
p.	35-36)	leciona	que:	

[...] em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”)	comumente	utilizados	como	sinônimos,	a	explicação	
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de 
que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos 
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito cons-
titucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
“direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito 
internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhe-
cem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação 
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 
validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam	um	inequívoco	caráter	supranacional	(internacional).	

Fato é que a distinção revela importância, pois os direitos fundamen-
tais gozam de maior efetividade no âmbito interno, tendo em vista o com-
promisso político assumido pelo Estado ao positivá-lo em determinado texto 
constitucional. Assim, a exigibilidade de tais direitos perante as instâncias 
internas, a exemplo do sistema judiciário, se torna, em tese, mais efetiva, ao 
passo que a efetividade dos direitos humanos, por estes terem um aspecto 
mais abstrato, demanda a análise pelas instâncias supranacionais para sua 
conformação, pois o que, em âmbito interno, não configura violação a um 
direito	fundamental	(por	ausência	de	previsão	constitucional),	no	plano	
internacional poderá caracterizar violação aos “direitos humanos”.

Neste aspecto, a violação de um direito humano, esteja ele positivado 
na carta política de um Estado ou não, está sujeito à sindicabilidade pelos 
sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, integrado pelo 
sistema	normativo	global	(ONU)	e	sistemas	regionais,	que	buscam	interna-
cionalizar os direitos humanos nos planos regionais. Neste aspecto, dispõem 
a	Europa,	América	e	África	dos	seus	sistemas	de	proteção.	Vale	mencionar	
a existência de um incipiente sistema árabe e a proposta de criação de um 
sistema regional asiático. 
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Os tratados internacionais dispõem que a proteção dos direitos hu-
manos incumbe ordinariamente aos órgãos de direito público nacional, visto 
que os ordenamentos jurídicos internos integram o sistema internacional de 
proteção dos direitos humanos. Os procedimentos internacionais assumem 
um papel subsidiário e facultativo. A natureza subsidiária da jurisdição inter-
nacional, porém, não é obrigatória, pois o reconhecimento da competência 
dos órgãos internacionais para solução dos conflitos depende da ratificação 
específica da cláusula que os institui, não existindo uma jurisdição interna-
cional compulsória. 

Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas sim coexis-
tentes e complementares, inclusive com o sistema nacional, fortalecendo e 
reafirmando a primazia da pessoa humana e seu caráter primordial, com-
pondo o universo instrumental de proteção dos direitos humanos, no plano 
internacional. 

Sistema global de proteção

Em âmbito global, o sistema de proteção aos direitos humanos é exer-
cido	pela	ONU,	que,	a	partir	da	Declaração	de	1948,	começou	a	desenvolver	o	
Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos 
instrumentos internacionais de proteção. Flávia Piovesan, uma das maiores 
autoridades sobre o tema, assevera que

[...] o sistema internacional de proteção dos direitos humanos tem 
sido o responsável pela internacionalização dos direitos humanos e a 
humanização do Direito Internacional contemporâneo. Este sistema é 
integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, sobre-
tudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, 
na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas 
centrais aos direitos humanos, na busca da salvaguarda de parâmetros 
protetivos mínimos - do “mínimo ético irredutível”5.

Como principal instrumento do sistema global de proteção dos di-
reitos humanos tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
foi	elaborada	em	1948,	complementada	por	diversos	outros	instrumentos	

5	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos:	desafios	e	perspectivas.	Disponível	em:	http://www.
comitepaz.org.br/download/DH%20-%20Desafios%20e%20Perspectivas%20-20FPiovesan.pdf.	
Acesso	em:	25	ago.	2012.
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normativos — tratados e convenções internacionais — elaborados com o 
escopo de promover a proteção dos mais variados direitos humanos (vida, 
liberdade, segurança, proibição da escravidão, proteção da mulher, do idoso, 
das	crianças	etc.).

Além dos instrumentos normativos gerais e especiais, é integrada por 
organismos de fiscalização (Comissão de Direitos Humanos e a Subcomissão 
de	Promoção	e	Proteção	aos	Direitos	Humanos)	e	jurisdição.	

Os instrumentos normativos gerais, assim denominados porque se 
destinam a toda pessoa sem distinção, são os que integram a chamada Carta 
Internacional de Direitos Humanos, que compreende a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e alguns importantes Pactos (dos Direitos Civis e Po-
líticos,	dos	Direitos	Econômicos,	Sociais	e	Culturais	etc.).	Já	os	instrumentos	
especiais abrangem as mais diversas convenções internacionais, visto que 
votados especificamente à proteção de pessoas ou grupos vulneráveis, ou 
seja, a um sujeito específico (criança, mulher, idoso, homossexual, portador 
de	necessidades	especiais	etc.).

Quanto aos órgãos do sistema, tem-se que, até 1946, a Comissão de 
Direitos Humanos da ONU foi seu principal órgão. Contudo, criticada por sua 
ineficiência, inclusive por ser complacente com diversos países que coloca-
vam seus interesses acima dos consagrados direitos defendidos, a Comissão 
foi dissolvida e substituída por um novo Conselho de Direitos Humanos.

Mencione-se ainda a existência de diversos comitês especializados de 
direitos humanos, geralmente criados por meio de convenções internacionais 
e imbuídos de tratar dos mais variados assuntos.

Convém frisar que o Sistema Global possui dois importantíssimos 
órgãos judiciários. O principal deles é a Corte Internacional de Justiça, ins-
tituída pelo art. 7.1 da Carta da ONU. Trata-se de um tribunal de natureza 
civil que julga pessoas acusadas de descumprirem as obrigações declaradas 
internacionalmente, cuja legitimidade para acionar a Corte é dos Estados-
-partes, não a possuindo pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas, como 
as organizações protetivas de direitos humanos. Em verdade, não se trata 
de um tribunal especificamente de direitos humanos, pois tem competência 
(contenciosa	e	consultiva)	para	qualquer	matéria	que	diga	respeito	à	atuação	
da	ONU	(BARRETO,	2012,	p.	113).	

Igualmente, há o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal cri-
minal da ONU, com competência para julgar indivíduos acusados de praticar 
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crimes graves em face dos direitos humanos. Foi criado em 17 de julho de 
1998,	numa	conferência	realizada	em	Roma,	da	qual	resultou	a	aprovação	
do Estatuto de Roma. Este somente entraria em vigor alguns dias depois da 
aderência	de	60	(sessenta)	países,	o	que	ocorreu	em	1º	de	julho	de	2002	
(BARRETO,	2012,	p.	150).	

Com efeito, a ideia pioneira de criar um tribunal penal internacional 
surgiu com o Tribunal de Nuremberg, que era, na verdade, um tribunal ad 
hoc, em que pese, historicamente, ter sido necessário para julgar os acusa-
dos de praticarem crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra 
Mundial	(BARRETO,	2012,	p.	113).	

Convém destacar que a jurisdição do TPI é exercida de maneira 
complementar em relação à jurisdição penal nacional dos Estados-partes, 
porquanto estes possuem o dever inicial de julgar os crimes praticados em 
seus territórios.

Uma situação bem interessante prevista no Estatuto de Roma é o não 
reconhecimento da função oficial exercida pelo réu, o que possibilita o jul-
gamento de qualquer pessoa pelo TPI, ainda que se trate de chefe de Estado.

Portanto, apesar da grande importância da ONU no desempenho 
de promoção dos direitos humanos, sua atuação se concretiza de forma a 
estimular a consciência global. 

Sistemas regionais

O sistema europeu

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns Estados europeus (Bél-
gica, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, 
Reino	Unido	e	Suécia)	reuniram-se	em	Londres,	em	5	de	maio	de	1949,	para	
fundar o Conselho da Europa (hoje com 47 países-membros, composto dos 
ministros	da	Justiça	dos	países	dele	integrantes).	Surgiu	como	resposta	às	
barbáries cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, buscando estabe-
lecer parâmetros mínimos de dignidade da pessoa humana. 

É fruto do processo de integração dos países europeus e apresenta-se 
como relevante instrumento para seu fortalecimento. O principal instrumen-
to de proteção de direitos fundamentais do sistema europeu é a Convenção 
Europeia	de	Direitos	Humanos,	de	1950,	a	qual	entrou	em	vigor	três	anos	
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após sua edição. São amparados os direitos civis e políticos, ilustrando-se o 
ideário democrático liberal e individualista da época, tendo sido somados 
a estes os direitos sociais, econômicos e culturais, com o advento da Carta 
Social Europeia, que entrou em vigor em 1965. A fim de permitir o controle 
dos direitos humanos, a Convenção instituiu, em 1954, o Tribunal Europeu 
dos	Direitos	Humanos	(ou	Corte	Europeia	dos	Direitos	Humanos).	Esse	Tri-
bunal não é um órgão da União Europeia, contrariamente à Corte de Justiça 
das Comunidades europeias, mas uma jurisdição do Conselho da Europa. Os 
47 Estados-membros deste Conselho também devem ser imperativamente 
membros deste Tribunal e aceitar suas decisões. É assegurado o direito de 
petição à Corte Europeia pelos indivíduos, grupos de indivíduos ou organi-
zações não governamentais na defesa dos direitos fundamentais violados. 
A Corte possui competência contenciosa e restrita competência consultiva, 
tendo sua jurisdição sido determinada por cláusula obrigatória. Suas decisões 
são juridicamente vinculantes e têm natureza declaratória, podendo deter-
minar compensação financeira à vítima, bem como procedidas alterações 
legislativas no direito interno dos Estados, a fim de dar maior proteção aos 
direitos fundamentais. Em caso de não cumprimento das decisões proferidas 
pela Corte, é possível a expulsão do Estado violador do Conselho da Europa, 
assim	prevendo	os	arts.	3º	e	8º	de	seu	Estatuto	(MAZZUOLI,	2010).	

O sistema africano

O sistema regional de proteção aos direitos humanos africano tem sua 
origem com a entrada em vigor da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos,	também	conhecida	como	Carta	de	Banjul,	em	1986,	fruto	dos	esforços	
envidados, tanto em nível global quanto regional, com vistas à promoção e 
ao	respeito	dos	direitos	humanos	no	continente	africano.	Surgida	em	1981	e	
entrando	em	vigor	apenas	em	1986,	a	Carta	Africana	dos	Direitos	Humanos	
e dos Povos tem contado com a crescente adesão dos Estados africanos. 
Em seu texto, é previsto um vasto rol de direitos fundamentais, tais como 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e direitos 
dos povos. No sistema africano, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos se destaca, pois, no exercício de sua função contenciosa, examina 
as comunicações de violações dos direitos fundamentais consagrados na 
Carta Africana feita pelos Estados-partes, fazendo recomendações ao Estado 
violador ou sugerindo a reparação do dano, realizando, portanto, propria-
mente uma investigação. A Comissão Africana possui função consultiva e 
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contenciosa. Somente a Comissão Africana, os Estados-partes e as organi-
zações intergovernamentais africanas têm acesso direto à Corte Africana. 
O acesso das ONGs e dos indivíduos dependerá de declaração expressa do 
Estado-parte para esse fim.

Com sede em Addis Abeba, na Etiópia, a Corte Africana de Direitos 
Humanos e dos Povos tem por finalidade complementar e fortalecer as fun-
ções da Comissão Africana. Sua composição obedece a critérios idênticos 
aos da Comissão e sua competência é consultiva e contenciosa, primando 
sempre pela solução amistosa dos conflitos. A Corte Africana possui poderes 
para adotar medidas provisórias no intuito de evitar danos irreparáveis. 
Cumpre também a elaboração de relatório anual dirigido à Assembleia Geral 
e no qual serão especificados os Estados que descumpriram suas decisões. É 
facilmente perceptível a falta de credibilidade da Corte, uma vez que menos 
da metade dos Estados-partes da Carta Africana assinaram o protocolo que 
a criou. Faltam-lhe recursos financeiros e respeito às decisões que profere. 
Tal quadro revela que o sistema africano é o mais frágil entre os principais 
sistemas regionais de proteção aos direitos humanos existentes e o que tem 
suscitado maior preocupação por parte da comunidade internacional, espe-
cialmente	das	organizações	não	governamentais	(TAQUARY,	2006).	

O sistema interamericano

O sistema regional interamericano deita raízes na IX Conferência 
Interamericana,	realizada	em	Bogotá,	de	30	de	março	até	2	de	maio	de	1948,	
quando se deu início à formação do sistema regional americano de proteção 
dos direitos humanos. Nesta ocasião, aprovou-se a Declaração Americana 
dos	Direitos	e	Deveres	do	Homem	(DADDH)	e	a	Carta	da	OEA.	A	primeira	
foi de grande importância normativa, visto que é o centro de base para o 
sistema interamericano e, até mesmo, para os Estados que não participaram 
da	Convenção	Americana.	A	Carta,	em	vigor	desde	13	de	dezembro	de	1948,	
foi a primeira estrutura internacional a estabelecer os emblemas democráti-
cos, publicando-os a fim de colaborar com a promoção e defesa dos direitos 
humanos a partir de um regime mais estável e favorável à efetivação desses 
direitos.	Em	1960,	o	Conselho	da	OEA	aprovou	a	Comissão	Internacional	dos	
Direitos Humanos, órgão central do sistema interamericano.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, firmada em São José da 
Costa	Rica	no	ano	de	1969,	que	entrou	em	vigor	em	1978,	é	o	mais	importante	
instrumento de proteção dos direitos fundamentais no sistema interamerica-
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no. A exemplo do que ocorreu na Europa, inicialmente, buscou-se proteger os 
direitos civis e políticos, tendo os demais direitos (os econômicos, sociais e 
culturais, v.g.)	sido	posteriormente	incluídos	pelo	Protocolo	de	San	Salvador	
de	1988.	A	Convenção	estabelece	a	Comissão	Interamericana	de	Direitos	
Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, conferindo a elas a 
competência para zelar pelo respeito às normas enunciadas pela Convenção, 
por seus Estados signatários. A Comissão Interamericana é composta por 
sete membros de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de 
direitos humanos, nacionais de qualquer Estado-membro da Organização dos 
Estados Americanos. A eleição destes é feita a título pessoal, pela Assembleia 
Geral, para o exercício de mandato de quatro anos, admitindo-se reeleição, 
não podendo haver dois juízes da mesma nacionalidade. A mencionada Co-
missão tem como funções precípuas estimular a consciência dos direitos 
humanos nos povos da América; velar pela observância e pelo respeito desses 
direitos nos Estados americanos; tramitar petições de vítimas de violações 
aos	direitos	humanos	(ou	de	seus	representantes)	que,	tendo	sem	êxito	uti-
lizado os recursos legais internos, apresentam denúncias contra algum dos 
Estados-membros do sistema interamericano. 

Ao receber petições encaminhadas por indivíduos, grupos de indiví-
duos ou organizações não governamentais, cumpre à Comissão fazer o juízo 
de admissibilidade, considerando os requisitos dispostos na Convenção.  

Diferentemente do que ocorre no sistema europeu, em que as partes 
têm acesso direto à Corte, no sistema americano este acesso é restrito à 
Comissão Interamericana e aos Estados-partes, conforme dispõem os arts. 
44 e 61 da Convenção. Admitida a petição, são solicitadas informações ao 
Estado denunciado, após o que, se necessário, é procedida uma investigação 
dos fatos, seguida de tentativa de composição entre as partes. Não logrando 
êxito a conciliação, a Comissão elaborará relatório contendo fatos e conclu-
sões relativos ao caso, de que constarão eventuais recomendações ao Estado 
denunciado, o qual terá o prazo de três meses para atendê-las. Expirado este 
prazo, o caso será apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo, 
que	tem	sede	em	San	José	(Costa	Rica),	cujo	propósito	é	aplicar	e	interpretar	
a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos 
humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos 
Direitos Humanos. Esta Corte é composta por sete juízes, eleitos a título 
pessoal pelos Estados signatários da Convenção, exercendo mandato de 
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seis anos, sendo permitida a recondução, não podendo haver dois juízes da 
mesma nacionalidade. Possui competência contenciosa e consultiva ampla, 
mas sua jurisdição é prevista por cláusula facultativa, nos termos do art. 62 
da Convenção. Até a presente data, dos 25 Estados-partes da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, 22 haviam reconhecido a competência 
contenciosa da Corte6. 

O Estado brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da Corte 
Interamericana	por	meio	do	Decreto	Legislativo		89,	de	3	de	dezembro	de	
1998.	

As decisões proferidas pela Corte têm força jurídica vinculante e obri-
gam os Estados ao seu imediato cumprimento. Tal como no sistema europeu, 
é possível que a decisão estabeleça compensação financeira à vítima, valendo 
como título executivo, em conformidade com os procedimentos internos 
relativos à execução de sentença contra o Estado.

Conclusão

Não obstante a consciência da existência de direitos humanos remon-
te à antiguidade clássica, somente na contemporaneidade é que surgem me-
canismos formais para sua proteção, notadamente no pós- Segunda Guerra, 
com	a	Declaração	Universal	dos	Direitos	dos	Homens	de	1948.	Dotada	de	
intensa carga axiológica, gradualmente foi despertando a consciência uni-
versal para a necessidade de internacionalização dos direitos humanos e a 
humanização do direito internacional, surgindo, a partir de então, sistemas 
de proteção, global e regional.

Brevemente, foram identificadas algumas características do sistema 
global e de cada um dos três principais sistemas regionais de proteção dos 
direitos humanos: europeu, africano e interamericano. Demonstrou-se que 
a existência dos sistemas regionais, que não são dicotômicos em relação ao 
global, e sim complementares, conforma-se com a ideia de que a proteção dos 
direitos humanos não deve ser reduzida ao domínio reservado dos Estados, 
porque revela tema de legítimo interesse internacional. No âmbito global 
de proteção dos direitos humanos, que envolve 193 países membros da Or-
ganização das Nações Unidas, só se compreendem atividades de promoção 

6	Convenção	 Americana	 sobre	 Direitos	 Humanos.	 Disponível	 em:	 http://www.cidh.oas.org/basi-
cos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm.	Acesso	em	25	ago.	2012.
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e de controle dos direitos humanos, não havendo um aparato de garantia 
de tais direitos, dada a ausência de um tribunal internacional de direitos 
humanos que, na qualidade de órgão jurisdicional, tenha a competência 
para julgar casos de violações de direitos humanos enunciados em tratados 
internacionais de âmbito global. 

Assim, pelo fato de as decisões jurídicas não serem vinculantes, ocor-
re o enfraquecimento da capacidade sancionadora das deliberações. Já no 
âmbito dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, norteados 
pelos mesmos princípios inspiradores da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, torna-se possível maior efetivação por meio de mecanismos fis-
calizatórios e sancionatórios das violações dos direitos humanos, tendo em 
vista a existência de cortes de justiça com poder de impor sua decisão aos 
estados-membros que tenham aceitado a cláusula compromissória de sub-
missão à corte. Esta característica revela o destacado papel desempenhado 
pelos sistemas regionais. 

Contudo, apesar da dificuldade de efetivação das decisões inerentes 
ao sistema global, exercido pela ONU, não é dotado de menor importância 
no desempenho do papel de promoção e proteção dos direitos humanos, 
haja vista aquela Organização exercer a liderança de agente agregador da 
consciência global de reconhecimento, tutela e efetivação dos direitos hu-
manos, buscando, cautelosamente, a conformação conceitual dos mesmos, 
notadamente por ser integrada por diversos Estados-membros, cada qual 
com suas peculiaridades étnicas e culturais, demandando maior esforço na 
busca da formatação de um núcleo mínimo de proteção.

A ser assim, não se pode olvidar o importante papel do sistema in-
ternacional de proteção dos direitos humanos, com notáveis instrumentos 
para salvaguardar direitos que, no contexto histórico atual, encontram-se 
declarados, mas que, além disso, precisam ser efetivados e concretizados. 
É, pois, com essa nobre missão — a concretização dos direitos humanos 
declarados em vários tratados internacionais — que o referido sistema deve 
ser compreendido e aprimorado. Dessarte, a luta pelo direito não esbarra 
mais nos lindes dos Estados, mas procura novas direções, ultrapassando as 
fronteiras até então conhecidas e, além disso, buscando a proteção de toda 
a comunidade internacional. 
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Comentários sobre a interpretação e o alcance  
do art. 12 da Convenção de Haia

Guilherme Bacelar Patrício de Assis1

A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de 
Crianças, conhecida como Convenção de Haia, foi incorporada ao ordena-
mento jurídico pátrio por intermédio do Decreto 3.413/2000.

Já em seu art. 1º, a Convenção de Haia externa seus objetivos, quais 
sejam: “a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas 
para qualquer Estado Contratante ou nele retidas indevidamente; b) fazer 
respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de 
guarda e de visita existentes num Estado Contratante”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Convenção em tela encerra um 
tratado internacional de direitos humanos dirigido à proteção de crianças 
e adolescentes, com até 16 anos de idade, retirados ilicitamente do local de 
seu domicílio habitual, sem o consentimento de um ou de ambos os pais, 
lesados em seu direito de guarda.

Como documento jurídico veiculador de normas de direitos humanos, 
a Convenção de Haia goza de status supralegal.

Como sabido, a partir do paradigmático julgamento do Recurso Ex-
traordinário 466.343/SP, concluído em 03/12/2008, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, interpretando a Constituição após as alterações promo-
vidas pela Emenda Constitucional 45/2004, conferiu status supralegal aos 
tratados internacionais de direitos humanos.

Conclui-se, por conseguinte, que as suas regras são hierarquicamente 
superiores a quaisquer disposições legais instituídas por leis complementa-
res ou ordinárias, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e o Código de Processo Civil.

Portanto a interpretação e a aplicação das normas da Convenção de 
Haia devem ser feitas, precipuamente, à luz da Constituição de 1988, parti-
cularmente dos direitos e garantias fundamentais nela insculpidos.

1 Juiz federal. 
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Pois bem, feitas estas ilações preambulares, cumpre, então, analisar 
o alcance do art. 12 da Convenção de Haia.

Referido dispositivo convencional está vazado nos seguintes termos:
Artigo 12
Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos 
termos do Artigo 3 e tenha decorrido um período de menos de 1 ano 
entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do 
início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do 
Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respec-
tiva deverá ordenar o retomo imediato da criança.
A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após ex-
pirado o período de uma ano referido no parágrafo anterior, deverá 
ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança 
já se encontra integrada no seu novo meio.
Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido 
tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro Es-
tado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retomo 
da criança.

Ab initio, ressalte-se que o efetivo retorno da criança ao país de seu 
domicílio habitual depende, a um só tempo: a) da efetiva comprovação da 
transferência e retenção ilícitas de uma criança, o que se verifica, na maio-
ria dos casos, quando é demonstrada a violação do direito de guarda de 
um dos genitores do menor subtraído, devido à mudança unilateral, sem o 
consentimento de um dos pais, da sua residência habitual, nos termos do 
art. 3º da Convenção de Haia — cujo ônus da prova é da parte autora, seja o 
genitor lesado em seu direito de guarda, seja a União, atuando na condição 
de substituta processual, consoante prevê o art. 333, I, do Código de Processo 
Civil; e b) sucessivamente, na hipótese de ficar configurada a transferência e 
a retenção ilícitas, nos moldes acima mencionados, da não configuração de 
algum dos motivos impeditivos do retorno da criança ao seu domicílio de 
origem, que estão previstos, basicamente, nos arts. 13 e 20 da Convenção 
de Haia — cujo ônus da prova recai, neste caso, sobre a parte ré, nos termos 
do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Antes disso, porém, incumbe ao julgador analisar se o caso concreto 
se subsume à hipótese prevista no art. 12, primeira parte, ou, ao revés, à 
sua segunda parte, pois o enquadramento em uma ou outra regra acarreta 
consequências absolutamente diversas e relevantes para o deslinde da causa.
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Assim, constatando o juiz, notadamente a partir das provas docu-
mentais carreadas aos autos, que as medidas administrativas ou judiciais 
foram adotadas pelo interessado dentro do período inferior a um ano da data 
da subtração da criança, é imperiosa a aplicação do disposto na primeira 
parte do art. 12 da Convenção de Haia, cuja repercussão jurídica imediata e 
inarredável repousa na impossibilidade de se investigar acerca de aspectos 
ligados à integração da criança no novo meio em que vive, o que somente é 
admissível na hipótese da segunda parte do art. 12, em virtude da ressalva 
contida em sua parte final, no sentido de que o retorno será ordenado, mesmo 
se decorrido mais de um ano da data da retenção ilícita, “salvo quando for 
provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio”.

A propósito, confira-se o entendimento extraído da página eletrônica 
do Supremo Tribunal Federal, concernente aos comentários ao art. 12 da 
Convenção de Haia:

[...] um dos principais objetivos da Convenção é a celeridade para repor 
à criança seu “status quo” anterior ao da retenção indevida e nesse 
sentido há que ser encarado com “granus salis” a observação da exce-
ção relativa à integração da criança em seu novo meio. O que não se 
pode é permitir que o processo tenha tramitação demorada, de modo 
a premiar o infrator que, de forma contrária a lei, retirou a criança do 
seu centro de convivência, que é sua residência habitual. 
Um ponto que chama a atenção na leitura desse art. 12 refere-se à fixa-
ção do prazo ou tempo-limite de 1 (um) ano, adotado pela Convenção 
como marco delimitatório que o juiz ou autoridade deverá observar 
para determinação das providências atinentes ao retorno da criança. 
Esse termo-limite deverá ser obrigatoriamente analisado pelo juiz 
ou autoridade, antes mesmo de qualquer outro juízo de valor sobre o 
cabimento do pedido de retorno. Isso porque a constatação de que o 
pedido se deu antes ou depois do prazo de um ano, contado a partir 
da subtração, implicará consequências de diversa natureza. 
Deverá o juiz ou autoridade, primeiramente, portanto, avaliar se já de-
correu ou não o período de 1 (um) ano entre a data da transferência ou 
retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade 
administrativa do Estado contratante onde a criança se encontrar. 
Poder-se-á, aqui, tomar emprestado o mesmo raciocínio do Direito 
Civil quanto ao desforço imediato e considerar como sendo nova ou 
recente, a abdução ocorrida há menos de 1 ano antes do início do 
procedimento administrativo ou judicial; e velha, aquela que ocorreu 
há mais de ano e dia antes do início desse processo. A análise desse 
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marco temporal permitirá ao juiz ou autoridade encarregada do caso 
(pedido de retorno) determinar o retorno imediato da criança. Isso 
significa que poderá conceder medida liminar, ainda que, a seu critério, 
sem a oitiva da parte contrária. 
Assim, a importância da disposição está na fixação do termo-limite que 
deverá ser obrigatoriamente analisado pelo juiz ou autoridade, antes 
de qualquer outro juízo de valor: se a remoção ou retenção indevida é 
velha ou nova, em relação ao prazo fixado – um ano. Se a remoção ou 
retenção se deu no período de um ano anterior ao pedido de retorno, 
o ato é novo e deve ser analisado dentro da própria lógica do Direito 
Civil, que é a do desforço imediato. Portanto, a urgência é imperativa. 
Ultrapassado esse tempo-limite de um ano, o retorno ainda poderá 
ser determinado, mas nesse caso já se abre à parte sequestradora o 
direito de provar que a criança se encontra adaptada ao seu novo meio. 
Antes de um ano, há uma presunção que milita em favor do requisitan-
te: de que não houve ainda tempo hábil para a adaptação da criança. 
Após esse tempo, não será difícil ao sequestrador demonstrar que a 
criança já se encontra integrada ao novo ambiente. 
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextu-
al/anexo/textoConvencao.pdf – sem grifos no original.) 

A distinção de tratamento conferido pela Convenção às hipóteses 
previstas na primeira e segunda partes do art. 12, como dito, além de propo-
sital, tem um escopo evidente e inequívoco, qual seja, a impossibilidade de 
se perquirir acerca da eventual adaptação da criança ao novo meio, quando 
as medidas administrativas ou judiciais visando à sua restituição são em-
preendidas dentro de um ano do início da retenção indevida. 

Observa-se, portanto, que a norma vazada na primeira parte do art. 
12 da Convenção estipula uma presunção legal absoluta de que a criança 
ainda não se adaptou ao novo meio, não admitindo prova em contrário.

Dito de outro modo, sob uma ótica processual diversa, pode-se as-
severar que, nas hipóteses de incidência da primeira parte do art. 12 da 
Convenção de Haia, o espectro cognitivo horizontal do processo foi propo-
sitalmente reduzido, a fim de que se atenda à sua finalidade precípua, que, 
como já frisado, é promover o retorno da criança ou do adolescente, no menor 
prazo possível, ao seu domicílio habitual, do qual geralmente é retirada(o) 
por um dos genitores sem o consentimento do outro.

Isso importa em dizer que não deve o magistrado avaliar se já hou-
ve a integração da criança subtraída ao seu novo meio, não sendo viável a 
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discussão sobre questões ligadas, por exemplo, ao grau de adaptação do 
menor subtraído em seu novo ambiente familiar e escolar, devido aos novos 
vínculos afetivos criados, ou sobre o possível nível de frustração que possa 
ser ocasionado no caso de retorno ao local de residência habitual.

Assim, é forçoso reconhecer que, na medida em que considerações 
desta natureza não fazem parte do plano cognitivo do processo e que há pre-
sunção legal absoluta de que não houve a integração da criança ao seu novo 
meio, a produção de prova pericial, geralmente consubstanciada na realiza-
ção de avaliação psicológica, ou mesmo testemunhal, destinada a demonstrar 
que a criança estaria devidamente integrada e adaptada no ambiente onde 
passou a residir com o sequestrador, é medida inútil e protelatória.

De outro lado, é importante destacar que as ações de busca, apre-
ensão e restituição regidas pela Convenção de Haia guardam relação com 
matérias afetas ao direito de família, notadamente ao direito de guarda de 
um dos pais da criança subtraída.

No ponto, a partir da análise da jurisprudência formada no âmbi-
to dos tribunais regionais federais, infere-se que, na enorme maioria das 
ações, o agente que perpetra a subtração é um dos genitores da criança, de 
nacionalidade brasileira, cuja guarda era, até então, compartilhada com seu 
cônjuge ou companheiro, de nacionalidade estrangeira, no domicílio em que 
viviam no exterior.

É precisamente nestes casos que se faz necessária a análise acerca de 
qual regra, entre as previstas no art. 12 da Convenção, haverá de ser aplicada.

Seria absurda a hipótese de se perquirir sobre a eventual adaptação 
da criança ao seu novo meio, em país diverso daquele de seu domicílio ha-
bitual, quando a subtração for perpetrada por terceira pessoa diversa dos 
pais, que nunca exerceu a guarda sobre a criança, pois, neste caso, estar-se-
-ia diante da um ilícito gravíssimo de natureza penal, podendo ensejar até 
mesmo a prisão em flagrante delito do sequestrador.

De outro lado, não restam dúvidas de que o retorno de uma criança 
ao local de seu domicílio habitual poderá lhe trazer, em maior ou menor 
escala, consequências danosas, especialmente de ordem psicológica, inde-
pendentemente do período já decorrido desde a sua subtração e subsequente 
retenção ilícitas.

Por isso, ainda que fosse o caso de se realizar exame pericial, as con-
clusões apresentadas pelos experts deveriam ser interpretadas cum granum 
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salis, sob pena de se premiar o infrator, pois é claro que o decurso do tem-
po sempre há de lhe favorecer, porque quanto maior o intervalo de tempo 
decorrido menores serão as chances do genitor lesado de reaver a criança.

Contudo, não se pode perder de vista que um dos pais, sem o consen-
timento do outro, transferiu ilicitamente o domicílio habitual de seu filho 
menor, usurpando-lhe completamente o direito de guarda.

Comportamentos desta espécie, via de regra, consubstanciam au-
totutela, verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões por parte do 
genitor que subtrai seu filho, retirando do Poder Judiciário do país em que 
residiam o poder-dever de decidir, de acordo com as leis locais, sobre a sorte 
da criança, particularmente no que toca ao direito de guarda do pai ou mãe 
prejudicados.

Quando o genitor lesado adota, dentro do prazo de um ano contado 
da subtração, as medidas cabíveis para reaver seu filho, o pai ou a mãe que 
retira, arbitrariamente, a criança de seu domicílio habitual não pode ser 
recompensado em decorrência da prática de um ato ilícito, sob o argumento 
de que a criança já estaria adaptada ao seu novo meio.

Em outros termos, o genitor que, em vez de resolver as questões 
familiares — ligadas ao divórcio, guarda do menor e pagamento de alimen-
tos, por exemplo — no foro adequado para tanto, qual seja, perante o Poder 
Judiciário do país da residência habitual da criança, prefere fazer justiça com 
as próprias mãos, não pode ser premiado com isso, especialmente quando o 
outro genitor se vale dos mecanismos legais visando à repatriação do menor 
dentro do prazo previsto no art. 12, primeira parte, da Convenção de Haia.

É princípio basilar do direito que ninguém pode se beneficiar da pró-
pria torpeza.

Noutro giro, a meu ver, o art. 12, primeira parte, da Convenção de Haia 
guarda plena conformidade com as garantias processuais asseguradas em 
nossa Constituição, não havendo que se falar em violação ao devido processo 
legal, ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da inafastabilidade da 
jurisdição a fim de se rechaçar sua aplicação nas ações de busca, apreensão 
e restituição regidas por tal diploma normativo.

Não se olvida a necessidade de serem observadas garantias constitu-
cionais de ordem processual, mas, de outro lado, também é inconteste que 
casos deste jaez reclamam solução rápida, não só para fazer justiça ao pai 
ou à mãe manietados em seu direito de guarda, mas também para abreviar 
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sua dor e sofrimento, sem contar nos benefícios trazidos à própria criança, 
quando o retorno ao seu domicílio habitual ocorre em tempo mais curto, 
minorando-lhe os efeitos deletérios, notadamente de ordem psicológica, 
decorrentes de uma nova mudança de domicílio.

É com este espírito, na busca de uma resposta rigorosamente tem-
pestiva das autoridades competentes, que os inúmeros países signatários 
da Convenção de Haia a ratificaram e a incorporam aos seus ordenamentos 
jurídicos internos.

Neste diapasão, já do preâmbulo da Convenção de Haia, extrai-se a 
intenção precípua da convenção — a sua mens legis. Senão vejamos, verbis:

Os Estados signatários da presente Convenção, firmemente convictos 
de que os interesses da criança são de primordial importância em todas 
as questões relativas à sua guarda; desejando proteger a criança, no 
plano internacional, dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança 
de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que 
garantam o retorno imediato da criança ao Estado de sua residência 
habitual, bem como assegurar a proteção do direito de visita; decidiram 
concluir uma Convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes 
disposições.

Outrossim, logo na letra a do art. 1º da Convenção em tela, consta 
que o seu objetivo precípuo é “assegurar o retorno imediato de crianças 
ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele retidas 
indevidamente”.

Por sua vez, o seu art. 2º preconiza que “os Estados contratantes 
deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos res-
pectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção. Para tal, de-
verão recorrer a procedimentos de urgência”, enquanto o seu art. 11 estipula 
que “as autoridades judiciais ou administrativas dos Estados Contratantes 
deverão adotar medidas de urgência com vistas ao retorno da criança”.

Por derradeiro, rememore-se, ainda, a parte final do famigerado art. 
12, primeira parte, da Convenção de Haia, que prevê que “a autoridade res-
pectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança”.

Da leitura destes dispositivos convencionais, permanece hialina a 
preocupação subjacente à aludida Convenção no sentido de que os países 
signatários empreendam, tanto em âmbito administrativo quanto judicial, 
com a celeridade que a situação impõe, as medidas cabíveis para promover 
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a restituição da criança ao seu domicílio habitual, a fim de minorar as dele-
térias e naturais consequências inerentes ao decurso do tempo.

Há de se ressaltar que também são garantias constitucionais pro-
cessuais a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do 
processo, previstas respectivamente no art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Consti-
tuição de 1988.

De sorte que, diante dos objetivos expressos na Convenção de Haia, 
na ponderação entre as referidas garantias processuais constitucionais, hão 
de prevalecer estas últimas.

Não é demais lembrar que o processo é instrumento de realização do 
direito material, o qual pode reclamar a estipulação por parte do legislador 
de técnicas processuais mais apropriadas, assim como a estipulação de um 
rito mais célere, com o intuito de promover uma prestação jurisdicional mais 
efetiva, tempestiva e consentânea com os objetivos da Convenção de Haia, 
previstos em seu art. 1º. 

Comprovada a retirada irregular da criança do local de seu domicí-
lio habitual por um dos pais, sem o consentimento do outro, e adotadas as 
medidas administrativas ou judiciais no prazo de um ano, contado da data 
da subtração, cabe ao juiz, com base no art. 130 do CPC, c/c o art. 12, §1º, 
da Convenção de Haia, indeferir eventuais requerimentos de produção de 
prova pericial ou testemunhal que tenha por objetivo averiguar a eventual 
adaptação da criança ao seu novo meio, por ser medida inútil ou meramente 
protelatória, em face do restrito âmbito de cognição processual destas ações, 
sem que se possa falar em violação à ampla defesa ou a qualquer outra ga-
rantia processual de índole constitucional.

Lado outro, impende sublinhar que já se passaram mais de 12 (doze) 
anos desde a incorporação definitiva da Convenção de Haia ao ordenamento 
jurídico pátrio, promovida pelo Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000.

Ao que parece, da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais federais, 
apesar da existência de vários julgados envolvendo a aplicação da Conven-
ção de Haia, nenhuma destas Cortes declarou a inconstitucionalidade do 
art. 12, § 1º.

Ao contrário, a jurisprudência dos nossos tribunais regionais federais 
tem reconhecido a constitucionalidade do art. 12, § 1º, da Convenção de Haia. 
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Apenas a título de ilustração, por ser bastante esclarecedora, confira-
-se a ementa do seguinte acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, verbis:

SEQUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES. CONVENÇÃO DE HAIA. 
APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFAS-
TADA. 
I – Na ação de busca e apreensão de menores “sequestrados” interna-
cionalmente, limita-se o magistrado a decidir quanto à aplicabilidade 
ou não à hipótese sob sua análise das normas da Convenção sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, concluída 
na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980, e da qual o Brasil é 
signatário, cujo art. l.° prevê, dentre seus objetivos, o de “assegurar o 
retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer 
Estado Contratante ou nele retidas indevidamente”. Neste sentido, 
questionamentos sobre os sentimentos e impressões dos menores em 
relação ao genitor de quem se afastaram, bem como sobre a possível 
alienação parental a que estejam submetidos por força de possíveis 
manipulações exercidas pelo outro genitor, a partir de versões unila-
terais dos fatos, dentre outros, questionamentos que em tese, seriam 
considerados em laudo pericial elaborado por profissionais da área 
de psicologia, pouca relevância assumem para a solução da lide em 
questão, que se limita ao exame dos aspectos da possível ilegalidade 
da transferência das crianças de seu país de origem e residência ha-
bitual. Quanto às matérias que dizem respeito à guarda dos menores, 
deverão ser apreciadas pelo juiz competente para tal definição, qual 
seja, o juiz competente do local da residência habitual dos menores. 
Assim sendo, o indeferimento da prova pericial de natureza psicológica 
que objetiva avaliar o comprometimento psicológico dos menores em 
razão de sua transferência do país de origem e retenção no território 
brasileiro não consubstancia cerceamento de defesa apto a tornar nula 
a sentença apelada.
II – Nos termos do art. 3°, “b”, da Convenção de Haia: “A transferência 
ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando: [...] b) esse 
direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou con-
juntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse 
estar sendo se tais acontecimentos não tiverem ocorrido.”
III – Da literalidade do artigo 12 da Convenção de Haia ressalta a pre-
ocupação dos Estados Contratantes em garantir a maior celeridade 
possível ao repatriamento das crianças ilegalmente transferidas de seu 
país de origem, com vistas a evitar ao máximo os malefícios ineren-
tes a um retorno que somente viesse a ocorrer após a possivelmente 
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árdua adaptação das crianças ao seu novo meio social. Entretanto, 
se comprovado que as medidas adotadas pelo genitor dos menores 
objetivando o retorno dos filhos ao seu país natal se iniciaram dentro 
do prazo de um ano previsto no referido artigo, não há que se falar 
em recusa ao repatriamento “em razão de estar integrada a criança 
ao seu novo meio”.
IV– Por se tratar de uma exceção à regra geral, o art. 13, “b” da Conven-
ção de Haia, segundo o qual a autoridade judicial do Estado requerido 
não está obrigada a ordenar o retorno da criança ilegalmente subtraída 
de seu país de origem quando restar provado que “existe um risco gra-
ve de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou 
psíquica, ou de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável”, 
deve ser interpretado restritivamente, pois a intenção dos Estados 
Contratantes teria sido, visando ao bem-estar do menor, apenas o de 
protegê-lo de perigos concretos a que pudesse expô-lo o seu retorno 
ao país de origem, tais como guerras civis, epidemias fora de controle, 
escassez de alimentos, e situações que evidenciassem uma falta de civi-
lidade no âmbito do Estado requerente. Neste sentido, não poderia uma 
desavença entre o casal, ainda que grave, servir de fundamento para a 
aplicação da exceção ali prevista, mormente quando não comprovado 
o comprometimento da integridade física ou mental dos menores. 
V – Em se tratando de pedidos de cooperação jurídica internacio-
nal, aplica-se plenamente o princípio da reciprocidade entre os Es-
tados contratantes, pelo que, segundo se espera, o tratamento dis-
pensado pelo Brasil aos casos judiciais; envolvendo estrangeiros 
ilicitamente transferidos para este país será certamente retribuí-
do no que tange aos nossos nacionais que aguardam repatriação. 
VI – Apelação e remessa necessária providas.
(Apelação Civil 2004.50.01.005578-3, TRF 2ª Região, 8ª Turma Es-
pecializada, data do julgamento: 04/08/2009, relator(a) juiz convoc. 
Marcelo Pereira da Silva no afast. do relator – sem grifos no original.)

Por fim, não se olvide que, segundo o art. 4º, II, da Constituição, a 
República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais com 
outros países pelo princípio da prevalência dos direitos humanos.

No ponto, ressalte-se, uma vez mais, que a Convenção sobre os As-
pectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças veicula normas de di-
reitos humanos, que gozam de status supralegal, o que realça ainda mais a 
importância deste documento jurídico.
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O Brasil, ao ratificar a Convenção de Haia, assumiu compromissos, 
no plano internacional, que devem ser honrados, sob pena, inclusive, de 
sanções políticas e econômicas.

Ademais, em se cuidando de pedido de cooperação jurídica interna-
cional, sobressai a necessidade de se observar o princípio da reciprocidade 
entre os Estados contratantes, à vista do qual o tratamento dispensado pelo 
Brasil aos casos judiciais que nos são confiados deverá ser retribuído pelos 
demais Estados, especialmente quando nossos nacionais estiverem retidos 
ilegalmente no estrangeiro.
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Refugiados e deslocados — uma moderna preocupação do 
direito internacional dos direitos humanos

Guilherme Michelazzo Bueno1

1 Desenvolvimento do problema

A questão dos refugiados é um tema inconcluso no direito interna-
cional público. Inicialmente, uma preocupação historicamente situada e, 
atualmente, uma tragédia catalisada cada vez mais pela injusta distribuição 
da renda num mundo globalizado.

A presente reflexão tem por objeto a análise da permanência do pro-
blema dos refugiados, tal como foi desenhado inicialmente, nos dias atuais.

Por um breve itinerário do surgimento do problema, vê-se que a 
qualificação do refugiado era feita coletivamente, a denotar a identidade da 
causa de seu surgimento, historicamente situada. Nos tempos modernos, há 
uma zona cinzenta no tratamento dos refugiados e dos deslocados atuais, 
como os migrantes forçados.

Há breve pesquisa sobre o tratamento do problema no âmbito da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja solução não parece estar no 
horizonte de um direito internacional público mundo cada vez mais desigual.

2 Itinerário do surgimento do problema dos refugiados: da 
qualificação por grupos à qualificação do indivíduo

A origem da moderna questão do refúgio pode ser historicamente 
situada: século XX, antes, durante e imediatamente após a Primeira Grande 
Guerra (ANDRADE, 1996, p. 20). 

Relevante frisar que a questão do refúgio não se confunde com a do 
asilo americano, visto que ambos tiveram razões diferentes, nada obstante 

1 Juiz federal. 
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visarem ao mesmo objetivo: a proteção do ser humano (FONTENELE, 1994, 
p. 375)2.

Porém, o refúgio tem feição muito mais humanitária do que a emi-
nente característica de proteção política do asilo. Tanto que, em sua gênese 
inicial, o instituto do refúgio buscou a proteção de grupos de pessoas, cole-
tivamente considerados vítimas de catástrofes que não lhe couberam evitar. 
Ao contrário do asilo, “suas convicções íntimas, políticas ou de qualquer outra 
ordem não eram a causa determinante da necessidade de se refugiarem” 
(ANDRADE, 1996, p. 29).

Segundo a metodologia proposta por Fischel, na chamada fase de 
qualificação coletiva dos refugiados (1921-1938), tomam-se por referencial 
os organismos criados para a proteção de assistência dos refugiados.

No início desta fase, a atenção da sociedade internacional representa-
da, em tese, na Liga das Nações, voltou-se, quase absolutamente, aos refugia-
dos russos. Dentre os vários grupos de refugiados russos que escaparam da 
situação pela qual passava seu país no inverno de 1919-1920 (imediatamente 
após a Revolução Bolchevique), sobressaía aquele que buscava no estrangei-
ro o “ganha-pão de cada dia”. Nesta fase inicial, ainda vigia uma esperança 
em relação a um breve retorno à pátria, prejudicada, porém, pelas atitudes 
do governo socialista no sentido de mudar a sociedade. O horizonte do exílio, 
para eles, começava a se tornar permanente (ANDRADE, 1996, p. 35).

Nesse momento inicial, a intenção do recém-criado Alto Comissariado 
para os Russos se voltava para a persuasão do governo bolchevique no sen-
tido de repatriar seus refugiados. Em razão da  impossibilidade de realização 
de tal mister, o Alto Comissariado objetivava regular o estatuto jurídico de 
uma massa de indivíduos que, a essa altura, já não possuía nacionalidade, 

2 A prática do asilo tem a ver com pessoas perseguidas por delitos políticos, em caso de urgência e 
pelo tempo estritamente indispensável para que o asilado se ponha, de qualquer outra maneira, 
em segurança (art. 2, § 1º, da Convenção de Havana sobre Direito de Asilo, de 20 de fevereiro de 
1928). A propósito, assim se pronunciou a Corte Internacional de Justiça no Caso Haya de La Torre 
(Peru x Colômbia): “Em princípio, assim, o asilo não pode ser oposto à operação da justiça. Exceção 
a essa regra pode ocorrer apenas quando, à guisa de justiça, ação arbitrária sobrepõe-se à nor-
ma jurídica. Seria o caso se administração da justiça fosse corrompida por medidas claramente 
dispostas por propósitos políticos. O asilo protege o infrator político contra qualquer medida de 
caráter manifestamente extralegal que o governo possa adotar ou pretenda adotar contra seus 
adversários políticos” (FONTENELE, Leopoldo Cesar. Asilo político: liberdades individuais e direi-
to de revolução. Ed. do autor, p. 375). Tal excerto, penso, capta a essência da instituição do asilo: a 
proteção do indivíduo frente a ações supostamente legítimas contra o qual exerce tal pretensão.
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assim como visava colaborar na procura de residência e de trabalho permanentes 
para eles. 

Em 1926, sobreveio o Ajuste (que abarcava os refugiados armênios, 
outro grande grupo de refugiados decorrente de conflito na Turquia, em 
1918), fruto da Conferência Intergovernamental, realizada em Genebra em 
maio, que definia o que se deveria entender por refugiados (ANDRADE, 1996, 
p. 51-52). Consoante o Ajuste, são refugiados:

Russos: toda pessoa de origem russa que não goze, ou que não mais 
goze, da proteção do governo da União das Repúblicas Socialistas So-
viéticas e que não tenha adquirido outra nacionalidade;
Armênios: toda pessoa de origem armênia, preteritamente cidadã do 
Império Otomano, que não goze, ou não mais goze, da proteção da 
República Turca e que não tenha adquirido outra nacionalidade.

Com a extinção do Alto Comissariado para os Russos (cuja criação 
tinha termo final certo), adveio no cenário seu substituto, o Escritório Inter-
nacional Nansen para os Refugiados, cuja criação coincidiu com uma nova 
fase na proteção dos refugiados (ANDRADE, 1996, p. 65). As funções até 
então desempenhadas pelo Alto Comissariado para os Russos (assistência 
material e jurídica) foram divididas entre o Escritório (a quem se incumbiram 
as tarefas humanitárias), e o Secretariado da Liga, a quem fora cometida a 
assistência jurídica.

No cumprimento de suas funções, o Escritório Nansen encontrou 
um difícil problema: a crise econômica de 1929, que afetou os capitais das 
organizações de caridade, cuja assistência e socorro praticamente cessaram, 
e forçou os governos a tomarem medidas de proteção em favor de seus súdi-
tos, resultando na impossibilidade de emprego dos refugiados (ANDRADE, 
1996, p. 72). Surge aqui, como observa Fischel, como reação à crise, políticas 
nacionalistas que dificultavam enormemente a livre circulação de pessoas. 
Vários países, aponta o estudioso que nos guia nesse itinerário, passaram 
a ignorar os compromissos resultantes dos Ajustes (de 1926 e de 1928), 
readmitindo mesmo a prática do refoulement. 

Tal ordem de coisas chamou a atenção da Assembleia da Liga das 
Nações, que, em 1931, atenta à necessidade de um sistema mais permanen-
te para a proteção dos refugiados, resolveu empreender a adoção de uma 
Convenção.
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Em 1933, então, ao ensejo de uma Conferência Intergovernamen-
tal, surge no mundo a Convenção Relativa ao Estatuto Internacional dos 
Refugiados. Fischel cita os principais dispositivos da Convenção de 1933: 
matérias que diziam respeito a medidas administrativas, à situação jurídica, 
às condições de trabalho, à assistência, à educação e ao regime fiscal. Porém, 
segundo o estudioso, a conceituação de refugiados deixou a desejar, haja vista 
a inexistência de nova definição do termo “refugiado”. O art. 1º da Conven-
ção definiu seu âmbito de aplicação, além dos refugiados russos, armênios 
e assimilados (definidos pelos Ajustes de 1926 e 1928), às modificações ou 
ampliações que cada Estado contratante podia introduzir nesta definição no 
momento da assinatura ou adesão (ANDRADE, 1996, p. 75)3.

Além disso, a Convenção tem o mérito de ter ampliado o âmbito geo-
gráfico, em razão de a ela terem aderido Estados que não haviam sido partes 
nos instrumentos anteriores (os Ajustes), além de ter inspirado a legislação 
interna de vários países, que, mesmo não a ratificando, generalizaram as 
políticas em relação aos refugiados.

Paralelamente ao problema dos refugiados abarcados pelas normati-
vas referidas, ascendia ao poder na Alemanha, em 1933, o chanceler Adolf Hi-
tler, que, por meio de uma manipulação carismática, insuflou antigos ódios4, 
os quais tiveram ápice com a edição das Leis de Nuremberg, de setembro 
de 1935, “que mantiveram os judeus como nacionais alemães, tirando-lhes 
o status de cidadãos alemães” (ANDRADE, 1996, p. 89).

A questão judaica chegou ao conhecimento da Liga das Nações em 
maio de 1933, “quando um empregado judeu da Alta Silésia submeteu uma 
Petição de Minoria ao Conselho da Liga, alegando a não observância da Con-
venção de 1922 entre a Alemanha e a Polônia, na qual se proibia a discrimi-
nação em razão de religião ou raça” (ANDRADE, 1996, p. 93). Em outubro de 

3 Absolutamente pertinente a lembrança do autor da manifestação do consultor jurídico do Itama-
raty, o qual “desaconselhou o comprometimento do Estado brasileiro a este instrumento, afirman-
do que ‘nenhum interesse tem o Brasil em aderir a uma Convenção aplicável aos refugiados russos, 
armênios e assemelhados’, e que ‘os estrangeiros, que procurarem o Brasil, não sendo indesejáveis, 
terão o tratamento, que a nossa hospitalidade concede, e gozo dos direitos que nossas leis lhes 
atribuem. Não poderão ser submetidos a regime especial, como estabelece a Convenção” (corres-
pondência de Clóvis Bevilaqua ao ministro Nabuco, de 12/03/1934).

4 Infelizmente, por não termos lido o fundamental “Origens do totalitarismo”, de Hannah Arendt, 
qualquer explanação sobre o antissemitismo não passa de especulação, de todo impertinente num 
artigo acadêmico.
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1936, ciente do problema do deslocamento alemão, foi designado um Alto 
Comissário para os Refugiados (judeus e outros) Provenientes da Alemanha, 
com autonomia bastante limitada em função das gestões do governo nazista 
junto à Liga das Nações.

A ausência de um estatuto jurídico para eles, tal qual para os russos 
inicialmente, chamou a atenção da Liga, que, liberada da pressão nazista, 
em razão da saída da Alemanha daquela Organização, possibilitou a feitura 
do Ajuste Provisório Relativo ao Estatuto dos Refugiados Provenientes da 
Alemanha (ANDRADE, 1996, p. 100), com o qual sete Estados se comprome-
teram. Seu artigo primeiro, porém, não diferia muito daquela definição de 
refugiados dos ajustes de 1936, relativos aos russos. No entanto, da Confe-
rência Intergovernamental de Genebra de fevereiro de 1938 originou-se a 
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados provenientes da Alemanha, 
que só recebeu o comprometimento de três Estados. Sua maior novidade 
estava no item “2” do art. 1º, que dizia:

Art. 1º. Para os propósitos da presente Convenção, o termo “refugiado 
proveniente da Alemanha” deve ser aplicado a:
[...]
(b) Apátridas não vislumbrados por Convenções e Acordos pretéritos, 
que partiram do território alemão depois de lá terem se estabelecido, 
e que comprovadamente não gozem, de direito ou de fato, da proteção 
do governo alemão.
2. Pessoas que partiram da Alemanha por razões de pura conveniência 
pessoal não estão incluídas nesta definição.

José H. Fischel de Andrade (1996, p. 103-104), no excelente trabalho 
científico que ora nos guia, fundamental para a compreensão da dimensão 
moderna do conceito de refúgio, diz que a Convenção de 1938 tem dois 
aspectos que devem ser considerados como marcos de transição da fase 
coletiva de qualificação para a fase individual: 

[...] ter de comprovar a ausência da proteção de seu governo de origem 
e a não aceitação de motivos para a fuga que se restringissem aos de 
pura conveniência pessoal, apesar de não exigirem uma qualificação 
individual propriamente dita, não se encaixavam, por completo, no 
conceito de qualificação coletiva. 

Afirma o autor que “a cláusula de exclusão [o item 2] foi um dos as-
pectos mais importantes da Convenção de 1938, haja vista ter colaborado 
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diretamente para a evolução do conceito jurídico internacional do termo 
‘refugiado’”( ANDRADE, 1996, p. 105).

3 A Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados: 
última  tentativa de solução de um problema?

A Convenção de 1951 foi fruto do acúmulo das experiências anterio-
res, inclusive da Organização Internacional para os Refugiados, criada já no 
âmbito da ONU, em 1946.

É a sua conceituação de refugiados:
ARTIGO 1
Definição do termo “refugiado”:
§1. Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará 
a qualquer pessoa:
a) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de 
maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de 
outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 
de setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Inter-
nacional dos Refugiados.
b) As decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional 
dos Refugiados durante o período do seu mandato não constituem 
obstáculo a que a qualidade de refugiados seja reconhecida a pessoas 
que preencham as condições previstas no §2 da presente seção.
c) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra 
fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 
ao referido temor, não quer voltar a ele.
d) No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a ex-
pressão «do país de sua nacionalidade» se refere a cada um dos países 
dos quais ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada 
sobre um temos justificado, não se houver valido da proteção de um dos 
países de que é nacional, não será considerada privada da proteção do país 
de sua nacionalidade.

livro_direito_internacional.indb   216 07/05/2013   14:45:40



I Jornada de Direito Internacional

217

§2. Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos 
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”, do artigo 1º, seção A, po-
derão ser compreendidas no sentido de ou 
a) «Acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Eu-
ropa».
b) «Acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Eu-
ropa ou alhures».
E cada Estado Membro fará, no momento da assinatura, da ratificação 
ou da adesão, uma declaração precisando o alcance que pretende dar 
a essa expresso, do ponto de vista das obrigações assumidas por ele 
em virtude da presente Convenção.
Qualquer Estado Membro que adotou a fórmula 1) poderá em qualquer 
momento estender as suas obrigações adotando a fórmula 2) por meio 
de uma notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

É patente que a presente Convenção é situada historicamente, haja 
vista ter sido sua intenção, iniludivelmente, tratar dos refugiados originados 
dos conflitos da metade do século XX.

Até aqui, portanto, era considerado refugiado aquele quem, derivando 
do mesmo ethos inicial do espírito da questão dos russos, deslocaram-se de 
sua terra natal em razão de situações a que não deram causa, sempre ligadas 
a questões políticas (não político-ideológica, como o asilado). 

Na verdade, o que marca o surgimento do problema dos refugiados 
é a impossibilidade de sua repatriação ao seu Estado de origem, por fatores 
imputados a ele próprio, Estado.

Assim é que a resposta à pergunta parece ser afirmativa: encerrado 
o conflito de que originara a multidão de deslocados, nada mais natural que 
limitar, temporalmente, a qualificação daqueles que poderiam gozar de tal 
status.

4 O refúgio hoje: em busca do espírito da legislação brasileira

Atualmente, o ânimo subjacente à conceituação dos refugiados não é 
mais o mesmo da Convenção de 1951. Atualmente, o enfoque é muito mais 
sobre a pessoa do que sobre a causa de sua situação. Explico: se antes a pro-
teção podia ser vista na dimensão do direito internacional humanitário5, hoje 

5 Deve-se entender por direito internacional humanitário “o conjunto de normas internacionais, de ori-
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a questão é posta sob a luz do direito internacional dos direitos humanos (na 
verdade, constituindo-se um capítulo à parte do próprio direito internacional 
público). E tal constatação não é carente de consequências práticas.

A lei brasileira assim define refugiado (Lei 9.474/1997), no que in-
teressa:

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
[...]
III – devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país.

O inciso III deixa aberta uma hipótese que ainda não se sabe ao certo 
sua dimensão. 

É que a qualificação de refugiado ao indivíduo que, devido a grave e 
generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país, pode albergar até mesmo 
quase a totalidade de um povo de um Estado onde, nas condições miseráveis 
em que vive aquele, tem seus mínimos direitos humanos não observados.

A abrangência a ser dada por tal inciso dependerá da concepção de 
dignidade6 da pessoa adotada pelo órgão interno responsável pela atribuição 
do status de refugiado.

Porém, pensamos que, sob a proteção de tal inciso, não se pode in-
cluir uma categoria de pessoas a que a prática judicial internacional vem 
chamando de migrantes forçados.

5 Os deslocados: uma realidade diferente daquela dos refugiados

O sensível magistrado e internacionalista Antônio Augusto Cançado 
Trindade (2002, p. 993), em numerosos ensaios, não deixou passar desaper-
cebida a questão das migrações e dos deslocamento forçados:

gem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos arma-
dos, internacionais ou não, e que limita, por razões humanitárias, o direito das partes em conflito de 
escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens 
afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito” (SWINARSKI, 1996 apud FISCHEL, 1996, p. 21).

6  É que a Convenção Americana de Direitos Humanos assim dispõe no art. 11:
Artigo 11 – Proteção da honra e da dignidade
1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.
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Las migraciones y los desplazamientos forzados, intesificados em la 
década de noventa, se han caracterizado particularmente por las dis�rmente por las dis�
paridades em las condiciones de vida entre el lugar de origen y el de 
destino de los migrantes. Sus causas son múltiples: colapso econômico 
y desempleo, colapso em los servicios públicos (educación, salud, entre 
otros), desastres naturales, conflictos armados generando flujos de refu�
giados e desplazados, represión y persecución, violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos, rivalidades étnicas y xenofobia, violencia de 
distinta formas. Em los últimos años, la llamada “flexibilidad” en las rela�
ciones laborales, em medio a la “globalización” de la economia, también 
ha generado mobilidad, acompañada de inseguridad personal y de um 
creciente miedo del desempleo.

A colocação da tragédia (para usar a expressão de Cançado Trindade) 
dos deslocados no direito internacional acarreta uma consideração toda 
nova no trato da soberania dos Estados, principalmente, na questão ligada 
aos estrangeiros indocumentados.

Lembra o eminente magistrado e internacionalista que a Convenção 
Europeia de Direitos Humanos já proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros 
e, em casos individuais, se a expulsão de um estrangeiro gera uma separa-
ção dos membros da unidade familiar, os Estados-partes não têm mais uma 
discricionariedade total de expulsar de seu território estrangeiros que tenham 
estabelecido um vínculo genuíno com eles (TRINDADE, 2002, p. 1003).

É que o exercício pelo Estado desse seu suposto poder discricionário no 
trato dos migrantes indocumentados deve ser limitado pelos princípios da 
igualdade e da não discriminação. A Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos já enfrentou o tema por ocasião da Opinião Consultiva 18 – Condição 
Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados. Disse a Corte: 

88. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter funda�
mental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho 
internacional como en el interno. Por consiguiente, los Estados tienen la 
obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 
discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de 
carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias.

Para a Corte, a consequência da consideração de ditos princípios 
como de jus cogens7 é:

7 É importante frisar que, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o conceito de 
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103. En cumplimiento de dicha obligación, los Estados deben abstenerse 
de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa 
o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 
facto. Esto se traduce, por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, 
en sentido amplio, de dictar disposiciones civiles, administrativas o de 
cualquier otro carácter, así como de favorecer actuaciones y prácticas 
de sus funcionarios, en aplicación o interpretación de la ley, que discri�
minen a determinado grupo de personas en razón de su raza, género, 
color, u otras causales.

104. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas 
para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 
sociedades, em perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica 
el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto 
a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquies�
cencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

Porém, pode o Estado 
[...] otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto 
de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siem�
pre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, 
y no lesione los derechos humanos. Por ejemplo, pueden efectuarse dis�
tinciones entre las personas migrantes y los nacionales en cuanto a la 
titularidad de algunos derechos políticos. Asimismo, los Estados pueden 
establecer mecanismos de control de ingresos y salidas de migrantes 
indocumentados a su territorio, los cuales deben siempre aplicarse com 
apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dig�
nidad humana.

É dentro desse novo contexto de uma ordem pública, ao menos regional, 
que temos de lidar com a tragédia dos deslocados e com a delicada questão 
de sua inclusão sob o pálio do princípio do non�refoulement, do não rechaço, 
típica construção do direito internacional dos refugiados, e positivado no 
ordenamento brasileiro no Estatuto dos Refugiados (Lei 9.474/1997)8. A in-
vestigação importante, em tema de proibição do rechaço, diz com o momento 

jus cogens, tal como definido na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (art. 53 e 64), coin-
cidindo com o conceito de ordem pública internacional, vem cada vez mais se enriquecendo com 
ideias ligadas ao direito internacional dos direitos humanos, não afeitas a um positivismo seco de 
um direito internacional público atento somente à preservação da soberania dos Estados. 

8 Está previsto na lei brasileira, em seus arts. 7º e 8º:
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em que tal princípio passa a valer para as autoridades de fronteira do país de 
acolhida. Sirvo-me da lição de José Francisco Sieber Luz Filho (2001, p. 181):

O princípio do non�refoulement aplica-se, portanto, diante da solici-
tação do reconhecimento da condição jurídica de refugiado expressa 
pelo indivíduo estrangeiro. É o momento da entrada do estrangeiro 
no território nacional, de maneira que a rejeição do mesmo, ainda que 
não esteja em território nacional, mas na fronteira ou em territórios 
internacionais, implica violação do princípio. Isso posto, imagine-se 
uma aeronave que, contendo passageiros refugiados encontra-se em 
espaço aéreo internacional, ou espaço aéreo nacional estrangeiro, e so-
licita permissão de pouso em aeroporto brasileiro; se manifestada está 
a intenção de solicitar refúgio, a negativa da solicitação de pouso em 
território nacional implica na violação do princípio do non�refoulement.

Atentos à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos, a nós parece que o princípio do non�refoulement aplica-se até mesmo 
para imigrantes indocumentados, independentemente de solicitação de refú-
gio. Assim, as disposições do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.915/1980), como 
seu art. 57, que determina a deportação do estrangeiro em situação irregular, 
sem nenhuma ressalva sobre a observância de garantias fundamentais como 
o contraditório, não foi recepcionado pela Constituição Federal, nem está 
de acordo com o direito internacional dos direitos humanos. Na Opinião 
Consultiva 16 (El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en 
el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal), a Corte assim definiu o 
que se deve entender por devido processo legal:

En opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es pre�
ciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 
intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con 
otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio 
para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una 
controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas caracte�
rísticas generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal.

Art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua vontade de solicitar reco-
nhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, a qual lhe 
proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível.
§ 1º Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de território em que sua vida ou 
liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
Art. 8º O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro 
solicitar refúgio às autoridades competentes.
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É fato que mesmo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já 
desde o Caso 10.675, que tratou do rechaço dos haitianos em alto-mar, que 
buscavam chegar aos Estados Unidos para obter refúgio, parece não admi-
tir sequer o rechaço de estrangeiros, ainda que fora dos limites territoriais 
do Estado ao qual quer imigrar, sem antes conceder-lhes audiência com as 
autoridades responsáveis pela apreciação de seu pedido9:

177. A Comissão opina que o Governo dos Estados Unidos violou o 
direito de igualdade perante a lei com respeito ao seguinte:
a) A interdição de haitianos em alto mar comparativamente aos nacio-
nais de outros países, como é o caso dos cubanos que, em vez de serem 
interditados são acolhidos favoravelmente e trazidos aos Estados Uni-
dos a bordo de embarcações da Guarda Costeira dos Estados Unidos.
b) Ao não conceder audiência aos haitianos interceptados em alto 
mar, para que pudessem reclamar a condição de refugiados; a dis-
tinção desfavorável em comparação com o tratamento dispensado a 
nacionais de outros países, como é o caso dos cubanos que procuram 
asilo e são interceptados em alto mar e trazidos aos Estados Unidos 
para que apresentem sua reclamação perante o Serviço de Imigração 
e Naturalização dos Estados Unidos.

9 Muito interessante, a propósito, a defesa dos Estados Unidos em relação à alegação de descum-
primento do art. XVII da Declaração Americana, que dispõe que “toda pessoa tem direito a ser 
reconhecida, seja onde for, como pessoa com direitos e obrigações, e a gozar dos direitos civis 
fundamentais: 108. Conquanto seja incontroverso o fato de que todas as pessoas têm direitos civis 
básicos, o artigo XVII não significa que todos os Estados estejam obrigados a conceder os mesmos 
direitos civis a todos os indivíduos onde quer que se encontrem do mesmo modo que o fazem com 
seus próprios nacionais. Os Estados Unidos protegeram e continuam a proteger em seus tribunais 
nacionais os direitos civis básicos de todos os nacionais dos Estados Unidos e de todas as pessoas 
localizadas “dentro da jurisdição” de suas fronteiras nacionais. Pyler versus Doe, supra. Ao mesmo 
tempo, os Estados Unidos se negam a reconhecer, como aparentemente o fazem os peticionários, 
que um Estado tenha a obrigação jurídica de estender a proteção dos direitos civis estabelecidos 
em suas leis internas ou nos diferentes tratados internacionais de direitos humanos aos estran-
geiros que se achem fora de suas fronteiras, sem que declarem expressamente seu propósito. Sale 
versos Conselho de Centros Haitianos, 113 S. Ct 2549, 2565. Isso é verdade, também no caso de con-
tato entre as autoridades dos Estados Unidos e nacionais de outros países fora dos Estados Unidos, 
por exemplo, a bordo de barcos da Guarda Costeira ou nas instalações navais norte-americanas na 
baía de Guantánamo, em Cuba. Não se sugere em absoluto que tais ações possam vulnerar direitos 
civis em caso algum. Conforme se observou, o conceito geral do refúgio de segurança é oferecer 
proteção voluntária às pessoas que sentem que a necessitam.” (Disponível em: http://www.cidh.
oas.org/annualrep/96port/Caso10675a.htm. Acesso em: 28 set. 2012.)
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Portanto, no atual contexto do direito internacional dos direitos hu-
manos, o princípio do non�refoulement foi elevado à categoria de jus cogens, 
devendo ser obedecido pelos Estados nas relações com estrangeiros, ainda 
que não documentados.

6 Uma conclusão

O objetivo do presente artigo foi somente trazer à discussão a relação 
entre as realidades diferentes, que são o refúgio e as migrações forçadas/
deslocados. Estas parecem ter um cunho de fuga de uma situação ocasionada 
pelas vicissitudes do mundo moderno, com a globalização da economia e o 
aumento das desigualdades de oportunidades entre os países.

Embora não seja um país central, o Brasil, ao menos na América La-
tina, dada a característica brasileira de ser um país acolhedor, tem de lidar 
com a situação dos estrangeiros irregulares que visam a uma qualidade de 
vida que não têm em seu país natal.

As autoridades competentes terão que ter sensibilidade para equa-
cionar a proteção do povo brasileiro, na sua maioria solapado pela pobreza, 
com a esperança de estrangeiros de terem uma vida que, na maioria das 
vezes, nem mesmo é alcançada pelos brasileiros.
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A interação e o diálogo entre as jurisdições 
regionais: o caso Ximenes Lopes

Hind Ghassan Kayath1

Introdução

Ao lado dos sistemas globais de proteção dos direitos humanos2, 
funcionam os sistemas regionais: o interamericano, o europeu e o africano.

Pois bem, no presente estudo, pretende-se demonstrar, a partir da 
análise de um caso concreto, o constante diálogo entre as cortes regionais, 
em particular a interação existente entre as decisões da Corte Europeia de 
Direitos Humanos e da Corte Interamericana, na interpretação e aplicação 
das normas do sistema de proteção dos direitos humanos previstos nas 
respectivas convenções, considerando a sólida jurisprudência construída no 
sistema regional europeu, que assegura o dever de reparação pelo Estado dos 
danos materiais e morais causados pela demora excessiva de um processo.

A partir do exame do subitem 6.1 da Convenção Europeia, constata-
-se a influência da Corte de Estrasburgo nos parâmetros que passaram a ser 
adotados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para identificar a 
existência de violação do direito ao prazo razoável previsto no subitem 8.1 
da Convenção Interamericana.

1 Corte Europeia

A Convenção para Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, conhecida como Convenção Europeia de Direitos Humanos, 
representa um padrão europeu mínimo de direitos humanos, vinculando 
tanto os Estados-membros como os cidadãos, que poderão invocá-los no 

1 Juíza federal.
2 Integrado por instrumentos como a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Interna-

cional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Cul-
turais e demais convenções internacionais (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito consti-
tucional internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 239).
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plano interno ou supranacional. A Convenção foi aberta à assinatura em 
1950, na cidade de Roma, entrando em vigor na ordem jurídica internacional 
a partir de 1953 (ALVES, 2007b, p. 12, 18).

Compete à Convenção garantir um controle efetivo dos direitos nela 
consagrados, por meio do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede 
em Estrasburgo, que sanciona os Estados que vulneram o sistema de proteção 
por ela salvaguardado. Convém ressaltar que a Convenção protege direitos 
efetivos e concretos, e não meramente ilusórios ou teóricos, resguardando 
o respeito às suas disposições e punindo as violações (ALVES, 2007a, p. 19).

Nessa tarefa de interpretar a Convenção e de torná-la efetiva, a juris-
prudência da Corte Europeia de Direitos Humanos tem imposto condenação 
aos Estados-membros em decorrência da violação dos direitos humanos, 
mediante reparação através de uma satisfação equânime.

Em tal panorama, a Corte de Estrasburgo tem buscado adotar uma 
interpretação ampla e extensiva, de forma a preservar o objeto e o próprio 
escopo da Convenção, que ficariam comprometidos ou enfraquecidos em 
caso de emprego de técnicas de hermenêutica mais estrita ou formalista.

Assim, qualquer pessoa que se considerar vítima de violação dos 
direitos salvaguardados na Convenção poderá apresentar uma reclamação 
diretamente ao Tribunal. Essa queixa será objeto de exame por um comi-
tê de juízes, que analisa os requisitos de admissibilidade, a teor do art. 35 
da Convenção, podendo ser rejeitada liminarmente, se não preencher tais 
pressupostos3. A decisão que considera inadmissível a postulação é irrecor-
rível. Admitindo-se o processamento da queixa, a parte poderá apresentar 
alegações complementares, bem como proposta de acordo amigável com o 
Estado (ALVES, 2007b, p. 27).

Em caso de transação, o processo é extinto com o pagamento de uma 
indenização pelo Estado. Em caso negativo, o mérito da causa será examina-
do pelos juízes da seção. Dessa decisão cabe recurso para o Tribunal Pleno, 

3 O sistema europeu de proteção concebeu inicialmente a previsão de três órgãos com o poder de 
aplicar a Convenção: a Comissão Europeia, encarregada de exercer um juízo de admissibilidade da 
queixa e que, no caso de inviabilidade de uma composição amigável, era responsável pela elabo-
ração de um parecer sobre a existência ou não de violação de um direito salvaguardado pela Con-
venção; o Tribunal Europeu, incumbido do julgamento da reclamação, e um Comitê de Ministros. 
Posteriormente, por meio do Protocolo 11, adotou-se o modelo de um único órgão, que substituiu 
a Comissão e o Tribunal (BARRETO, Irineu Cabral. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
anotada, 2005. p. 27-29).
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desde que demonstrada a existência de questões graves sobre a interpretação 
ou aplicação da Convenção e de seus protocolos ou uma questão grave de 
caráter geral. Na hipótese de condenação, competirá ao Comitê de Ministros 
do Conselho da Europa fiscalizar o seu cumprimento, dispondo o Estado do 
prazo de três meses para efetuar o pagamento (ALVES, 2007b, p. 28).

Sobreleva notar que o sistema de proteção internacional de direitos 
humanos é regido pelo princípio da subsidiariedade (PASTOR RIDRUEJO, 
2002, p. 528). Assim, a Corte Europeia exige o prévio esgotamento das vias 
internas. Entretanto, a falta de introdução de um remédio interno que res-
guarde, no âmbito nacional, os direitos ali previstos passou a constituir uma 
violação autônoma e distinta da Convenção. Eis a redação do preceito que 
prevê a exigência de um sistema interno de tutela dos direitos humanos:

Artigo 13 – Direito a um recurso efetivo
Qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente 
Convenção tiverem sido violados tem direito a recurso perante uma 
instância nacional, mesmo quando a violação tiver sido cometida por 
pessoas que atuem no exercício de suas funções oficiais.

Nesse contexto, a falta de aparelhamento de um sistema interno de 
proteção dos direitos humanos passou a caracterizar uma violação adicional 
da Convenção.

Para perfeita observância do princípio da subsidiariedade que rege o 
sistema europeu de defesa dos direitos humanos, no sentido de que ele seja 
apenas uma via supletiva, a Convenção prevê, em seu art. 35, pressupostos 
de admissibilidade, nestes termos:

Artigo 35 − Condições de admissibilidade
1. O Tribunal só pode ser solicitado a conhecer de um assunto depois de 
esgotadas todas as vias internas, em conformidade com os princípios 
de direito internacional geralmente reconhecidos e num prazo de seis 
meses a contar da decisão interna definitiva.
2. O Tribunal não conhecerá de qualquer petição individual formulada 
em aplicação do disposto no artigo 34 se tal petição:
a) for anônima;
b) for, no essencial, idêntica a uma petição anteriormente examinada 
pelo Tribunal ou já submetida a outra instância internacional de in-
quérito ou de decisão e não contiver fatos novos.

livro_direito_internacional.indb   227 07/05/2013   14:45:41



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

228

3. O Tribunal declarará a inadmissibilidade de qualquer petição in-
dividual formulada nos termos do artigo 34 sempre que considerar 
que tal petição é incompatível com o disposto na Convenção ou nos 
seus protocolos, manifestamente mal fundada ou tem caráter abusivo.
4. O Tribunal rejeitará qualquer petição que considere inadmissível nos 
termos do presente artigo. O Tribunal poderá decidir nestes termos 
em qualquer momento do processo.

Também interessa reproduzir o art. 34:
Artigo 34 - Petições individuais
O Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular, orga-
nização não governamental ou grupo de particulares que se considere 
vítima de violação por qualquer Alta Parte Contratante dos direitos 
reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As Altas Partes 
Contratantes comprometem-se a não criar qualquer entrave ao exer-
cício efetivo desse direito4.

Há, pois, um juízo de admissibilidade que requer o prévio esgotamen-
to das vias internas, obstando o exame do mérito da postulação formulada 
perante o Tribunal Europeu, de forma a deixar claro que o Estado contratante 
deve ser o protetor natural dos direitos humanos resguardados pela Conven-
ção. Assim, competindo aos Estados assegurar no ordenamento interno um 
sistema de garantia aos indivíduos, o mecanismo internacional de recurso à 
Corte deverá ser precedido da busca de um remédio em nível nacional. Além 
disso, exige-se como critério de admissibilidade a interposição da queixa no 
prazo de seis meses, contados do pronunciamento definitivo da jurisdição 
interna (ALVES, 2007b, p. 24-25.

Existe, pois, uma estreita correlação entre os arts. 13 e 35 da Con-
venção, na medida em que o mecanismo de controle no plano supranacional 

4 Segundo preleciona Paulo Hoffman (2006, p. 54), a alegação de violação da Convenção pode ser 
formulada por um Estado-membro em face de outro Estado-membro, como por uma pessoa física, 
pessoa jurídica ou organização não governamental. A formulação da queixa pode ser apresenta-
da inicialmente por essas pessoas ou por intermédio de seus representantes, como estabelece o 
art. 36 do Regulamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. De acordo com o subitem 36.2 
desse instrumento normativo, somente após a notificação da queixa ao Estado contratante é que a 
parte deverá estar assistida por meio de advogado habilitado, salvo decisão em contrário do presi-
dente da seção, a quem compete excepcionalmente autorizar que o requerente assuma ele próprio 
a defesa de seus interesses (ALVES, 2007a, p. 126-127).
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somente pode ter início após o exaurimento das vias ordinárias e desde que o 
sistema nacional se revele inadequado ou pouco efetivo para corrigir a lesão.

Equivale a dizer que a Corte de Estrasburgo analisa o requisito de 
admissibilidade levando em conta se o remédio interno é capaz de assegu-
rar ao nacional a justa reparação, atendendo, por conseguinte, ao art. 41 da 
Convenção, com o seguinte teor:

Artigo 41 - Reparação razoável
Se o Tribunal declarar que houve violação da Convenção ou dos seus 
protocolos e se o direito interno da Alta Parte Contratante não permitir 
senão imperfeitamente obviar às consequências de tal violação, o Tri-
bunal atribuirá à parte lesada uma reparação razoável, se necessário.

Por conseguinte, o Tribunal Europeu considera que o pressuposto 
do esgotamento dos mecanismos internos de jurisdição somente poderá ser 
exigido quando os remédios de proteção nacional se revelem adequados e 
efetivos, daí a referência ao art. 41 da Convenção.

1.1 Do prazo razoável

A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, em seu art. 6.1, estabelece que:

Artigo 6º – Direito a um processo equitativo

1. Qualquer pessoa tem direito a que sua causa seja examinada, equita-
tiva e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente 
e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a deter-
minação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 
fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra 
ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiência 
pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou 
parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública 
ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os 
interesses de menores ou a protecção da vida privada das partes no 
processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária 
pelo tribunal, quando em circunstâncias especiais, a publicidade pu-
desse ser prejudicial para os interesses da justiça.

O prazo razoável é um conceito jurídico indeterminado. Dois métodos 
podem ser utilizados para definir a razoável duração dos processos: (a) o 
primeiro consiste em determinar in abstracto o tempo médio de duração 
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dos processos e realizar uma comparação entre o processo em que se alega 
violação com o prazo padrão previamente estabelecido em lei, de forma a 
decidir se os parâmetros foram ultrapassados; (b) o segundo, de avaliação in 
concreto, consiste em examinar as circunstâncias, caso a caso, para verificar 
se o prazo foi razoável. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos acolhe 
esta última visão.

Na valoração do padrão de tempo razoável, a Corte Europeia de Direi-
tos Humanos desenvolveu critérios objetivos de aferição, quais sejam: com-
plexidade da causa, comportamento dos litigantes e atuação das autoridades. 
Em análise dos precedentes da Corte, é possível identificar o emprego desses 
fatores a partir do caso Neumeisten v. Áustria de 1968 (CARVAL, 1996), ainda 
que na hipótese em comento se tenha limitado a elucidar o prazo razoável 
no âmbito da prisão cautelar. Esses parâmetros, inicialmente aplicados no 
âmbito dos procedimentos criminais, foram transportados para a análise dos 
litígios na seara cível. Assim, com o caso Konig, de 28/06/1978, o Tribunal 
Europeu ocupou-se do problema da excessiva duração de um procedimento 
não penal (PASTOR, 2002, p. 137).

Há dois outros critérios que são facultativos, haja vista que sua análise 
não será obrigatória em todos os requerimentos: importância do litígio para 
as partes e o contexto do desenvolvimento do processo.

Cumpre ressaltar que essa orientação foi posteriormente recepcio-
nada pelos ordenamentos internos dos países europeus, quer pela via juris-
prudencial, quer pela aplicação direta do subitem 6.1 da Convenção Europeia 
(PASTOR, 2002, p. 137).

É necessário assinalar que esses critérios gerais são considerados 
como matéria de fato, razão por que é do Estado demandado o ônus de pro-
var e apresentar as alegações pertinentes que justifiquem eventual atraso 
na tramitação (PEREIRA, 2001, p. 195). Em outras palavras, é atribuição do 
Estado fornecer as explicações necessárias sobre os motivos que levaram 
às paralisações identificadas na tramitação e julgamento das causas (BAR-
RETO, 2005, p. 147).

A Corte analisa caso a caso, procurando identificar, em face das cir-
cunstâncias da causa e com a assistência dos parâmetros nela sedimentados, 
se o lapso de tempo de tramitação extrapolou o que seria necessário e ade-
quado ao seu deslinde. Reconhecida a violação do subitem 6.1 da Convenção, 
surge o dever de reparar os danos materiais e morais causados à parte lesada.
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1.1.1 Parâmetros

•	Complexidade	da	causa
É o ponto inicial para exame da existência ou não da razoabilidade 

no tempo de duração do processo. Pode decorrer de três fatores agrupados 
como: 1) complexidade do substrato fático; 2) complexidade no plano do 
direito ou jurídica; e 3) complexidade do próprio processo (instrumental) 
(NICOLITT, 2006, p. 78).

•	Comportamento	ou	conduta	das	partes	litigantes
A atuação das partes envolvidas no conflito é também investigada 

para verificar se contribuíram ou não para o atraso. Essa análise considera 
os atrasos causados pelas partes como fato objetivo, procurando identificar 
no curso do procedimento comportamentos que possam ter levado à demo-
ra, visto que somente a lentidão capaz de ser atribuída ao Estado é que irá 
ensejar violação do prazo razoável (EDEL, 2007, p. 52). Situações como a 
apresentação do caso perante um juízo incompetente, pedidos de adiamento 
ou suspensão do processo, mudança contínua de advogados, nova alegação de 
fatos, ausência de comparecimento às audiências, uso de todos os remédios 
e prazos possíveis poderão inviabilizar a posterior alegação de ofensa ao 
art. 6.1, isentando o Estado-membro da obrigação de reparar (EDEL, 2007, 
p. 52-54). Assim, quem deu causa à demora, retardando o julgamento, não 
poderá, no plano supranacional, arguir preterição de direito fundamental.

•	Comportamento	das	autoridades
Na avaliação desse critério, examina-se a atuação das autoridades 

nacionais na condução do processo, em face do dever de zelar pela rápida 
solução dos litígios. Havendo a constatação de nexo causal entre a dilação 
indevida e o comportamento das autoridades, exsurge a responsabilidade 
do Estado pela reparação do dano por violação ao art. 6.1 da Convenção. 
Esse tem sido o critério preponderante utilizado pela Corte Europeia para 
aquilatar a existência de lesão do direito fundamental a um prazo razoável 
(NICOLITT, 2006, p. 84).

1.1.2 Caso Pélissier e Sassi v. França
Para demonstrar como a Corte Europeia realiza a tarefa de balisamen-

to desses critérios, traz-se à colação o julgamento do caso Pélissier e Sassi 
v. França (Requerimento 25.444/94), realizado em 25/03/19995. Naquela 

5 Disponível em: <http://www.echr.coe.int>. Acesso em: 18 jan. 2007.
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oportunidade, o Tribunal refutou a alegação do governo francês de existência 
de complexidade da causa, sob o argumento de que o rito de apuração do 
delito havia sido simplificado pela Lei de 25/01/1985 e que o número de 
acusados — quatro — não dificultava o andamento processual. No tocante à 
conduta dos requerentes, nada encontrou que indicasse fossem os responsá-
veis pelos atrasos no processo. Por fim, ao avaliar a conduta das autoridades, 
a Corte concluiu pela existência de violação do art. 6.1 da Convenção, haja 
vista que o caso não era complexo, não encontrando justificativa para que 
a investigação durasse mais de cinco anos, ao mesmo tempo em que iden-
tificou atrasos excessivos em etapas processuais básicas, como o envio de 
mandados de citação, imputando a demora injustificada ao comportamento 
das autoridades nacionais.

2 Corte Interamericana de Direitos Humanos

No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, o princi-
pal instrumento é a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que 
estabeleceu a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 
Corte Interamericana como organismos de proteção e guarda da Convenção.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada 
de Pacto de San José da Costa Rica, foi assinada em 1969, com vigência a 
partir de 1978, ratificada pelo Brasil em 25/09/1999 (PIOVESAN, 2008, p. 
239, 281). Somente podem aderir à Convenção os Estados integrantes da 
Organização dos Estados Americanos.

No texto original da Convenção, foram prestigiados direitos civis e 
políticos, nos mesmos moldes do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Po-
líticos, aos quais foram adicionados direitos sociais, econômicos e culturais, 
através do Protocolo Adicional à Convenção (Protocolo de San Salvador), 
que entrou em vigor em novembro de 1999 (PIOVESAN, 2008, p. 244-245).

Cabe à Comissão e à Corte Interamericana a competência de inter-
pretar e aplicar os dispositivos da Convenção.

A Comissão, composta de sete membros, eleitos para um período 
de quatro anos, renovável por igual prazo, tem, entre outras atribuições, 
a competência de examinar as comunicações formuladas pelas vítimas de 
violação de direitos humanos protegidos pela Convenção.
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Compete à Comissão verificar os requisitos de admissibilidade des-
sas petições, tal como o prévio esgotamento dos recursos internos6, salvo 
as hipóteses de inexistência de remédios locais efetivos ou de injustificada 
demora processual. Assim, de acordo com o art. 46, “a”, da Convenção, é ex-
pressamente previsto o esgotamento da jurisdição interna como requisito 
de admissibilidade para exame do caso perante a Corte Interamericana7.

As hipóteses de juízo negativo de admissibilidade a cargo da Comis-
são estão elencadas no art. 47 da Convenção, a saber: 1) falta dos requisitos 
previstos no art. 46 da Convenção; 2) se os fatos descritos na comunicação 
ou petição não caracterizarem violação dos direitos humanos; 3) em caso de 
petição ou comunicação manifestamente infundada ou quando for evidente 
a sua improcedência; 4) for reiteração de outra comunicação já apreciada 
pela Comissão ou outro organismo internacional.

Em caso de reconhecer a admissibilidade da petição, a Comissão dará 
oportunidade para que o Estado se manifeste. Após as informações prestadas 
pelo governo demandado ou na ausência delas, a Comissão poderá determi-
nar o arquivamento da denúncia, quando constatar que seus motivos não 
subsistem. Se não houver esse arquivamento precoce, a Comissão poderá se 

6 O sistema de proteção internacional rege-se pelo princípio da subsidiariedade, que impõe respeito 
à jurisdição interna, na medida que os mecanismos internacionais somente poderão ser aciona-
dos após o exaurimento das vias locais de solução do problema. Isso significa que o sistema de 
proteção interamericano só deve ser invocado quando a proteção dos direitos humanos na ordem 
jurídica interna for falha ou inexistente. Trata-se de via complementar, e não de instrumento de 
revisão das decisões nacionais (GONÇALVES, Thomas de Oliveira. Princípios processuais, mate-
riais e indicativos do direito internacional dos direitos humanos... In: OLIVEIRA, Márcio Luís de 
(Coord.). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
p. 147-148).

7 “Artigo 46. 1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 
45 seja admitida pela Comissão, será necessário: a). que hajam sido interpostos e esgotados os 
recursos de jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente 
reconhecidos; b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o 
presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; c) que a maté-
ria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; d) 
e que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e 
a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 
2. As disposições das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I deste artigo não se aplicarão quando: a) não existir, 
na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito 
ou direitos que se alegue tenham sido violados; b) não se houver permitido ao presumido prejudi-
cado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de 
esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos.”
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dedicar à tarefa de aprofundar as investigações sobre o assunto, podendo 
propor uma solução amigável entre as partes (PIOVESAN, 2008, p. 251).

Sufragada a possibilidade de composição, a Comissão elaborará um 
relatório, mencionando sua conclusão a respeito da existência ou não de 
violação à Convenção. O Estado terá então o prazo de três meses para cum-
primento das recomendações. Nesse interregno, a questão poderá ser solu-
cionada entre as partes ou encaminhada à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Nessa última hipótese, compete apenas ao Estado ou à Comissão 
submeter o caso à apreciação da Corte, que é o órgão jurisdicional do sistema 
interamericano, não estando o indivíduo dotado de idêntica legitimidade. 
Todavia, o seu exame pela Corte pressupõe declaração do Estado-membro 
de que reconhece a competência da Corte no tocante à interpretação e apli-
cação da Convenção (PIOVESAN, 2008, p. 252).

Por seu turno, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, composta 
de sete juízes, desempenha atribuições tanto consultiva como contenciosa. 
Assim, além da tarefa de interpretar os dispositivos da Convenção, compete 
à Corte a solução das questões controvertidas no tocante à aplicação dos di-
reitos salvaguardados na Convenção, apurando denúncias de sua violação por 
um dos Estados-partes, podendo reconhecer a responsabilidade internacio-
nal do Estado e determinar reparação dos danos (PIOVESAN, 2008, p. 254).

No plano contencioso, a sua atuação encontra-se adstrita aos julga-
mentos de casos em que o Estado-parte tenha reconhecido expressamente 
a sua jurisdição, na forma do art. 62 da Convenção8.

Para o objeto deste estudo, interessam em particular o art. 8º da 
Convenção, que trata das “garantias judiciais”, e o art. 25, que dispõe 
sobre os meios de “proteção judicial”. Mais especificamente, prevê o su-
bitem 8.1: 

Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, inde-
pendente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração 
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação 
de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer natureza. 

8 Trata-se, desse modo, de jurisdição sob a forma de cláusula facultativa. O Brasil reconheceu a ju-
risdição da Corte em dezembro de 1998, por meio do Decreto Legislativo  89, de 03/12/1998 (PIO-
VESAN, 2008, p. 260).
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Por seu turno, o subitem 25.1 estabelece que: 
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a pro-
teja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos 
pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando 
tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exer-
cício de suas funções oficiais.

A razoabilidade da duração de um processo, tal como prevista na 
Convenção, é um conceito jurídico indeterminado. Para aplicá-lo no caso 
concreto, a Corte Interamericana, considerando que a Convenção não definiu 
o que seria prazo razoável, partindo da longa tradição e da jurisprudência já 
sedimentada no âmbito da Corte de Estrasburgo, adotou os mesmos critérios 
empregados no sistema regional europeu, seguindo, portanto, o entendi-
mento do Tribunal Europeu, no sentido de não estabelecer um parâmetro 
in abstracto dessa dimensão temporal (GOZAINI, 2004, p. 528).

3 O caso Damião Ximenes Lopes

Colhe-se como paradigma para análise da temática proposta o caso 
Damião Ximenes Lopes, julgado em 04/07/2006, que representa a primeira 
condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos (PIOVESAN, 2008, p. 270). O Brasil foi condenado por violação dos 
direitos à vida (art. 4º) e integridade pessoal (art. 5º), à devida proteção 
judicial (art. 25.1) e à razoável duração do processo (art. 8.1).

Trata-se de uma grave violação de direitos humanos envolvendo a 
denúncia de morte de um paciente portador de deficiência mental internado 
em estabelecimento psiquiátrico que foi privado do tratamento e assistência 
adequados, em razão de ter sido submetido a condições de hospitalização 
desumanas e degradantes, omitindo-se o Estado do seu dever de fiscalização.

Ao analisar o caso, a Comissão reconheceu, em relação ao direito à 
vida resguardado no art. 4º da Convenção, que o Estado não cumpriu o seu 
dever de proteger a vida do seu cidadão, não apenas porque seus agentes 
causaram a morte, mas porque não exerceu devidamente a fiscalização da 
Casa de Repouso Guararapes.

No tocante à violação do direito à integridade pessoal, a Comissão 
considerou que as condições de hospitalização eram incompatíveis com o 
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respeito à dignidade da pessoa humana, bem como sustentou que a vítima 
não foi mantida em condições dignas, nem sob o cuidado e a supervisão de 
pessoal qualificado em saúde mental.

O Estado brasileiro, por seu turno, reconheceu sua responsabilidade 
internacional pela violação dos arts. 4º e 5º da Convenção.

No que toca à violação dos subitens 8.1 e 25.1, a Comissão, ao avaliar 
se os procedimentos foram desenvolvidos com respeito às garantias judiciais 
e se houve disponibilização de recursos efetivos para assegurar o direito 
de acesso à justiça, considerou que a atuação processual dos familiares da 
vítima não era relevante para a análise do prazo razoável. Afastou também a 
alegação de complexidade do processo sustentada pelo Estado, em razão do 
grande número de depoimentos. Quanto ao comportamento das autorida-
des, identificou a existência de conduta negligente das autoridades estatais, 
que levou à demora do processo, uma vez que houve atraso no início das 
investigações, na realização de audiências, na expedição de notificações e 
cumprimentos de cartas precatórias. Acentuou que o volume de trabalho a 
cargo do Poder Judiciário estadual não poderia servir de justificativa para a 
inércia no andamento processual. Concluiu que a inexistência de um julga-
mento ainda em primeira instância, tendo decorrido seis anos da morte da 
vítima, caracterizava denegação de justiça.

Para examinar a razoabilidade da duração do processo penal, a Corte 
recorreu aos parâmetros da complexidade da causa, comportamento das 
partes e das autoridades, concluindo que a demora do processo decorreu das 
autoridades judiciais, pois, decorridos seis anos desde a data do oferecimento 
da denúncia pelo Ministério Público, sequer tinha sido proferida sentença 
de primeiro grau. Identificou demora de mais de dois anos na realização das 
audiências para colheita da prova testemunhal e, em determinados períodos, 
não se realizou atividade alguma para a conclusão do processo. No que tange 
à alegação do Estado de transferir em parte a responsabilidade pelo atraso 
ao Ministério Público, que resolveu aditar a denúncia três anos depois de seu 
oferecimento, para a inclusão de mais dois novos réus, o Tribunal ressaltou 
que, sendo o Ministério Público órgão estatal, suas ações e omissões podem 
comprometer a responsabilidade internacional do próprio Estado. Por outro 
lado, reconheceu que a falta de conclusão do processo penal acabou reper-
cutindo na seara cível, impedindo que os familiares da vítima obtivessem 
compensação civil. Concluiu, por fim, que o Estado não proporcionou um 
recurso efetivo para garantir em prazo razoável o direito de acesso à justiça 
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aos familiares da vítima, imputando-lhe responsabilidade pela violação dos 
direitos às garantias judiciais e à proteção judicial consagrados nos arts. 8.1 
e 25.1 da Convenção9.

Conclusão

Observa-se, pois, que a Corte Interamericana, em vez de criar critérios 
próprios para identificar a existência de violação ao princípio da duração 
razoável do processo, acabou por importar os mesmos parâmetros que já 
vinham sendo adotados pela Corte Europeia em sua longa jurisprudência 
sedimentada a respeito.

A importância desses standards (complexidade da causa, compor-
tamento das partes e conduta das autoridades) na valoração de um padrão 
de razoabilidade sobressai não apenas pela possibilidade de concretização 
de uma pauta cercada de indefinição, que é saber o que é o prazo razoável 
ou até quando a duração do processo ultrapassa o limite do razoável, mas 
principalmente por ter influenciado na formação de uma doutrina sobre o 
assunto, bem como alicerçado decisões de outros organismos internacionais 
de proteção dos direitos fundamentais, espraindo-os para o continente ame-
ricano, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos10.

Assim, o sistema regional americano, ao recorrer aos mesmos padrões 
empregados pelo sistema europeu, em face da credibilidade deste último e 
do elevado grau de cumprimento de suas decisões, viabilizou a imposição 
de condenação aos Estados membros por violação a direitos protegidos pela 
Convenção, assegurando uma satisfação equânime.

Com a introdução da garantia do prazo razoável como direito funda-
mental de forma explícita no texto constitucional, pela Emenda Constitucio-
nal 45/2004, ao acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5º, convém acompanhar 
se a jurisprudência sedimentada da Corte Europeia terá o condão de também 
influir na orientação jurisprudencial a ser seguida pelos nossos Tribunais.

9 Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf>. Acesso 
em: 18 set. 2008.

10 Para Daniel Pastor (2002, p. 158), entretanto, os critérios empregados pelo Tribunal Europeu são 
utilizados para mascarar um exercício de arbitrariedade, pois de sua análise não é possível ex-
trair com clareza argumentos jurídicos racionais.
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Tratados internacionais sobre matéria tributária e sua 
posição hierárquica no ordenamento jurídico  

pátrio: considerações sobre o art. 98 do  
Código Tributário Nacional

Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho1

1 Introdução

Um tema ainda candente na dogmática nacional refere-se aos tratados 
internacionais que versam sobre matéria tributária e sua posição hierárquica na 
pirâmide normativa pátria. 

Neste estudo, parte-se da premissa, doravante explicada, de que tais con-
venções não cuidam de direitos humanos. Isso porque, do contrário, não haveria 
nenhuma controvérsia, porquanto a Suprema Corte já se posicionou sobre o 
assunto, no RE 466.343/SP. Neste acórdão, assentou-se o status supralegal dos 
tratados sobre direitos humanos que não tenham seguido o rito do § 3º do art. 5º 
da CF/1988 para a sua incorporação ao direito interno. 

A maior parte dos internacionalistas entende que qualquer norma de di-
reito das gentes — seja convencional ou costumeira — ostenta posição de su-
premacia em relação ao direito interno. É o chamado monismo internacionalista. 
Por essa óptica, os tratados sobre matéria tributária — assim como quaisquer 
outros — estariam acima inclusive da Constituição Federal de 1988.

Há, porém, segmento doutrinário que evoca o art. 98 do CTN para afirmar 
que tais tratados subjugam apenas a legislação ordinária nacional, “revogando” 
a que lhe anteceda e não podendo ser desrespeitado pela que lhe sobrevenha. 
Porém, entre as normas sob cotejo não se estabeleceria, ao menos para a posição 
majoritária, uma relação hierárquica, mas de especialidade. 

O STJ, inicialmente, fazia distinção entre tratados-normativos e tratados-
-contratos, para aplicar o art. 98 do CTN apenas aos últimos. Não obstante, o 
Tribunal superou esse posicionamento a partir da decisão proferida no REsp 

1 Juiz federal.
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426.945, quando passou a entender que o dispositivo precitado criara uma regra 
de especialidade entre os tratados tributários e o direito interno. Passou a seguir, 
pois, a doutrina predominante entre os tributaristas.

No STF, entretanto, ainda se mantém hígida a concepção firmada em 
1977, por ocasião do julgamento do RE 80.004. Na oportunidade, a Corte Supre-
ma perfilhou a teoria dualista e assinalou que os tratados, quando incorporados ao 
ordenamento interno, assumem paridade hierárquica com a legislação ordinária. 
Em caso de conflito, adotar-se-ia o critério cronológico. Sem embargo, posterior-
mente, o STF passou a aceitar a adoção da regra da especialidade para a solução 
de tais conflitos, como se pode inferir do acórdão que decidiu a ADI 1.480.   

A importância da discussão ora proposta reside no fato de que, com o 
fenômeno da globalização e o desenvolvimento tecnológico, recrudesceram-se 
as relações jurídicas entre pessoas — físicas ou jurídicas — domiciliadas em 
Estados diversos. Isso gerou o fenômeno da bitributação, que, além de germinar 
a elisão e a evasão fiscais, constitui um óbice ao desenvolvimento econômico e 
social dos países. 

Por conta disso, os tratados internacionais sobre matéria tributária assu-
miram posição sobranceira na órbita internacional. Eles passaram a constituir o 
mecanismo mais eficaz para obviar a ocorrência da bitributação. Elevou-se, pois, 
a celebração dessas convenções, demandando dos juristas uma solução para o 
problema da antinomia entre tais normas internacionais e o direito interno.  

No presente trabalho, far-se-á um breve apanhado da doutrina e da juris-
prudência que se erigiu em volta de tal questão, para, em seguida, defender-se 
um possível caminho para a solução do problema. 

2 Direitos humanos x direito tributário

Ab initio, faz-se ligeira digressão, a fim de diferenciar direitos huma-
nos de direitos fundamentais. Aqueles são, segundo Canotilho (2003, p. 393), 
“direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos [...]. Estes são 
os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 
espacio-temporalmente” (CANOTILHO, 2003, p. 393). 

O referido constitucionalista conclui que: “Os direitos do homem ar-
rancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intem-
poral e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente 
vigentes numa ordem jurídica concreta”.
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Destarte, ainda que o direito tributário possa, episodicamente, produ-
zir normas com conteúdo que se subsuma ao conceito de direitos fundamen-
tais, que é de cunho jurídico-positivo, pode-se afirmar que isso não ocorre 
na seara dos direitos humanos, cujo significado advém do direito natural. 

Há, reconheça-se, corrente doutrinária que sustenta o caráter huma-
nitário dos tratados sobre tributos, em especial quando veiculam os direitos à 
não discriminação, à não surpresa e à vedação do confisco. Entretanto, esses 
são direitos fundamentais instituídos pela ordem jurídica brasileira. Não são 
direitos absolutos, invioláveis, atemporais e universais, que são predicados 
dos direitos humanos.

Ademais, a maior parte dos tratados tributários visa remediar o pro-
blema da bitributação. Tais convenções não hospedam normas voltadas se-
quer à proteção dos direitos fundamentais dos contribuintes. Logo, a fortiori, 
não se encerram no conceito de direitos humanos. 

Nessa senda, transcreve-se adiante, ipsis litteris, o magistério de Ser-
gio André Rocha (2007, p. 245):

Considerando a regra prevista no dispositivo constitucional em co-
mento [o autor se refere ao art. 5.º, §3.º, da CF/1988], no caso de 
um tratado internacional veicular norma que concretize direitos que 
possam ser considerados direitos do homem enquanto contribuinte [...] 
e sendo tal tratado aprovado na forma prescrita pelo §3.º do art. 5.º da 
CF/1988, cremos que tal tratado deverá ser considerado equivalente 
a uma emenda constitucional (Grifo do autor).
Todavia, considerando a natureza das CDTRs [sigla dada pelo autor 
para designar as convenções para evitar a dupla tributação da renda], 
parece-nos que tal não é o caso quando se trata de tais tratados, já que 
estes não veiculam direitos fundamentais do homem contribuinte. 

3 Tratados internacionais e sua posição hierárquica no direito 
nacional

A hierarquia dos tratados internacionais que não versam sobre di-
reitos humanos é objeto de divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Na 
sequência, faz-se um breve apanhado dessas posições antagônicas.

A maior parte dos internacionalistas segue a teoria do monismo com 
prevalência do direito das gentes, segundo a qual o direito interno submete-
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-se ao internacional. Este seria anterior àquele e ao seu próprio fundamento 
de validade. 

A propósito, confira-se a lição de Mazuolli (2007, p. 58, 61): 
[...] Se o direito é uno e anterior à vontade dos Estados, não se pode 
entender de outra maneira senão como estando o Direito interno in-
serido no Direito Internacional, de onde retira o seu fundamento de 
validade. [...]
[...]
E isto porque o seu fundamento de validade [do Direito Internacional] 
repousa sobre o princípio do pacta sunt servanda [...]
[...] Ou seja, a ordem jurídica interna deve sempre ceder, em caso de 
conflito, em favor da ordem internacional, que traça e regula os limites 
da competência da jurisdição doméstica estatal. Neste caso, é o Direito 
Internacional que determina tanto o fundamento de validade, como o 
domínio territorial, pessoal e temporal de validade das ordens jurídicas 
internas de cada Estado.

Assim, para essa corrente doutrinária, quaisquer tratados internacio-
nais ostentam posição de supremacia sobre todo o direito interno, inclusive 
sobre as normas constitucionais. 

Aos tratados tributários, portanto, como espécie do gênero, aplicar-
-se-ia idêntico raciocínio. Eles só poderiam ser desfeitos pelo instituto ju-
rídico apropriado: a denúncia. Tirante isso, não poderiam ser contrariados 
pela ordem jurídica interna. A sua observância far-se-ia, sempre, obrigatória. 

Em que pese à doutrina internacionalista, na prática brasileira, não 
é o que ocorre. Celso de Albuquerque Mello (2001 apud CARDOSO, 2012, p. 
107) indica, como principal argumento contrário a essa corrente, o fato de 
presumir equivocadamente que a ordem (e o direito) internacional é anterior 
ao surgimento dos Estados.

Note-se que a premissa — aceita pelos internacionalistas — de que 
o direito internacional antecede as ordens jurídicas internas e delimita a 
soberania dos Estados não encontra respaldo histórico. 

Deveras, a história revela que a formação dos Estados precede ao 
surgimento do direito internacional público. Os primeiros Estados inde-
pendentes se formaram na Europa a partir do século XIII, conforme leciona 
Gustavo Mathias Alves Pinto (2008, p. 135). A rigor, “O Estado como ordem 
política da Sociedade é conhecido desde a Antiguidade aos [sic] nossos dias” 
(BONAVIDES, 2009, p. 65).
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A conformação espacial da soberania de cada país é produto do evol-
ver histórico, das guerras de conquista, das grandes revoluções, e, apenas 
ocasionalmente, decorre de algum tratado internacional. 

Já o direito das gentes surgiu bem depois. Mazuolli, um dos cultores 
do monismo internacionalista, reconhece que foi entre o final do século XVI 
e o alvorecer do século XVII que o direito internacional público nascera 
como ciência. O referido internacionalista afirma que nessa época houve o 
reconhecimento, pela primeira vez, na seara internacional, do princípio da 
igualdade entre os Estados. Confira-se:

Contudo, foi tão somente a partir do final do século XVI e início do 
século XVII que o Direito Internacional Público aparece como ciência 
autônoma e sistematizada [...]. Mas por qual motivo? Pelo fato de, pela 
primeira vez, se ter reconhecido, no plano internacional, o princípio 
da igualdade formal dos Estados (MAZZUOLI, 2007, p. 37).

É certo que o desrespeito a um tratado internacional em vigor pode 
acarretar a responsabilização do Estado na arena internacional. Nesse sen-
tido, o art. 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados2 adverte 
que “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 
justificar o inadimplemento de um tratado”. 

Não obstante, o preceito supracitado se aplica perante as cortes in-
ternacionais e pode ocasionar sanções ao Estado faltoso. Na ordem jurídica 
brasileira, porém, prevalece o texto constitucional.  

É que, “No caso brasileiro, ainda que de forma não expressa, a Cons-
tituição deixa claro que os tratados aqui recepcionados estão sujeitos ao 
controle de constitucionalidade, da mesma forma que as leis infraconstitu-
cionais” (MATOS, 2010, p. 63).

Com efeito, a Carta da República de 1988, no art. 102, III, “b”, dispõe 
competir ao STF “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas 
em única ou última instância, quando a decisão recorrida: [...] b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado [...]”.

Nessa vereda, a Suprema Corte, ao julgar o RE 80.004/SE3, nos idos 
de 1977, firmou entendimento de que os tratados internacionais, depois de 

2 Em vigor no Brasil a partir da promulgação do Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009.
3 Eis a ementa do acórdão, in verbis: CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS 

DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS - AVAL APOSTO A NOTA PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA 
NO PRAZO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS VIAS OR-
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incorporados ao direito interno, assumem status hierárquico equivalente 
ao da lei ordinária. Submetem-se, portanto, às disposições da Constituição 
Federal.

O STF definiu, ainda, que os tratados, para serem obrigatórios no 
Brasil, além de submeterem-se à aprovação do Congresso Nacional, devem 
ser promulgados internamente, por meio de decreto presidencial. No direito 
brasileiro, portanto, prevalece a teoria do dualismo moderado.

Os pressupostos teóricos do dualismo moderado se avizinham àque-
les defendidos pelos cultores do monismo com predomínio do direito interno. 
A diferença reside na incorporação do tratado ao direito nacional, que, para 
os monistas, é automática, prescindindo da edição de decreto para que a 
norma internacional passe a viger no ordenamento pátrio. O monismo na-
cionalista teve suas balizas dogmáticas reproduzidas por Valerio Mazzuoli 
(2007, p. 65), nos seguintes termos:

[...] Se cada Estado, sem invadir a esfera de competência do outro, por 
meio das suas regras constitucionais de competência, determina e 
condiciona a existência das normas do Direito Internacional, é porque 
o fundamento de validade do direito das gentes não encontra guarida 
em sua própria existência, no seu próprio arbítrio, mas na vontade 
declarada no Direito interno estatal.

À luz da nossa Constituição, os argumentos acima citados são irre-
torquíveis. Denota-se, portanto, que, na ordem interna, prevalece a última 
vontade do legislador nacional (critério cronológico), independentemente de 
eventual sanção internacional aplicável ao Estado. Salvo quando aplicável a 
regra da especialidade, consoante o entendimento posteriormente assentado 
na jurisprudência do STF na ADI 1.480.  

DINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 427, DE 22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GE-
NEBRA QUE PREVIU UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS 
TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO, NÃO SE SOBREPÕE ELA ÀS LEIS DO 
PAÍS, DISSO DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC-LEI 
Nº 427/69, QUE INSTITUI O REGISTRO OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO 
FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE DO TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO 
CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A 
QUE FOI APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
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4 Tratados de direito tributário x normas internas: o art. 98 do CTN

O art. 98 do CTN reza que “Os tratados e as convenções internacionais 
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados 
pela que lhes sobrevenha”.

Ao analisar o aludido preceito, a maioria dos tributaristas sustenta 
que ele não consagra a hierarquia dos tratados tributários sobre a legisla-
ção ordinária interna. Tal dispositivo haveria apenas insculpido a regra da 
especialidade: as normas internacionais, por serem de natureza especial, 
prevaleceriam sobre as internas, de caráter geral. 

A propósito, confira-se o magistério de Luciano Amaro (2007, p. 180):
No plano em que estamos examinando a matéria, não é adequada a 
dicção do art. 98, nem quando diz que o tratado “revoga” a lei interna, 
nem quando assevera que a lei interna superveniente deva “observar” 
o tratado. O intérprete é que, ao examinar a lei interna superveniente, 
deve observar o tratado, naquilo em que este possa afastar, limitar ou 
condicionar a aplicação da lei interna, com a qual deve ser harmoni-
zado. Mesmo quanto o art. 98 menciona a “modificação” da lei interna 
pelo tratado, não se deve entender a hipótese como de revogação par-
cial. Trata-se, como dissemos, de norma especial (que convive com a 
geral), tanto que, nesse sentido, ela tem a virtude de afetar também a 
norma de lei interna posteriormente editada, o que, evidentemente, 
não poderia ser chamado de revogação. 

Lenisa Prado de Matos (2010, p. 68) perfilha idêntico entendimento. 
Veja-se:

Não obstante a redação do dispositivo (art. 98 CTN) fale em revoga-
ção,  as  disposições de um tratado, na realidade,  representam  nor-
mas  especiais sobre questões tratadas em uma lei geral. Com isso, 
a lei geral permanece vigente (mas suspensa, até que o tratado seja 
denunciado), mas não aplicável aos casos específicos regulados pelo 
tratado em questão.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por 
vários anos, assentou que a norma do art. 98 do CTN se aplicava apenas aos 
chamados tratados-contratos, e não aos tratados-normativos. Convém, pois, 
distingui-los.

Os tratados-contratos “possuem normas individuais e concretas, pe-
las quais as partes assumem direitos e deveres recíprocos” (PINTO, 2008, 
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p. 158). Os tratados-leis, por seu turno, são aqueles que veiculam normas 
gerais e abstratas, em que as partes erigem uma regra de direito objetivo.  
Sobre o tema, Francisco Rezek (2008, p. 28) descreveu a lição de Charles 
Rousseau, nestes termos:

É nítida, segundo Rousseau, a diferença funcional entre os tratados-
-contratos, assim chamados porque através deles as partes realizam 
uma operação jurídica — tais os acordos de comércio, de aliança, de 
cessão territorial —, e os tratados-leis, por cujo meio as partes editam 
uma regra de direito objetivamente válida. (Grifo do autor.) 

Pois bem. O STJ entendia que o art. 98 do CTN se aplicava tão somente 
às convenções de natureza contratual. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO AFRMM EM RELAÇÃO A MERCADORIAS 
IMPORTADAS SOB A ÉGIDE DO GATT. IMPOSSIBILIDADE.
O mandamento contido no artigo 98 do CTN não atribui ascendência 
às normas de direito internacional em detrimento do direito positivo 
interno, mas, ao revés, posiciona-as em nível idêntico, conferindo-lhes 
efeitos semelhantes.
O artigo 98 do CTN, ao preceituar que tratado ou convenção não são 
revogados por lei tributária interna, refere-se aos acordos firmados 
pelo Brasil a propósito de assuntos específicos e só é aplicável aos 
tratados de natureza contratual.
Se o ato internacional não estabelecer, de forma expressa, a desobri-
gação de contribuições para a intervenção no domínio econômico, 
inexiste isenção pertinente ao AFRMM. 
Recurso provido.  Decisão unânime. (REsp 196.560/RJ, rel. ministro 
Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, J. em 18/03/1999.) 

Sem embargo, a partir do julgamento do REsp 426.945/PR, o STJ al-
terou seu posicionamento acerca da matéria. Passou, doravante, a entender 
que o art. 98 deveria ser interpretado à luz do princípio da especialidade. 
Logo, os tratados tributários, por estatuírem normas especiais, prevaleceriam 
sobre o direito interno, que encerraria normas dotadas de generalidade.  O 
Tribunal Superior filiara-se, portanto, à doutrina predominante entre os 
tributaristas. 

Com efeito, é nesse sentido o voto do ministro Castro Meira, relator 
do REsp 1.161.467, julgado em 17/05/2012, cujo excerto transcreve-se 
abaixo, in verbis:
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Assim, o art. 98 do CTN deve ser interpretado à luz do princípio da es-
pecialidade, não havendo, propriamente, revogação ou derrogação da 
norma interna pelo regramento internacional, mas apenas suspensão 
de eficácia que atinge, tão só, as situações envolvendo os sujeitos e os 
elementos de estraneidade descritos na norma da convenção. 
O que ocorre é mera limitação da eficácia normativa: a norma interna 
perde a sua aplicabilidade naquele caso especifico, mas não perde a 
sua existência ou validade em relação ao sistema normativo interno. 
Dito de outra forma, a “revogação funcional”, a que se refere TORRES, 
torna as normas internas relativamente inaplicáveis àquelas situações 
previstas no tratado internacional, envolvendo determinadas pessoas, 
situações e relações jurídicas específicas, mas não acarreta a revogação, 
stricto sensu, da norma para as demais situações jurídicas a envolver 
pessoas, coisas ou situações não relacionadas aos Estados contratantes.
Portanto, a prevalência dos tratados internacionais tributários de-
corre não do fato de serem normas internacionais, e muito menos de 
qualquer relação hierárquica, mas de serem especiais em relação às 
normas internas.

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, passou a admitir a apli-
cação da regra da especialidade, quando cabível, para solucionar os confli-
tos entre tratados e o direito interno, a partir do julgamento da ADI 1.480. 
Veja-se:

[...] É na Constituição da República — e não na controvérsia doutrinária 
que antagoniza monistas e dualistas — que se deve buscar a solução 
normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais 
ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente 
Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados 
internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decor-
rem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente com-
plexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do 
Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto 
legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, 
I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses 
atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe — en-
quanto Chefe de Estado que é — da competência para promulgá-los 
mediante decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados 
internacionais — superadas as fases prévias da celebração da con-
venção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação 
pelo Chefe de Estado — conclui-se com a expedição, pelo Presidente 
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da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos 
que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; 
(b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato in-
ternacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar 
no plano do direito positivo interno. Precedentes. SUBORDINAÇÃO 
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções 
internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade nor-
mativa da Constituição da República. Em consequência, nenhum valor 
jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema 
de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o 
texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo Estado 
brasileiro — não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante 
o Congresso Nacional) —, está sujeito à necessária observância das 
limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional. CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO 
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. - O Poder Judiciário — fundado na 
supremacia da Constituição da República — dispõe de competência, 
para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do con-
trole difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou 
convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito po-
sitivo interno. Doutrina e Jurisprudência. PARIDADE NORMATIVA 
ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS 
DE DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convenções internacionais, 
uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no 
sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia 
e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em 
consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, 
mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico 
brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica 
sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados 
ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de 
direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia 
com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a apli-
cação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) 
ou, quando cabível, do critério da especialidade. [...] (Grifo nosso). 

Neste estudo, porém, advoga-se a não recepção do art. 98 do CTN pela 
Constituição Federal de 1988, pois criara hierarquia normativa não prevista 
na CF/1988. Por outro lado, caso se entenda que tal dispositivo explicitara 
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apenas a regra da especialidade, como fazem os tributaristas, trata-se de 
um preceito inócuo. 

Deveras, nos termos do art. 102, III, “b”, da nossa Constituição Fe-
deral, os tratados sobre direito tributário, como quaisquer outros que não 
versem sobre direitos humanos, incorporam-se ao direito interno como 
legislação infraconstitucional. 

Acresce que a Carta Magna foi silente quanto à solução para o con-
flito em epígrafe. Não estabeleceu hierarquia entre tratados internacionais 
e legislação ordinária. Não poderia, pois, o CTN dispor sobre a matéria, que 
é de índole constitucional. 

Some-se a isso o fato de que o sobredito dispositivo não estabelece 
limitações constitucionais ao poder de tributar tampouco normas gerais 
sobre matéria tributária, razão por que o art. 146, II e III, “a”, da Carta da 
República não lhe serve de supedâneo. Sobre o tema, reproduz-se abaixo o 
escólio de Sergio André Rocha (2007, p. 249):

Afirma-se que o art. 98 do CTN trataria de uma limitação ao poder de 
tributar. Ora, o art. 146 da CF/1988, ao estabelecer caber à lei comple-
mentar tratar das limitações ao poder de tributar, refere-se àquelas 
que se encontram previstas no texto constitucional, entre as quais não 
está elencada a situação de que se cogita. Assim, de forma alguma se 
trata o art. 98 do CTN de regra que veicula a regulamentação de uma 
limitação ao poder de tributar. (Grifo do autor.) 

Pois bem. À míngua de solução normativa, o deslinde da antinomia em 
apreço está a cargo, portanto, da dogmática jurídica. Nessa senda, defende-
-se, neste trabalho, que a adoção, a priori, da regra da especialidade não se 
revela adequada. A solução deve ser casuística.  

É que há hipóteses em que o critério da especialidade não é capaz de 
resolver o problema em mote. De plano, registre-se que o Congresso Nacio-
nal pode legislar de forma diretamente contrária ao que fora estabelecido 
anteriormente em uma convenção internacional. Nada o impede de fazê-lo. 
O parlamento estará apenas exercendo as suas funções constitucionais, que 
irrompem do princípio democrático.

Fixada tal premissa, note-se, por exemplo, que lei interna posterior 
ao tratado pode regular inteiramente a matéria nele versada. Em tal circuns-
tância, a lei nacional deve prevalecer, em obséquio ao disposto no art. 2º, § 
1º, parte final, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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Noutro giro, é possível aventar a possibilidade de lei nova disciplinar 
expressamente aquela situação disposta no tratado internacional. Haveria, 
em tal caso, duas normas especiais em conflito, o que inviabilizaria a apli-
cação do aforismo lex specialis derrogat lex generalis.

Assim, infere-se que, conquanto a regra da especialidade seja, de fato, 
a solução adequada para a maioria dos conflitos entre tratados tributários e 
leis nacionais, em certas circunstâncias, a adoção do critério cronológico se 
impõe como necessária para resolver-se a antinomia, tais como em ambas as 
situações acima descritas, independentemente de eventual responsabilização 
do Estado no plano internacional. 

5 Conclusão

O propósito deste estudo foi descerrar uma solução para o proble-
ma da antinomia entre tratados internacionais sobre matéria tributária e o 
direito interno. 

Constatou-se que, hoje, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o 
entendimento de que os tratados em apreço devem ser observados na hi-
pótese de colisão com a legislação nacional. Aqueles, por serem de natureza 
especial, sempre prevaleceriam sobre esta, de caráter genérico.  

A Suprema Corte, porém, admite tanto o critério cronológico quanto 
a regra da especialidade como instrumentos para o deslinde da antinomia 
sob exame, a depender da análise do caso concreto. 

Neste trabalho, defendeu-se que a regra da especialidade não pode 
ser adotada, em tese e a priori, como método sempre adequado para solucio-
nar-se o conflito entre tratados internacionais tributários e o ordenamento 
jurídico nacional, ainda que o seja na maioria dos casos.

Assinalou-se que o Congresso Nacional tem o poder de legislar em 
sentido contrário ao que fora outrora convencionado na arena internacional. 
Seja regulando inteiramente a matéria disposta no tratado, seja disciplinando, 
de forma específica, os fatos objeto de regulação pela norma internacional. 

Nessas situações, a regra da especialidade mostra-se inadequada para 
a solução do problema. Na espécie, o critério cronológico irrompe como o 
único mecanismo apto a resolver a antinomia entre o direito internacional 
tributário e o direito interno. 
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O princípio do efeito relativo dos tratados internacionais e 
os efeitos perante terceiros Estados

Luciana Raquel Tolentino de Moura1

1 Introdução

O direito das gentes tem como fundamento o voluntarismo. A socie-
dade internacional obedece a um sistema descentralizado e individual. Os 
Estados organizam-se horizontalmente e só obedecem às normas jurídicas 
que constituíram objeto de sua vontade. O consentimento é tido como a 
fonte de toda obrigação assumida por um Estado no plano internacional. Tal 
princípio encontra-se assentado na jurisprudência da Corte Permanente de 
Justiça Internacional no caso Lótus, que decidiu que “As regras de direito 
obrigando os Estados procedem da vontade destes” (ZANINI-GODINHO, 
2011, p. 249).

A relatividade dos tratados internacionais está fundada no volunta-
rismo. Em função disso, tem-se que os tratados internacionais não obrigam 
terceiros Estados. Perante estes, são res inter alios acta e, conforme deter-
mina o secular aforismo, pacta tertiis nec nocent nec prosunt2.

Tais preceitos são incontestáveis e consagrados pela jurisprudência 
e pela prática internacionais. Segundo Hildebrando Accioly (1956, p. 603), 
tais princípios já foram reconhecidos até mesmo pela Corte Permanente de 
Justiça Internacional na sentença relativa a certos interesses alemães na Alta 
Silésia polonesa3.

Tal máxima encontra-se positivada no art. 34 da Convenção de Viena 
sobre o direito dos tratados, que dispõe: “Um tratado não cria obrigações 
nem direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento”.

1 Juíza federal. 
2	Os	tratados	não	beneficiam	nem	prejudicam	terceiros.
3	No	acórdão	7,	de	25	de	maio	de	1926,	ficou	assentado	pela	C.P.J.I.	que	“Um	tratado	só	faz	lei	entre	os	

Estados que nele são partes”, colocando em prática a máxima pacta tertiis nec nocent nec prosunt.
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A despeito desta regra geral — de que os tratados internacionais não 
produzem efeitos sobre terceiros Estados —, a prática mostra que alguns 
tratados, em função das situações jurídicas que criam para as partes con-
tratantes, acabam produzindo efeitos colaterais para Estados estranhos às 
cláusulas pactuadas.

2 Efeitos dos tratados internacionais perante terceiros Estados

A doutrina moderna vem sistematizando os efeitos produzidos pelos 
tratados sobre terceiros Estados, dividindo-os em quatro tipos, quais sejam, 
efeito difuso, efeito aparente, previsão convencional que cria direitos para 
terceiros e previsão convencional que cria obrigações para terceiros (REZEK, 
2006, p. 81-84; BORGES, 2011, p. 60-63; MAZZUOLI, 2011, p. 266-270). Con-
fira-se a distinção feita por Francisco Rezek (2008, p.81) sobre esse ponto. 

Tratados há que, por criarem ou modificarem situações jurídicas obje-
tivas, produzem sobre toda a comunidade internacional o mero efeito 
de exortação ao reconhecimento. Outros, expressivamente, repercutem 
sobre terceiros não como normas jurídicas, mas como fatos. Menos co-
muns são as hipóteses em que o tratado realmente opera como norma 
sobre terceiros determinados, quer no sentido de conferir-lhes direitos, 
quer no sentido de obrigá-los.

2.1 Efeito difuso

Com fulcro nessas lições doutrinárias, temos o chamado efeito difuso 
dos tratados, que trata do reconhecimento de situações jurídicas objetivas. 
Esse efeito refere-se à hipótese em que um tratado celebrado entre partes 
determinadas cria uma situação jurídica objetiva, acabando por atingir toda 
a sociedade internacional, que deverá observar a nova situação jurídica das 
partes do acordo. O tratado produz sobre toda a sociedade internacional o 
mero efeito da exortação ao reconhecimento da nova situação jurídica criada 
pelas partes. O exemplo tradicionalmente citado é o do tratado internacional 
que tem por objeto a mudança dos limites fronteiriços entre Estados. A nova 
situação objetiva, criada por um pacto desta natureza, torna obrigatória a sua 
observância por toda a comunidade internacional de forma indiscriminada, 
ainda que por questão cartográfica (REZEK, 2006, p. 81)4. 

4 Rezek cita outro exemplo de tratado internacional que produz efeitos difusos “Opera sobre tercei-
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Relevante destacar que, diferentemente do que se dá em direito civil, 
na seara do direito internacional, uma nação não está obrigada a reconhecer 
essas situações jurídicas objetivas criadas por um tratado internacional. E 
assim é porque a sociedade internacional é descentralizada, de forma que 
não há autoridade supranacional que possa obrigar um Estado soberano 
a reconhecer situação jurídica criada por outros Estados por meio de um 
acordo internacional.

Lembra Rezek que até mesmo um ato unilateral legítimo tem aptidão 
para produzir tal efeito difuso sobre a comunidade internacional.

2.2 Efeito aparente

A segunda espécie de efeito produzido por um tratado internacional 
que atinge a esfera de Estados estranhos ao pacto ocorre quando um de-
terminado Estado sofre as consequências diretas de um tratado por força 
de disposição constante em outro tratado que o precede e vincula uma das 
partes. 

Exemplo comum na prática internacional é a famosa cláusula da na-
ção mais favorecida. Aqui existe uma situação de fato — o novo tratado não 
interfere na esfera jurídica do terceiro, mas a situação de fato por ele criada 
produz efeitos em outro tratado do qual o terceiro é parte.

Valerio Mazzuoli (2011, p. 267) define, de forma sintética e objetiva, 
a cláusula da nação mais favorecida. Confira-se:

Por meio de tal cláusula (geralmente presente em acordos bilaterais 
de ordem comercial) as partes se comprometem (umas em relação 
às outras) a dar o mesmo tratamento mais benéfico que, porventura, 
possa ser atribuído a qualquer outro Estado no futuro.

Se os Estados A e B celebram um tratado em que fica estabelecida a 
aplicação de uma alíquota menor em relação aos tributos incidentes sobre 
a importação de produtos originários um do outro e convencionam que, na 
hipótese de um deles vir a aplicar tratamento mais privilegiado aos produtos 
de outro Estado, o copactuante deste acordo terá automaticamente direito 
a este tratamento mais privilegiado5.

ros	em	geral	o	tratado	com	que	W	e	Z,	Estados	condôminos	de	águas	interiores	fluviais	ou	lacus-
tres, entendam de abri-las à livre navegação civil de todas as bandeiras”.

5 A Corte Internacional de Justiça assentou que a intenção da cláusula da nação mais favorecida “é 
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A cláusula provoca a situação em que um terceiro Estado adquire 
direitos ou vantagens por meio de um tratado em que não é parte em função 
de uma disposição normativa constante em tratado anterior, em que é parte. 
Óbvio que não é o tratado novo que faz com que o terceiro adquira vanta-
gens, mas sim o tratado precedente, em que este terceiro figura como parte.

Esse efeito não é jurídico, razão pela qual a Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados de 1969 não lhe faz menção.

A cláusula da nação mais favorecida é um dos fundamentos do Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT)6. 

Outro exemplo de efeito aparente de um tratado internacional que 
atinge Estados alheios ao pacto está na Convenção sobre o Comércio Inter-
nacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção 
(CITES), em que as partes contratantes são incitadas a tomar medidas de des-
forço contra os Estados que não se comportam de acordo com suas normas7. 

2.3 Previsão convencional que cria direitos para terceiros

As últimas espécies de efeitos jurídicos referem-se aos tratados que 
trazem previsão de direitos e obrigações para terceiros Estados. Tais efeitos, 
por serem jurídicos, receberam tratamento convencional nos arts. 35 a 38 
da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

O art. 36 da Convenção dispõe:
Artigo 36. Tratados que Criam Direitos para Terceiros Estados.
1. Um direito nasce para um terceiro Estado de uma disposição de um 
tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de conferir, por meio 
dessa disposição, esse direito quer a um terceiro Estado, quer a um 

estabelecer e manter em todo o tempo, entre os países interessados, uma igualdade fundamental, 
sem discriminação” (Sentença de 27 de agosto de 1952, relativa a nacionais dos Estados Unidos no 
Marrocos).

6 A cláusula encontra-se inscrita no art. 1º do Acordo.
“Art. 1º Tratamento Geral de Nação Mais Favorecida
1. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma Parte Contratante em 
relação a um produto originário de (ou destinado a) qualquer outro país, será imediata e incondi-
cionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras Partes 
Contratantes ou ao mesmo destinado.”

7 Segundo Marcelo Varella (2011, p. 113), nos últimos 15 anos, o Comitê da Cites recomendou de 
forma não obrigatória a suspensão do comércio com El Salvador, Itália, Grécia, Granada, Guiana, 
Senegal e Tailândia. 
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grupo de Estados a que pertença, quer a todos os Estados, e o terceiro 
Estado nisso consentir. Presume-se o seu consentimento até indicação 
em contrário, a menos que o tratado disponha diversamente.
2. Um Estado que exerce um direito nos termos do parágrafo 1 deve 
respeitar, para o exercício desse direito, as condições previstas no 
tratado ou estabelecidas de acordo com o tratado.

Ao abordar a questão referente aos tratados in favorem tertiis, a Con-
venção cria duas condições para que um terceiro, alheio ao tratado, tenha em 
seu favor criado ou reconhecido um direito pelos Estados-partes do acordo, 
quais sejam, a estipulação em favor de um terceiro e a existência de acordo 
colateral pelo qual o Estado favorecido exprime seu consentimento, acei-
tando o direito criado ou reconhecido no tratado.

A Convenção reclama o consentimento do terceiro Estado, ao qual 
são conferidos direitos, mas interpreta o silêncio como aceitação. A intenção 
de conferir direito a terceiro alheio ao tratado deve estar disposta de forma 
precisa no tratado. Havendo incerteza ou imprecisão, o Estado não parte 
ficará impossibilitado de se aproveitar da disposição vantajosa do tratado8.

Não se pode esquecer que o terceiro Estado não se torna parte no 
tratado, sua posição é de credor do direito a ele conferido por disposição 
deste tratado. Fitzmaurice, citado por Thiago José Zanini-Godinho (2011, p. 
267), ensina que “o referido terceiro Estado, agindo em seu nome e por sua 
própria iniciativa, um direito de recurso contra as partes do tratado, se suas 
disposições não são executadas”.

Exemplo dessa espécie de efeito é a abertura dos tratados multila-
terais à adesão por outros Estados. Quando as partes assinam um tratado e 
decidem permitir que outros a ele adiram, cria, indubitavelmente, um direito 
para terceiros que, optando por aderir ao pacto, deixam de ser terceiros e 
passam a ser parte no acordo.

8 Tiago José  Zanini-Godinho (2011, p. 263) ensina que “Com efeito, as estipulações vantajosas de 
um tratado em favor de terceiros não podem ser presumidas. Segundo a CPJI, no caso Zonas Fran-
cas: não se pode facilmente presumir que estipulações vantajosas em favor de um terceiro Estado 
teriam sido adotadas como um verdadeiro direito. Nada, contudo, impede que a vontade soberana 
dos Estados possa ter este objeto e esse efeito. A existência de um direito adquirido em virtude de 
um ato passado por outros Estados é questão este caso: trata-se de constatar se os Estados que 
estipularam em favor de outro Estado desejaram criar para este um verdadeiro direito, e que este 
o aceitou como tal”.
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2.4 Previsão convencional de obrigações para terceiros

Há tratados que preveem obrigações para terceiros Estados. Desse 
efeito cuidou a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

Artigo 35. Tratados que Criam Obrigações para Terceiros Estados
Uma obrigação nasce para um terceiro Estado de uma disposição de um 
tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação 
por meio dessa disposição e o terceiro Estado aceitar expressamente, 
por escrito, essa obrigação.

Nada impede que um Estado seja diretamente afetado por força de 
disposições de um determinado tratado que lhe imponham obrigações, desde 
que consinta com estas. 

Apesar de o terceiro Estado aceitar expressamente e por escrito as 
obrigações que lhe são impostas por um tratado, não é possível considerar 
que ele seja parte nesse tratado. Isso porque as obrigações que o terceiro 
assume têm natureza diversa daquelas assumidas pelos Estados contratantes. 
As obrigações impostas ao terceiro consistem em assegurar às partes apoio 
acessório, instrumental, atividade própria de terceiro, diversa das obrigações 
assumidas pelos Estados-partes.

O sistema de garantia é exemplo da situação prevista no art. 35 da 
Convenção9. Outra hipótese exemplificativa da situação prevista no artigo 
supracitado ocorrerá quando o Estado que se encarregou de ser depositário 
de um tratado, acaba, por uma razão qualquer, não ratificando tal acordo, 
caso em que ele estará na condição de terceiro obrigado.

A Convenção exige que este consentimento seja externado de forma 
expressa por intermédio de uma declaração unilateral, por escrito. Pode-se 
questionar se a exigência de forma escrita não representaria um rigor exa-
gerado. A resposta é negativa. Rezek (2006, p.469) ensina que 

9 A Convenção de Havana sobre tratados de 1928 previa expressamente o sistema de garantia: “Ar-
tigo 13. A execução do tratado pode, por cláusula expressa ou em virtude de convenio especial, ser 
posta, no todo ou em parte, sob a garantia de um ou mais Estados. O Estado garante não poderá in-
tervir na execução do tratado, senão em virtude de requerimento de uma das partes interessadas 
e quando se realizarem as condições sob as quais foi estipulada a intervenção, e ao fazê-lo, só lhe 
será lícito empregar meios autorizados pelo direito internacional e sem outras exigências de maior 
alcance do que as do próprio Estado garantido”. A Convenção de Viena não fez menção ao sistema 
de garantia.
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[...] no domínio dos tratados a forma escrita se impõe tanto para o 
conteúdo das normas quanto para a expressão (ainda que provisória 
e reversível, quando tal é o efeito único da assinatura) da vontade das 
partes. O mínimo que se há de exigir como condição do comprometi-
mento do Estado terceiro é assim o que se exige ordinariamente das 
partes: a aquiescência por escrito, necessária a fortiori no caso daquele.

3 Conclusão

Em princípio os tratados internacionais só obrigam os Estados que 
manifestaram seu consentimento, não atingindo sujeitos alheios ao acordo. 
Perante terceiros, configuram res inter alios acta. Esse princípio da relativi-
dade dos tratados internacionais é reconhecido pela jurisprudência inter-
nacional e encontra-se positivado no art. 34 da Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados de 1969. 

A despeito de tal relatividade, a prática das relações internacionais 
demonstra que, em diversas situações, tratados internacionais produzem 
efeitos perante terceiros Estados. Há os tratados que produzem efeitos como 
fatos e os que produzem efeitos como normas jurídicas sobre terceiros Esta-
dos. É possível que um tratado, ao criar situação jurídica objetiva nova entre 
as partes contratantes, torne a observância desta nova situação objetiva 
obrigatória para terceiros. Exemplo de tratado que produz tal espécie de 
efeito difuso entre terceiros é aquele que redefine a linha de fronteira entre 
dois Estados.

Da mesma forma, pode acontecer de um Estado sofrer consequência 
direta de um tratado de que não é parte por força de disposição constante em 
outro tratado anterior que vincula uma das partes do novo tratado. Hipótese 
deste efeito é a cláusula da nação mais favorecida.

Por outro lado, tratados há que preveem direitos e obrigações para 
terceiros Estados. De tais efeitos, por serem jurídicos, cuidou a Convenção 
de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. Quanto aos tratados in favorem 
tertiis, a Convenção reclama o consentimento do terceiro, mas interpreta seu 
silêncio como aceitação. No que se refere aos tratados que afetam terceiros 
impondo-lhes obrigações, a Convenção de 1969 exige que estes terceiros 
manifestem seu consentimento expressamente e por escrito. Ao aceitar tais 
obrigações, o terceiro não se torna parte no tratado, pois elas consistem em 
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atividades próprias de terceiro, cuja natureza é adjetiva, ou seja, diversa das 
assumidas pelos Estados-partes. 
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A igualdade soberana dos Estados e a  
intervenção humanitária

Mara Elisa Andrade1

1 A soberania nas relações internacionais

Miguel Reale (2003, p. 139) conceitua soberania do Estado como 
sendo “o poder de organizar-se juridicamente e fazer valer dentro de seu 
território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos e de 
convivência”. Sem adentrar no mérito de ser ou não elemento do Estado, no 
que concerne ao direito internacional público, a soberania estatal é relacio-
nada à independência e às relações de igualdade entre os Estados.

A concepção de soberania estatal, no âmbito do direito internacio-
nal público, surgiu atrelada à idéia de poder supremo e absoluto, que não 
admite outro poder maior ou superior, nas relações internacionais. Logo, a 
soberania é tomada como sinônimo de poder que não se submete a outro 
poder superior.

Com fundamento na concepção clássica de soberania, foram conso-
lidados princípios basilares aplicáveis às relações internacionais, tais como 
igualdade entre os Estados, princípio da não intervenção e princípio da au-
todeterminação dos povos, que estão, inclusive, positivados constitucional-
mente no art. 4° da Constituição da República Federativa do Brasil. Ademais, 
referidos princípios foram consagrados entre os propósitos e princípios das 
Nações Unidas, conforme arts. 1 e 2 da Carta das Nações Unidas.

Não obstante a concepção clássica de soberania estatal internacional, 
quando o assunto se volta para a concretização de direitos humanos e a so-
lidificação dos seus mecanismos de proteção internacional, verifica-se uma 
crescente tendência em relativizar o conceito, para reconhecer na soberania 
um poder que não é absoluto, ilimitado e incontestável.

1 Juíza federal.
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O aprimoramento dos mecanismos internacionais de proteção dos 
direitos humanos apresenta novos contornos ao conceito de soberania esta-
tal, sobretudo em questões envolvendo legítimas intervenções humanitárias.

2 A consolidação internacional dos direitos humanos

Segundo conceitua Antônio Enrique Pérez Luño (2010 apud 
PIOVESAN, 2011, p. 55), citado por Flávia Piovesan, os direitos humanos 
podem ser conceituados como um 

[...]conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento his-
tórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade 
humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos orde-
namentos jurídicos, nos planos nacional e internacional.

Existe um certo consenso quanto à consolidação do “Direito Inter-
nacional dos Direitos Humanos” no período pós-Segunda Guerra Mundial, 
sobretudo em razão dos horrores praticados pela ideologia nazista. A partir 
desse marco histórico, são difundidas as concepções de que os direitos hu-
manos são prerrogativas inerentes à condição humana, independentemente 
da nacionalidade, raça, do sexo, da crença religiosa ou de qualquer outra 
condição. Trata-se de direito que tem por características a universalidade e 
indisponibilidade, tendo por núcleo essencial a dignidade da pessoa humana.

No contexto de consolidação dos direitos humanos, enquanto direito 
imanente à condição humana, universal e transcendental, com progressiva 
internacionalização de sua proteção, surgem a Carta das Nações Unidas de 
1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, através das 
quais são estabelecidas pautas de atuação estatal, com vistas à proteção de 
direitos fundamentais. Para aclarar a compreensão de ideologia protetiva 
dos direitos fundamentais do homem, insta transcrever o preâmbulo da 
Carta das Nações Unidas, promulgada no Brasil pelo Decreto  19.841, de 22 
de outubro de 1945, em termos: 

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 
vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé 
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser 
humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim 
como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 
as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados 
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e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a 
promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de 
uma liberdade ampla.
E para tais fins praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, 
como bons vizinhos,e unir as nossas forças para manter a paz e a se-
gurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a 
instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser 
no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para 
promover o progresso econômico e social de todos os povos.

Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução dêsses ob-
jetivos.

Esse passa a ser o marco de novo paradigma, através do qual o ho-
mem deixa de ser objeto e passa a ser sujeito de direito internacional público, 
sendo invocados os direitos humanos para fazer nascer responsabilidade 
internacional dos Estados, nas transgressões a esses direitos, seja por ação, 
seja por omissão, competindo-lhes, dessa forma, garantir de forma eficaz a 
proteção e promoção dos direitos fundamentais do homem.

A concretização dos direitos humanos, sobretudo na tutela do núcleo 
essencial da dignidade da pessoa humana, deixa de ser assunto singelamente 
interno de um Estado, razão pela qual não se insere, com exclusividade, na 
sua jurisdição interna, na medida em que se erige à condição de legítimo 
interesse da comunidade internacional. Nesse mesmo sentido se posiciona 
Flávia Piovesan (2011, p. 56-57), quando preleciona, verbis:

[...] em face das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 
Mundial, a comunidade internacional passou a reconhecer que a pro-
teção dos direitos humanos constitui questão de legítimo interesse e 
preocupação internacional. Ao constituir tema de legítimo interesse 
internacional, os direitos humanos transcendem e extrapolam o do-
mínio reservado do Estado ou a competência nacional exclusiva. São 
criados parâmetros globais de ação estatal, que compõem um código 
comum de ação, ao qual os Estados devem se conformar, no que diz 
respeito à promoção e proteção dos direitos humanos. Consolida-se o 
movimento do “Direito Internacional dos Direitos Humanos”. 

É nesse cenário de internacionalização de direitos humanos e de 
reconhecimento de seu caráter universal e transcendental, com respon-
sabilidade para toda a comunidade internacional, que surge a intervenção 
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humanitária, enquanto mecanismo de proteção de tais direitos, ainda que sua 
concretização implique mitigar as clássicas concepções de soberania estatal.

3 A intervenção humanitária

A Carta das Nações Unidas elenca, dentre os seus propósitos, a manu-
tenção da paz e a promoção da segurança internacional; o desenvolvimento 
de relações amistosas entre as nações, norteadas pelos princípios da igual-
dade de direitos e autodeterminação dos povos; promoção do respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais; entre outros, consoante art. 
1 do Capítulo I da referida Carta.

Entre os órgãos da ONU está o Conselho de Segurança, especialmente 
responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional, conso-
ante art. 23.1. da Carta das Nações Unidas, mediante utilização de medidas 
coercitivas, com primazia àquelas que não implicam o emprego de força 
(art. 33.1. da citada Carta).

O restabelecimento da paz e a segurança internacional devem ser 
buscados, prioritariamente, através de mecanismos não interventivos e sem 
o emprego da força. Nesse particular, a Carta das Nações Unidas prevê a uti-
lização de medidas coercitivas tais como a “interrupção completa ou parcial 
das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviária, marítimos, 
aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de qualquer outra espécie e o 
rompimento das relações diplomáticas” (art. 41). São os comumente conhe-
cidos embargos comerciais e sanções internacionais.

Todavia, quando as medidas “pacíficas” não surtem o efeito desejado, 
fica autorizado emprego da força, com vistas à manutenção e ao restabeleci-
mento da paz e segurança internacionais (Capítulo VII da Carta em epígrafe).

Como se pode perceber, as diretrizes e mecanismos outorgados ao 
Conselho de Segurança, pela Carta das Nações Unidas, se voltam para a ma-
nutenção/restabelecimento da paz e segurança internacional. Assim, a inter-
venção humanitária só se justificará quando a violação aos direitos humanos 
for intensa e comprometer a paz ou a segurança internacional.

Em apertada síntese, a Carta das Nações Unidas instituiu um sistema 
de segurança coletiva, a cargo do Conselho de Segurança, a quem compete 
precipuamente a manutenção e o restabelecimento da paz e segurança, atra-
vés do uso de medidas coercitivas, prioritariamente pacíficas e, excepcional-
mente, com o emprego da força. Neste particular, graves violações de direitos 
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humanos que comprometam a paz ou a segurança internacional deverão ser 
solucionadas através de medidas coercitivas que, em excepcional situação, 
justificarão o emprego da força, consubstanciando, nessa última hipótese, a 
intervenção humanitária.

Acerca da intervenção humanitária, Adriana Ramos (2004) adverte 
que a sua legitimação pressupõe desrespeito humanitário “maciço” — em 
caráter quantitativo (tomando como um dos exemplos a morte de 3 milhões 
de civis em Ruanda) — e prolongado no tempo, não se justificando a medida 
extrema de coerção nos atentados esporádicos, ocasionais, temporários e 
isolados aos direitos humanos. Essa mesma autora faz distinção entre a 
intervenção humanitária e a assistência humanitária, apesar de ambos os 
institutos pressuporem a existência de violação a direitos humanos.

A assistência humanitária conta com o consentimento do Estado no 
qual essa será prestada, com limites de espaço e tempo de duração mais 
nítidos, com fundamento nos arts. 55 e 56 da Carta das Nações Unidas, que 
trata da cooperação entre os Estados. A assistência humanitária também 
foi disciplinada pelas Resoluções 43/131 e 45/100, da Assembléia Geral 
da ONU, que tratam do direito de livre acesso às vítimas de catástrofes e a 
criação de corredores de emergência para fornecimento de medicamentos 
e alimentos às vítimas, respectivamente.

A intervenção humanitária, por seu turno, não conta com o consen-
timento do Estado no qual será efetivada, razão pela qual implica mitigar a 
soberania do Estado, em prol da proteção dos direitos humanos, tendo por 
fundamento jurídico de direito internacional as medidas coercitivas previstas 
no capítulo VII da Carta das Nações Unidas, mediante uso da força para a 
consecução dos objetivos de tutela da paz e segurança coletiva internacional, 
em situações de excepcional e intensa violação dos direitos humanos, seja 
por ação, seja por omissão estatal.

A principal crítica que se faz à intervenção humanitária, segundo 
Adriana Ramos (2004), reside na “adoção de medidas não uniformes, uma 
vez que atua apenas em alguns casos, enquanto que em outros o silêncio é 
a marca”. Com fundamento nessa crítica, a decisão pela intervenção huma-
nitária em alguns países e em outros não, a despeito de similar agressão aos 
direitos humanos, revela que o discurso humanitário é utilizado como jus-
tificativa para mascarar a dominação de determinados países sobre outros, 
na consecução de fins outros, de ordem econômica ou política, que acabam 
por desvirtuar a finalidade do instituto e comprometer sua legitimidade.
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Para coibir o desvio de finalidade que pode estar por trás de inter-
venções humanitárias, se faz necessário traçar requisitos, limites e uma 
metodologia de realização da intervenção humanitária, dado o seu caráter 
excepcional. Neste particular, Adriana Ramos (2004), ponderou em termos:

Contudo, não podem ser estas medidas consideradas como a panacéia 
de todos os males, sendo necessário delimitar contornos para a sua 
aplicação, numa tentativa de evitar abusos e arbítrios na utilização das 
intervenções humanitárias, na medida em que estas podem figurar 
como pano de fundo para a ação de países que, sob a pretensa proteção 
de direitos do homem, transformem-na em um meio de levar a cabo 
os seus interesses políticos e econômicos.
Assim sendo, tem a intervenção humanitária que ter como pressu-
posto o Estado de Necessidade, devendo ser utilizada como ultima 
ratio, com o completo esgotamento de quaisquer outras alternativas, 
respeitando, sempre, a proporcionalidade entre os meios utilizados e 
os fins a serem atingidos. É essa a condição sine qua non para legitimar 
tal atitude, onde os meios a serem utilizados em concreto acham-se 
funcionalizados aos fins assumidos na decisão de intervenção, não 
valendo por si só e não podendo ir além ou ficar aquém do que im-
porta alcançar: a assistência humanitária a população necessitada. 
Mister se faz a autorização do Conselho de Segurança, sendo que a 
Resolução deste órgão deve conter os limites temporais e espaciais da 
operação, que deve ter como princípios basilares à não discriminação 
e a subordinação dos interesses dos Estados, das organizações e dos 
indivíduos aos fins das Nações Unidas, designadamente o respeito pela 
autodeterminação dos povos.

A intervenção humanitária carece de aprofundada reflexão dogmá-
tica, com vistas a traçar limites que possam assegurar o uso dessa medida 
coercitiva de forma legítima, com vistas à proteção de direitos humanos. Por 
mitigar a soberania estatal, deve ser utilizada em caráter excepcional, quando 
as demais medidas coercitivas não forem satisfatórias ao restabelecimento 
da paz e segurança coletiva internacional, gravemente comprometidas por 
intensa violação a direitos humanos. É necessário que a violação aos direitos 
humanos se mostre “maciça”, causando intenso sofrimento à população, com 
comprometimento do núcleo essencial de dignidade humana, a evidenciar o 
estado de necessidade da medida. Ademais, não se admite que a intervenção 
humanitária seja utilizada em situações de violação isolada, temporária e 
transitória, razão pela qual deve estar presente o requisito de violação por 
tempo prolongado no tempo.
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4 Conclusão

A Carta das Nações Unidas proíbe o uso da forma e a ingerência inter-
nacional em questões domésticas de determinado Estado. Contudo, a grave 
violação de direitos humanos, massiva e prolongada no tempo, causadora 
de intenso sofrimento físico e psicológico da população, é questão que ex-
trapola os limites da fronteira, invocando responsabilidade da comunidade 
internacional para a tutela dos direitos humanos e para a manutenção e o 
restabelecimento da paz e segurança internacional, razão pela qual legiti-
mam a adoção, pelo Conselho de Segurança, de medidas coercitivas, ainda 
que mediante emprego da força.

Nesse particular, os princípios da igualdade soberana nos Estados, da 
proibição do emprego da força e o princípio da não intervenção devem ceder 
para a tutela de direitos humanos, uma vez que a comunidade internacional 
assumiu responsabilidade para garantir o núcleo essencial da dignidade da 
pessoa humana, não podendo assistir, passivamente, ao sofrimento humano 
de larga escala, que compromete a paz e a segurança coletiva. 
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Tratados de Ayacucho, Petrópolis e Rio de Janeiro: a 
incorporação do Acre ao território brasileiro

Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto1

Introdução

Direito, história e economia se entrelaçam em uma teia complexa de 
fatos, normas e compromissos que moldam os destinos de pessoas e regiões. 
Os compromissos estabelecidos em direito internacional não são frutos de 
acasos, mas estão ordinariamente fundados em acontecimentos que apre-
sentam enormes consequências sociais, políticas e econômicas.

A definição das fronteiras entre o Brasil e os seus vizinhos remonta 
à fixação, nem sempre clara, das delimitações dos dois grandes impérios 
coloniais do século XVI.

Portugal e Espanha, mesmo antes da descoberta de muitas terras a 
oeste de seus domínios europeus, firmaram o Tratado de Tordesilhas (1494), 
cuja linha nunca foi respeitada. Ulteriormente, o Tratado de Madri (1750) es-
tabeleceu princípio do uti possidetis, ita possideatis (como possuís, continuais 
possuindo). Os dois impérios ainda discutiriam e fixariam as fronteiras em 
outras oportunidades, através, por exemplo, dos Tratados de Pardo (1761) 
e Santo Ildefonso (1777).

Os tratados dos tempos coloniais influenciaram as definições das 
atuais fronteiras latino-americanas, mas, no que diz respeito ao Acre, três do-
cumentos mais recentes foram cruciais para a fixação dos limites entre Brasil, 
Bolívia e Peru. São os tratados de Ayacucho (1867)2, Petrópolis (1903)3 e 
Rio de Janeiro (1909)4.

1 Juiz federal.
2 Disponível em: http://pt.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Ayacucho. Acesso em: 2 out. 2012.
3 Disponível em: http://pt.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Petr%C3%B3polis. Acesso em: 2 out. 

2012.
4 Disponível em: http://pt.wikisource.org/wiki/Tratado_do_Rio_de_Janeiro_%281909%29. Acesso 

em: 2 out. 2012.
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1 Tratado de Ayacucho

Por força do Tratado de Ayacucho, de 1867, Brasil e Bolívia acorda-
ram acerca de um território que a ambos e ao Peru era fronteiriço. Fixou-se, 
em princípio, que era boliviana a quase totalidade do território que hoje 
conhecemos como estado do Acre. 

As dúvidas geográficas do tratado e a ocupação do território por 
brasileiros gerariam uma difícil questão de fronteiras, que somente seria 
resolvida definitivamente 40 anos depois, quando o Brasil celebrou o Tratado 
do Rio de Janeiro com o Peru, em 08/09/1909, após o Tratado de Petrópolis 
ter solucionado a pendência com a Bolívia, em 17/11/1903.

Do Tratado de Ayacucho até o Tratado do Rio de Janeiro, o desenrolar 
dos fatos moldaria não somente o destino do território, em grande parte 
atualmente brasileiro, mas também daria os contornos à alma acreana e à 
sua forma de conviver com seu passado e com a floresta.

O Tratado de Ayacucho foi assinado em 27/03/1867, no contexto da 
Guerra do Paraguai, a Maldita Guerra, que, nas palavras do Barão de Cotegipe, 
atrasava-nos meio século.

Com todos os recursos nacionais voltados para o maior conflito bélico 
da história brasileira, o Tratado de Ayacucho visava à definição das frontei-
ras com a Bolívia, com a consequente neutralidade boliviana na guerra e o 
desestímulo a qualquer intervenção em favor dos paraguaios.

Embora formalmente a aliança contra o Paraguai fosse formada por 
Brasil, Argentina e Uruguai, a guerra foi conduzida basicamente por esforços 
brasileiros, já que a Argentina, aliada mais forte, consumia seus recursos para 
manter o controle de suas províncias. Nesse contexto, o Brasil não poderia 
permitir uma eventual intervenção boliviana em favor do Paraguai.

O art. 2º do Tratado de Ayacucho expressamente estabelecia o princí-
pio do uti possidetis e determinava os limites territoriais entre Brasil e Bolívia, 
passando por locais que atualmente correspondem às fronteiras brasileiras 
nos estados do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, Rondônia e do Acre.

A região que atualmente compõe o estado do Acre era quase inte-
gralmente desconhecida na época. Flávia Lima e Alves afirma que a área 
compreendida entre os rios Javari e Madeira constava em mapas bolivianos 
como tierras non descubiertas.
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O desconhecimento de brasileiros e bolivianos acerca da região se 
traduz no final do art. 2º e no art. 4º, ambos do Tratado de Ayacucho, que 
estabeleciam o seguinte:

Art. 2º [...] Deste rio [Rio Madeira] para o oeste seguirá a fronteira por 
uma paralela, tirada da sua margem esquerda em latitude sul 10020’, 
até encontrar o Rio Javary. Se o Javary tiver as suas nascentes ao norte 
daquela linha leste-oeste, seguirá a fronteira, desde a mesma latitude, 
por uma recta a buscar a origem principal do dito Javary.

Art. 4º Se no acto da demarcação ocorreram dúvidas graves, prove-
nientes da inexactidão nas indicações do presente tractado, serão essas 
dúvidas decididas amigavelmente por ambos os governos, aos quaes 
comissários as sujeitarão, considerando-se o acordo que as resolver 
como interpretação ou additamento ao mesmo tractado; e ficando 
entendido que, si taes dúvidas ocorrerem em um ponto qualquer, não 
deixará por isto a demarcação de prosseguir nos outros indicados no 
tractado.

A questão da nascente do Javari deu ensejo ao que Valdir de Oliveira 
Calixto, citado por Flávia Lima e Alves, chamou de “uma dramática e trágica 
dança das linhas geodésicas, envolvendo o destino de milhares de pessoas”.

Em 1874, uma comissão mista Brasil-Peru, com a delegação brasileira 
sob a chefia do Barão de Tefé, apontou a nascente do Javari em 701’17’’5 
de latitude sul e 7408’27”07 de longitude de Greenwich, que passou a ser 
conhecida como linha Tefé. Em janeiro de 1898, Cunha Gomes, supervi-
sionando os trabalhos demarcatórios, enviou relatório ao Ministério das 
Relações Exteriores, informando que a origem do Javari estaria fixada em 
70,11’48”10, o que pouco diferia da linha fixada pelo Barão de Tefé, como 
esclarece Flávia Lima e Alves.

A discrepância entre os 10020’, estimada no Tratado de Ayacucho, e a 
correta localização da nascente do Javari implicava a alteração de uma linha 
reta para uma linha oblíqua de fronteira, subtraindo do Brasil 242 léguas 
quadradas de território, conforme afirmou Sílvio Meira no prefácio ao volu-
me 37 das Obras Completas de Ruy Barbosa, citado por Flávia Lima e Silva.

O drama não se limitava à perda de um vasto território. A popula-
ção brasileira e a produção de borracha da região foram especificadas pelo 
coronel Gregório Thaumaturgo de Azevedo, em ofício endereçado ao então 
ministro das Relações Exteriores, Carlos de Carvalho. O conteúdo do ofício 
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foi transcrito por Valdir de Oliveira Calixto e citado por Flávia Lima e Alves. 
Dizia Gregório Thaumaturgo de Azevedo, futuro fundador do município de 
Cruzeiro do Sul/AC:

Aceitar o marco do Peru como o último da Bolívia, devo informar-vos 
que o Amazonas irá perder a melhor zona de seu território, a mais rica 
e mais produtora, porque, dirigindo-se a linha geodésica de 100 e 20’ 
a 701’17” ela será muito inclinada para o norte, fazendo-nos perder o 
alto rio Acre, quase todo o Iaco e o Alto Purus, os principais afluentes 
do Juruá e talvez os do Jutaí e do próprio Javari; rios que dão a maior 
porção da borracha exportada e extraída por brasileiros. [...] Toda essa 
zona perderemos, aliás explorada e povoada por nacionais e onde já 
existem centenas de barracas, propriedades legítimas e demarcadas 
e seringais cujos donos se acham de posse há alguns anos; sem recla-
mação da Bolívia, muitos constituídos provisórios, só esperando a 
demarcação para receberem os definitivos.

Mais do que a indefinição e as dúvidas do Tratado de Ayacucho, a 
economia arrastaria a fronteira para o sul.

2 A ocupação humana do território

Os rios que cortam o Acre, todos basicamente no sentido sul/norte 
ou sudoeste/nordeste, foram as rotas por onde seguiram muitos explorado-
res, visando, especialmente, à extração de látex. Partindo do rio Amazonas, 
seguindo o rio Solimões e, depois, os rios Juruá e Purus, os exploradores che-
gavam ao atual estado do Acre, uma região riquíssima em hevea brasiliensis, 
árvore da qual se extrai a matéria-prima da borracha.

Com o processo de vulcanização inventado por Charles Goodyear 
em 1839, a borracha tornou-se um importante artigo industrial. No final do 
século XIX, com a utilização da borracha para produção de pneumáticos para 
bicicletas e, depois, também para automóveis, a necessidade de látex era 
ingente e a produção da Amazônia, com destaque para o Acre, representava 
a imensa maioria da produção mundial.

Há registro de navegação e mesmo fixação de brasileiros em rios 
acreanos, já no início da segunda metade do século XIX, mas a ocupação 
ganharia grande impulso à medida que a demanda por borracha aumentava 
na Europa e nos Estados Unidos.
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Em tal cenário, motivados por grandes secas, especialmente em 1877, 
milhares de nordestinos deixaram sua terra natal, principalmente o Ceará, 
para explorar látex na Amazônia.

A grande demanda por borracha e o virtual monopólio da produção 
amazônica produziram grandes fortunas, principalmente em Manaus e Be-
lém. Os seringueiros, porém, permaneciam em situação miserável, lutando 
contra as mazelas humanas e a hostilidade do ambiente.

Em 1900, segundo dados estatísticos do governo dos Estados Unidos, 
aproximadamente 60 mil brasileiros viviam no Acre, segundo Luiz Alberto 
Moniz Bandeira, citado por Flavia Lima e Alves (2004). Os americanos acom-
panhavam os fatos e tinham enorme interesse na região, não somente como 
importadores de borracha, mas também por relações que viriam a ter com 
um grupo de investidores reunidos no chamado Bolivian Syndicate.

Havia clara dissonância entre a ocupação do território por brasilei-
ros, com seus respectivos interesses econômicos, e a soberania boliviana 
reconhecida pelo governo brasileiro.

3 A soberania boliviana e a Revolução Acreana

Embora o governo Campos Sales (1898/1902) reconhecesse a so-
berania boliviana sobre o território acreano, com base em interpretação do 
Tratado de Ayacucho, as dificuldades de acesso ao território, a partir de La 
Paz, eram tamanhas que tornavam difícil a manutenção do território pela 
Bolívia.

Já se disse muitas vezes que geografia é destino. Pode não o ser, mas 
certamente a geografia influencia enormemente o processo histórico. Os 
brasileiros tinham rios que os conduziam ao território acreano, e o lucro da 
borracha os impulsionava a subir os rios amazônicos em direção ao Acre. 
A Bolívia tinha obstáculos naturais e uma selva que impedia o acesso ao 
território que viria a ser disputado.

José Paravicini, ministro plenipotenciário da Bolívia no Rio de Janeiro, 
viajou ao Acre, no final de 1898 e início de 1899, e fundou a localidade de 
Puerto Alonso, onde fixou um posto alfandegário, em uma das margens do 
rio Acre. Para fazê-lo, Paravicini viajou pela costa brasileira, ingressou pela 
foz do rio Amazonas, passou pelos rios Solimões e Purus antes de navegar 
pelo rio Acre. 

livro_direito_internacional.indb   275 07/05/2013   14:45:46



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

276

A viagem de La Paz ao Acre, contornando toda a costa brasileira e na-
vegando pelos rios da Amazônia, era tão grande que inviabilizava o exercício 
da soberania. Durante a Revolução Acreana, militares bolivianos seguiram 
por terra, pela selva, e grande parte dos soldados foi dizimada pelas doenças 
e dificuldades da travessia.

Além do estabelecimento do posto alfandegário, operou-se a deter-
minação boliviana de abertura dos rios à navegação internacional, embora 
estivessem os trechos navegáveis em território brasileiro.

Mesmo protestando contra as posturas adotadas pela Bolívia, o gover-
no Campos Sales continuava reconhecendo a soberania boliviana na região. 
Em maio de 1899, liderados por José Carvalho, os brasileiros expulsaram 
Moisés Santivañez, que havia substituído José Paravicini como representante 
do governo boliviano em Puerto Alonso.

Diante da dificuldade de manter a soberania na região, a Bolívia ini-
ciou contatos com um grupo de capitalistas ingleses e norte-americanos, 
que se constituiriam no Bolivian Syndicate e arrendariam a região como uma 
companhia colonial privilegiada.

Em 14 de julho de 1899 — não por acaso o aniversário da queda da 
Bastilha —, um jornalista e aventureiro espanhol, Luiz Galvez Rodrigues de 
Arias, proclamou o Estado Independente do Acre e foi aclamado presiden-
te. O Estado Independente do Acre teve sua capital fixada em Porto Acre, 
o novo nome da cidade fundada por Paravicini. Foram expedidos decretos, 
confeccionada a bandeira e determinada a confecção de selos para o correio 
do novo estado, entre várias medidas administrativas empreendidas por 
Galvez e seu governo.

Mantendo a política que reconhecia a soberania boliviana na região, 
o governo Campos Sales enviou uma flotilha da Marinha, obtendo a rendição 
e a queda do governo de Galvez, em março de 1900. É emblemático que a 
rendição tenha se dado ao governo brasileiro, já que os seringueiros lutaram 
e venceram forças bolivianas.

Galvez, doente, deixou para sempre o Acre, levando consigo os ar-
quivos do governo, que temia fossem destruídos. Galvez e seu tempo foram 
bem retratados por Alfonso Domingo (2003). 

Os passos da história e da economia continuaram a contribuir para 
o desfecho que mudaria o contorno do mapa do Brasil. O efetivo acordo da 
Bolívia com o Bolivian Syndicate, o levante vitorioso de um exército de serin-
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gueiros chefiados por Plácido de Castro e a mudança de governo no Brasil 
foram fatores determinantes para conduzir Brasil e Bolívia ao Tratado de 
Petrópolis.

A Bolívia, temendo perder o domínio sobre as terras acreanas, cele-
brou, em 1901, um contrato com um grupo de investidores ingleses e ame-
ricanos, denominado Bolivian Syndicate, que assumiria o controle total da 
região durante 30 anos, incluindo movimentação alfandegária e militar, 
conforme descreve Flávia Lima e Alves (2004).

A questão deixou de ter caráter local ou referir-se a meros interes-
ses econômicos de fronteiras. Tratava-se da implementação, na Amazônia, 
de um modelo econômico colonial utilizado na África e na Ásia. É tentador 
imaginar as consequências de tal modelo, caso tivesse sido implementado.

O interesse econômico na região havia aumentado enormemente 
e continuaria a elevar-se até a brutal queda da economia local. Mas ainda 
haveria uma década de pujança econômica pela frente. Em 1910, para se ter 
a dimensão da importância econômica, a borracha representava 39% das 
divisas oriundas de exportações brasileiras. No mesmo ano, o café, nosso 
principal produto, representava 42% das divisas das exportações (FERREI-
RA, 2005, p. 318).

Entre 06/08/1902 e 24/01/1903, as forças militares locais, lideradas 
por José Plácido de Castro, impuseram sucessivas derrotas aos bolivianos 
e tomaram Porto Acre. A campanha corajosa e vitoriosa não poderia mais 
ser ignorada pelo Brasil.

4 Rio Branco e o Tratado de Petrópolis

Em março de 1902, Francisco de Paula Rodrigues Alves tinha sido 
eleito presidente da República e convidara o Barão do Rio Branco para o Mi-
nistério das Relações Exteriores. Rio Branco vivia há muitos anos na Europa 
defendendo interesses brasileiros e não desejava voltar ao Brasil (FRANCO, 
2000, p. 308). 

A questão do Acre preocupava especialmente o já experimentado e 
consagrado diplomada e representava um forte motivo para não aceitar o 
cargo, conforme Rio Branco expressou em carta ao presidente Rodrigues 
Alves. A carta foi transcrita por Afonso Arinos de Melo Franco (2000, p. 305).
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Porém, o Barão do Rio Branco não conseguiu recusar o cargo, con-
vocado que foi pelo novo presidente da República. Mudando radicalmente 
a posição até então adotada pelo Brasil, Rio Branco declarou litigioso o ter-
ritório, recusando-se a aceitar a interpretação da linha oblíqua ao Equador. 
Defendia, assim, a interpretação literal do Tratado de Ayacucho e a fixação 
da linha de fronteira leste-oeste passando pelo paralelo 10020’. Como relata 
Afonso Arinos de Melo Franco (2000, p. 352), Rio Branco chegou a negar a 
existência do mapa da linha oblíqua — a chamada linha verde, quando de 
fato o mapa encontrava-se nos arquivos do Itamarati. 

Rio Branco ainda declarou litigioso o território com o Peru, com quem 
a Bolívia havia firmado um tratado, através do qual os dois países se subme-
teriam à arbitragem da Argentina para a fixação da fronteira.

Rio Branco habilmente reconheceu a litigiosidade da questão, tal qual 
a Bolívia já o fizera anteriormente, e negou-se a admitir a participação do 
Peru nas negociações brasileiras com a Bolívia, o que, se admitido, poderia 
provocar um impasse e levar à arbitragem. 

Depois de 35 anos expressamente efetuando uma interpretação de 
que o território era boliviano, a arbitragem era um caminho muito perigoso a 
ser admitido pelo Brasil. Rio Branco optou por discutir com a Bolívia e deixar 
a questão com o Peru para ser resolvida posteriormente. Tal propósito ficou 
expressamente previsto no art. VIII do Tratado de Petrópolis.

Rui Barbosa retirou-se da delegação brasileira encarregada de nego-
ciar o tratado e, ao final, o Brasil efetuou a negociação direta com a Bolívia, 
defendida por Rio Branco, redundando no Tratado de Petrópolis, assinado 
em 17/11/1903.

O art. I, §§ 5º, 6º e 7º, do Tratado de Petrópolis trataram da questão 
principal. O § 5º assim resolveu a tormentosa questão:

Artigo I [...]
§ 5º Da confluência do Beni e do Mamoré descerá a fronteira pelo rio 
Madeira até a boca do Abunan, seu afluente da margem esquerda, e 
subirá pelo Abunan até a latitude de 10º20’. Daí irá pelo paralelo de 
10º20’, para leste até o rio Rapirran e subirá por ele até a sua nascente 
principal.

Embora a introdução do tratado mencionasse a permuta de territó-
rios, era notória a imensa desproporção entre terras concedidas pelo Brasil 
em Mato Grosso e as recebidas no Acre. O art. III do tratado, reconhecendo a 
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ausência de equivalência entre a quantidade de terras permutadas, estabele-
ceu a indenização de dois milhões de libras esterlinas, a ser paga pelo Brasil. 
A Bolívia afirmava seu propósito de utilizar os recursos para a “construção 
de caminhos de ferro ou em outras obras tendentes a melhorar as comuni-
cações e desenvolver o comércio entre os dois países”.

O tratado ainda continha uma cláusula, cujo cumprimento ensejaria 
uma tragédia. O art. VII estabelecia a obrigação brasileira de construir uma 
ferrovia entre Santo Antônio e Guajará-Mirim, ambos os locais atualmente 
situados no estado de Rondônia.

O Tratado foi ratificado pelo Legislativo brasileiro, mas durante o 
procedimento parlamentar, o Barão do Rio Branco foi duramente critica-
do, em razão do clima político da época. Apesar de ser o tratado vantajoso 
para o Brasil, não se deixou de acusar o ministro das Relações Exteriores 
de entregar uma parcela do território brasileiro à Bolívia, ante a cessão de 
pequenas partes de território em Mato Grosso. 

O Brasil resolvia sua questão com a Bolívia, mas ainda restavam a 
construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a negociação com o Peru.

5 A ferrovia Madeira-Mamoré

Rondônia e Acre são estados limítrofes, mas extremamente diferen-
tes na composição social e no modelo de ocupação do território. A uni-los, 
porém, está uma história trágica, firmada em grampos de ferro fixados no 
solo rondoniense há um século.

A empresa May Jekyll & Randolph promoveu um dos maiores em-
preendimentos de engenharia da época, terminando, em 1912, a construção 
da ferrovia que ligou Porto Velho a Guajará-Mirim, ambas no atual estado 
de Rondônia. Foram necessários cinco anos, 366 km e muitas mortes para 
tornar o feito possível.

É possível navegar de Mato Grosso até a foz do Amazonas, por milha-
res de quilômetros, pelos rios Guaporé, Mamoré e Amazonas, com exceção 
do trajeto entre Guajará-Mirim e Porto Velho. O trecho representou, duran-
te séculos, um desafio enorme para a navegação. Raposo Tavares passou 
pelo local em sua extraordinária viagem entre 1848 e 1851. Muitas vidas se 
perderam na travessia do rio, durante séculos, até a construção da ferrovia.
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Antes da construção no início do século XX, duas outras tentativas 
foram efetuadas em 1872/1873 e 1878/1879. 

A primeira tentativa foi efetuada pela empresa inglesa Public Works e 
terminou sem nenhuma fixação de trilhos e com muitas mortes. Ao requerer 
indenização, alegou a empresa que “a zona é um antro de podridão, onde 
os homens morrem como moscas. Mesmo com todo o dinheiro do mundo 
e metade de sua população, é impossível concluir essa estrada de ferro”.

A segunda tentativa foi efetuada pela empresa americana P&T Collins. 
A empresa foi derrotada após construir 7 quilômetros de trilhos, a um custo 
enorme em vidas e dinheiro.

Acreditava-se que a Bolívia seria extremamente importante na pro-
dução de alimentos. A produção de borracha e alimentos seria escoada pela 
ferrovia até Porto Velho e daí seguiria por via fluvial para a Europa e para 
os EUA.

Não se pode perder de vista o ambiente do mundo do final do século 
XIX e início do século XX. Como afirma Matthew Parker (2011, p. 67, 86), 
tratava-se do tempo em que o comércio e o progresso tornaram-se o lema 
do mundo. A “era vitoriana [estava] determinada a se impor e a conquistar 
o mundo pela inovação, pela engenharia em pelos empreendimentos”.

A experiência existente acerca de obras daquela dimensão foi igno-
rada, implicando enorme custo em vidas humanas5. 

A experiência de construção da ferrovia do Panamá, pelos ameri-
canos, entre 1850 e 1855, mostrou a dificuldade do trabalho nos trópicos 
(PARKER, 2011, p. 65)6. Na década de 1880, o fracasso francês na construção 
do Canal do Panamá e os ingentes esforços americanos, entre 1904 e 1914, 
para construção do mesmo canal mostraram a dificuldade de se construir 
na selva.

O término da construção da Madeira-Mamoré, em 1912, não foi o fim 
de uma saga, mas mais um capítulo de uma trágica história.

5 Possivelmente morreram aproximadamente 6.500 pessoas na construção da ferrovia Madeira-
-Mamoré, somadas as três tentativas, sendo aproximadamente 6.000 na fase compreendida entre 
1907/1912. Os números consideram as pessoas mortas não somente na linha de trabalho e na en-
fermaria (FERREIRA, 2005).

6 Estima-se que morreram entre 8 e 12 mil operários na construção da ferrovia que ligou os dois 
oceanos. 
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Desde 1876, estava em gestação a tragédia econômica da produção 
de borracha na Amazônia. Nesse ano, Henry Wickham contrabandeou as 
sementes de hevea brasiliensis para a Inglaterra, que dariam origem às plan-
tações e à extração de látex no oriente (FERREIRA, 2005, p. 187).

Em 1905, as plantações do oriente representavam apenas 145 to-
neladas exportadas e o Brasil exportava cerca de 35.000 toneladas. Apenas 
8 anos depois, a exportação brasileira era de 39.370 toneladas, enquanto o 
oriente produzia 47.618 toneladas (FERREIRA, 2005, p. 318).

Os preços desabaram, a ferrovia Madeira-Mamoré, inaugurada em 
1912, mostrou-se economicamente inviável, a economia regional naufragou e 
milhares de brasileiros ficaram no meio da selva sem alternativa econômica.

A Bolívia jamais se mostrou a grande produtora de alimentos que al-
guns dela esperavam. Uma estrada de ferro ligando a Bolívia ao litoral chileno 
também contribuiu para tornar a Madeira-Mamoré inviável economicamente.

A ferrovia Madeira-Mamoré, que nasceu como uma compensação 
brasileira pela cessão boliviana das terras acreanas, naufragou junto com a 
borracha, que foi, em última instância, a origem da ocupação do território 
acreano por brasileiros e a fonte de toda a discórdia com a Bolívia.

Na década de 1930, após a cessação deliberada das atividades pela 
concessionária, o governo brasileiro assumiu as operações da ferrovia e, 40 
anos depois, desativou-a definitivamente.

Se os fatos e a economia já tinham sepultado a ferrovia, o golpe ju-
rídico final veio com o Decreto 73.413, de 04/01/1974, que promulgou o 
Protocolo Adicional ao Tratado de Petrópolis7.

Referido Protocolo foi assinado no dia 27/10/1966. Suas conside-
rações reconhecem “o colapso da indústria extrativa da borracha na região 
servida pela ferrovia Madeira-Mamoré”. O art. I do Protocolo Adicional ao 
Tratado de Petrópolis estabelece que a ferrovia Madeira-Mamoré seria subs-
tituída por uma rodovia, como de fato o foi.

Algumas das belas pontes da ferrovia, atualmente utilizadas pela 
rodovia, são um marco de uma aventura que começou com brasileiros su-
bindo os rios da Amazônia para explorar látex, passou por uma revolução, 
culminou no Tratado de Petrópolis, estendeu-se pela construção de uma 

7 Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1966/b_41/. Acesso 
em: 2 out. 2012.
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ferrovia e declinou junto com o preço da borracha, que havia motivado todo 
o início do processo. Algumas pontes são construídas em um belo arco, como 
um gráfico de todo o processo.

6 Tratado do Rio de Janeiro

Apesar de habilmente não admitir tratar com o Peru, concomitan-
temente com a Bolívia, acerca das fronteiras, restava a Rio Branco resolver 
os limites com os peruanos.

Na América do Sul, a indefinição das fronteiras não se limitava à 
reprodução das discórdias entre os herdeiros dos impérios espanhol e por-
tuguês. Também nas fronteiras entre os descendentes do império espanhol 
havia discordâncias importantes.

Não havia definição acerca das fronteiras entre Peru e Equador, 
por exemplo, de forma que, em 06/05/1904, o Brasil firmou um tratado de 
fronteiras com o Equador, que se tornou inaplicável posteriormente, ante 
o sucesso peruano na disputa pela fixação das fronteiras com o Equador.

Entre 1902 e 1904, a questão da fronteira brasileira com o Peru to-
mou ares de enorme gravidade, chegando a ocorrer interceptação de armas 
em Manaus, destinadas ao Peru, bem como mobilização de tropas brasileiras.

O Peru foi bastante duro nas negociações, até porque perdera para 
o Chile diversas províncias na Guerra do Pacífico (1879/1883) e pretendia 
obter territórios que reputava seus nas disputas com o Brasil. 

O Peru, porém, não tinha o título que a Bolívia possuía, e a questão, 
do ponto de vista jurídico, era mais favorável ao Brasil. Flávia Lima e Alves 
descreve que:

Rio Branco sustentou a tese de que os títulos da posse brasileira sobre 
toda a bacia do Purus e do Juruá eram oriundos do título português, 
que decorria da anulação do Tratado de [Santo] Ildefonso, corolário da 
paz firmada em Badajós em 1801. Esses direitos, concedidos à Bolívia 
pelo Tratado de Ayacucho, haviam sido recuperados pelo Brasil, na 
medida de sua conveniência, em 1903, quando ele firmou o Tratado 
de Petrópolis com o Governo boliviano.

Descreve a mesma autora que Rio Branco, em nota de 27/06/1904, 
é bastante duro ao dirigir-se ao ministro das Relações Exteriores do Peru, 
nos seguintes termos:
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A verdade é que o Governo peruano começou em fins de 1902 e meados 
de 1903 a apoderar-se, manu militare, dos territórios em litígio, quase 
que exclusivamente habitados por brasileiros, procurando modificar 
o estado em que se achavam as coisas, e acreditando que tais invasões 
e tomada de posse violentas, efetivadas à última hora, lhe podiam al-
cançar posição vantajosa no processo arbitral que desejava.

Descreve Flávia Lima e Alves (2004) que a possibilidade de guerra 
era tão presente que o Barão do Rio Branco procurou angariar a simpatia da 
Bolívia e sua promessa de apoio em caso de conflito bélico. Também firmou 
uma aliança secreta com o Equador.

Além de ausência de título que autorizasse suas pretensões, o Peru 
não poderia contar com apoio norte-americano, já que os Estados Unidos 
não tinham interesses econômicos envolvidos, diferentemente da questão 
brasileira com a Bolívia, na qual se amalgamavam interesses do Bolivian 
Synicate, resolvidos mediante indenização paga pelo Brasil.

A neutralidade americana, descreve Leandro Tocantins (2001, v.2, p. 
497 apud ALVES, 2004, p. 10), também foi facilitada pelo trabalho jurídico 
apresentado pelo internacionalista americano Bassett Moore, que assim 
expôs a situação:

O Brasil, antes de 1851, data de sua convenção com o Peru, ocupava 
efetivamente a margem meridional do Amazonas e as margens dos 
baixos cursos de seus afluentes a leste do Javari. As nascentes desses 
rios, entre os quais se incluem o Juruá e o Purus, e todos os seus tribu-
tários, nem o Peru nem a Bolívia as ocuparam em quaisquer pontos. [...] 
O Brasil, em 1867, estava em posição de manter o seu título sobre as 
bacias do Juruá e do Purus. Porém, quis ceder à Bolívia o território ao 
sul da linha Beni-Javari, o que fez pelo Tratado de Ayacucho, naquele 
ano, território readquirido em 1903 pelo Tratado de Petrópolis.

Estabeleceu-se um modus vivendi em 1904, que foi prorrogado vá-
rias vezes, até a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, em 08/09/1909, 
estabelecendo os limites do Brasil com o Peru. O art. I do Tratado descreve 
em seus nove parágrafos a exata delimitação da fronteira.

Curiosamente, descreve Luís Viana Filho (2008) que Rio Branco acre-
ditava que teria cedido muito ao Peru.
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7 Heranças das disputas

Assim, ficou estabelecida a fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru. 
Em menos de sete anos, o Brasil abandonou a interpretação que dera ao 
Tratado de Ayacucho durante 35 anos, celebrou outros dois tratados (Pe-
trópolis e Rio de Janeiro) e mudou a visão de seu mapa na região amazônica. 
Menos de três anos depois do Tratado do Rio de Janeiro, concluía-se a fer-
rovia Madeira-Mamoré, cujas locomotivas apodrecidas na selva lembram a 
dimensão da aventura e da tragédia ocorridas há um século.

As mudanças não se deram por acaso, mas foram motivadas por gran-
des movimentos de pessoas e de recursos, tendo como combustível o preço 
da borracha extraída na região.

Ainda restaram questões internas, pertinentes às divisas entre os 
estados do Acre, de Rondônia e do Amazonas, que demandariam um século 
para serem resolvidas.

Ao serem incorporadas as terras ao Brasil, promoveu-se a criação 
do Território Federal do Acre, figura até então inexistente na Federação. A 
questão provocaria ressentimentos, especialmente por parte do Amazonas, 
que, representado por Rui Barbosa, ajuizou uma Ação Originária no STF, que 
tomou o número9.

O Acre foi organizado em três departamentos, sendo fundadas as 
localidades de Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul para sediar os 
departamentos. 

Uma vara federal foi instalada, inicialmente em Sena Madureira, de-
pois transferida para Rio Branco. Também tribunais federais foram instala-
dos em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, depois extintos com a criação de 
um tribunal em Rio Branco.

A questão do inconformismo do estado do Amazonas ainda perdura-
ria por muito tempo e o art. 5º das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal de 1934 determinou que a União indenizaria os 
“Estados do Amazonas e Mato Grosso dos prejuízos que lhes tenham advindo 
da incorporação do Acre ao território nacional”.

Segundo Sílvio Meira (1983, v. 37, t. 5, p. LXXXII apud ALVES, 2004, 
p. 13), somente quase duas décadas depois da Constituição Federal de 1934, 
o Amazonas requereu a indenização, que tinha sido arbitrada em 1936. Pa-
trocinava a causa San Tiago Dantas. 
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Em 15/06/1962 foi sancionada a Lei 4.070, que elevou o Acre a es-
tado da Federação.

A Constituição Federal de 1988 voltou a tratar da questão e assim 
determinou em seu art. 12, § 5º, das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 12 [...]
§ 5º  Ficam reconhecidos e homologados os atuais limites do Esta-
do do Acre com os Estados do Amazonas e de Rondônia, conforme 
levantamentos cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão 
Tripartite integrada por representantes dos Estados e dos serviços 
técnico-especializados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Ainda visando à exata fixação dos seus limites com Rondônia e Ama-
zonas, o Acre ajuizou no STF, em 1990, a Ação Originária 415, que foi julgada 
improcedente. Em 2000, o estado do Amazonas ajuizou a Reclamação 1.421, 
que também foi julgada improcedente pelo STF, em 2008.

Conclusão

A questão dos limites do Acre parece resolvida interna e externa-
mente, mas foram necessários um longo processo histórico, uma revolução, 
três tratados, uma ferrovia e algumas disputas judiciais. Foi necessário, no 
plano externo, um grande esforço militar e diplomático para tornar possível 
a incorporação do Acre ao Brasil.

A economia da borracha moveu os fatos que redesenharam o mapa 
em poucas décadas. Em Ayacucho, especialmente com a interpretação que 
se daria durante os 35 anos seguintes, perdemos o Acre. O resgate se deu em 
Petrópolis e no Rio de Janeiro. Até os locais de assinatura dos tratados são 
emblemáticos, perdendo o território no exterior, recuperando-o no Brasil.

Direito internacional, economia e história se entrelaçaram e os nós 
que os uniram foram os três tratados. Eles, porém, só documentam os atos, 
pois as fronteiras foram arrastadas com engenho e com paixão.

Muitos anônimos derramaram o próprio sangue e deixaram seus 
ossos em Rondônia e no Acre. Não se pode esquecê-los. Para lembrá-los, 
registre-se que a coragem e a inteligência não saltaram aquela geração, que 
Petrópolis e Rio de Janeiro bem documentaram.
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Reflexões sobre o momento atual da soft law

Marcelo Pires Soares1

1 Apresentação

Não faz muito tempo, a soft law tem sido considerada a principal 
solução para superar temas polêmicos na órbita internacional, já que, não 
dispondo de caráter obrigatório, é capaz de vencer as divergências entre os 
países, constituindo uma antecipação da futura disciplina jurídica. Porém, 
atualmente, vive-se um momento de angústia, em que a soft law não passa 
de um protocolo de boas intenções, sem perspectivas de se transformar 
em norma jurídica vinculante, tampouco de produzir diretamente efeitos 
concretos junto aos Estados.

Com o presente ensaio, busca-se abordar essa fonte do direito in-
ternacional e a época difícil que ela está vivenciando. Inicialmente, serão 
apresentados seu conceito, suas características, natureza jurídica, origens 
e, por fim, suas expectativas, para, a partir de um substrato teórico mínimo, 
expor-se a preocupação e advertência central que envolve o tema.

2 Conceito, natureza jurídica e características

Não é fácil conceituar a soft law. Trata-se de um fenômeno jurídico 
recente e ainda pouco consolidado, existindo muitas dúvidas quanto ao seu 
conteúdo e natureza jurídica.

Geralmente, a doutrina define a soft law a partir uma análise com-
parativa com a hard law, modelo tradicional de fonte do direito internacio-
nal. Aquela constitui um direito de comandos normativos não acabados, 
por isso chamada de “normas em gestação”, e sem força vinculante para 
obrigar o cumprimento. Ocupa posição diametralmente oposta à segunda, 
cujas normas são juridicamente perfeitas e acabadas, apresentando caráter 
obrigatório (COSTA, 2011, p. 145).

1 Juiz federal.
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Entretanto, a falta de obrigatoriedade não a torna um direito menos 
importante ou inferior. Segundo a concepção kelseniana, não se concebem 
normas jurídicas sem impor uma sanção correspondente. Porém, isso não 
é suficiente para infirmar a sua natureza de norma jurídica, já que a análise 
deve partir de uma nova tipologia jurídica, não compatível com os ditames 
tradicionais, em que se acredita na existência de normas com grau de coer-
cibilidade variável ou mesmo inexistente.

A soft law não se confunde com os tratados, pois não segue as forma-
lidades que os caracterizam, nem com os costumes, porque consubstancia 
documento escrito. Em razão disso, a doutrina questiona se realmente é uma 
fonte do direito internacional, haja vista que, diferenciando-se das outras 
fontes admitidas, o art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não 
lhe faz referência expressa. 

A despeito das opiniões em contrário, não há dúvidas de que a soft 
law constitui fonte do direito internacional, uma vez que se refere a pre-
ceitos que, conquanto não tenham se transformado em normas jurídicas 
vinculantes, servem de objetivos e regras iniciais à política internacional, 
podendo ulteriormente ser incorporados como fontes tradicionais, assim 
como seguidos pelos Estados em suas ordens jurídicas internas. 

Soft law é traduzida como direito flexível, suave ou brando. Nenhuma 
dessas expressões, contudo, apresenta a mesma carga de significado que a 
original em inglês. Por isso, tem-se preferido a expressão soft law, que fixa 
um contraponto às fontes tradicionais e rígidas do direito internacional. 
Existem ainda outras denominações, inclusive no direito anglo-saxão, como, 
por exemplo, non-binding agreements, gentlemen´s agreements, códigos de 
conduta, memorandos de entendimento, declarações conjuntas, declarações 
de princípios, atas finais e agendas (MAZZUOLI, 2010, p. 159).  

Salem Nasser (apud PORTELA, 2009, p. 76) conceitua-a como um 
conjunto de 

[...] regras cujo valor normativo seria limitado, seja porque os instru-
mentos que as contêm não seriam juridicamente obrigatórios, seja 
porque as disposições em causa, ainda que figurando em um instru-
mento constringente, não criariam obrigações de direito positivo ou 
não criariam senão obrigações pouco constringentes. 

Tal conceito realça a principal característica da soft law, isto é, a falta 
de força normativa para obrigar o seu cumprimento. Outras características, 
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no entanto, merecem ser destacadas: a) linguagem vaga ou de conteúdo va-
riável ou aberto; b) presença de mecanismos de solução de controvérsias; 
c) falta de forma de tratados; d) origem em organizações internacionais; e) 
consagração de princípios orientadores de novas normas jurídicas (POR-
TELA, 2009, p. 76). 

É verdade que não se pode concordar com todas essas características. 
A linguagem vaga ou conteúdo variável não é aspecto que esteja presente 
como regra, tendo em conta que o fato de o direito não possuir força obri-
gatória não pressupõe a imprecisão da linguagem empregada na redação do 
comando. Além disso, embora tenha origem nas organizações internacionais, 
ela se apresenta como fenômeno de maior amplitude, que não pode ser re-
sumido apenas à atuação daquelas. 

Importante característica da soft law é a função de orientar a edição 
de novas normas jurídicas, fazendo com que se constitua uma prognose da 
disciplina jurídica internacional que há de vir. Materializada em acordos 
internacionais com metas não obrigatórias, configura o início de um longo 
caminho de debates, no sentido de elaborar uma norma jurídica com cará-
ter vinculante, o que gera, naturalmente, junto à comunidade, expectativas 
quanto à solução definitiva das questões polêmicas. 

Em síntese, levando em consideração as principais características, a 
soft law são “normas de direito internacional não obrigatórias e de diretivas 
que deixam aos seus destinatários uma margem de apreciação no que toca 
ao cumprimento de seu conteúdo” (MAZZUOLI, 2010, p. 156).

3 Origens e expectativas

A soft law é resultado da evolução da diplomacia, a qual tem busca-
do soluções conciliatórias para problemas internacionais complexos. Seu 
surgimento está relacionado, ao menos, com três fatores: a) impacto dos 
métodos normativos dos organismos internacionais; b) divergências entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento; c) rápida evolução da ciência 
e tecnologia, que sugere a adoção de normas flexíveis de fácil adaptação 
(OLIVEIRA, 2010).

Após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a criação da Organi-
zação das Nações Unidas e de outras instituições correlatas, a soft law sofreu 
uma forte expansão. Com o aparecimento das organizações internacionais, 
passou a constituir o principal resultado das negociações empreendidas entre 
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os países, na tentativa de estabilizar as relações internacionais e alcançar 
algum efeito na órbita jurídica.

Em outro giro, o direito internacional tem enfrentado questões polê-
micas que, conectadas à evolução científica e tecnológica, exigem respostas 
rápidas dos países, que, por sua vez, têm dificuldade em chegar a um consen-
so ante os interesses econômicos e políticos envolvidos. Nesse contexto, a soft 
law acaba aparecendo como única saída, para que os Estados, não estando 
vinculados ao seu cumprimento, possam alcançar uma solução adequada 
ao impasse.

Embora tenha igual relevância nas áreas do comércio e mercado fi-
nanceiro internacionais, a soft law tem obtido maior destaque no campo da 
proteção global do meio ambiente, isso porque os problemas enfrentados 
despertam o interesse de toda a comunidade internacional, sejam as pre-
sentes ou futuras gerações, assim como as soluções propostas sofrem forte 
resistência dos países, inviabilizando a celebração de um acordo vinculante, 
em razão das elevadas despesas geradas.

A flexibilidade é outro fator para o sucesso da soft law nas negociações 
internacionais. Conforme Rafael de Oliveira (2010), na órbita internacional, 
essa qualidade serve como impulso de eficácia a temas que exigem um de-
bate prévio e que, muitas vezes, não alcançam consenso capaz de conduzir 
a uma regulamentação rígida. Ademais, favorece a abordagem de questões 
eminentemente técnicas, que exigem do direito internacional o acompanha-
mento da evolução científica.

Apesar disso, a soft law não constitui algo vazio, sem nenhuma re-
levância. Pelo contrário, ela tem uma força moral que importa o necessário 
respeito por parte dos Estados, embora não sejam obrigados a cumpri-la, e 
uma capacidade de disciplinar questões controversas, cuja solução definitiva 
devem os países ao menos tentar alcançar.

Por essa razão, a doutrina compara a soft law a um “cavalo de troia”. 
Segundo Rafael de Oliveira (apud COSTA, 2011, p. 145), “apesar de sua apa-
rência inofensiva, é dotada de uma força moral e de capacidade de persu-
asão capaz de regulamentar questões em que, através de normas jurídicas 
tradicionais, os Estados não alcançariam êxito”, o que reafirma a ideia de 
que ela pode constituir o primeiro passo no sentido da edição de regras 
internacionais obrigatórias.
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É certo que a soft law possui como finalidades “fixar metas para futu-
ras ações políticas nas relações internacionais” e “recomendar aos Estados 
adequarem as suas normas internas às regras internacionais nela contidas” 
(OLIVEIRA, 2010). Contudo, ela deve ser compreendida de maneira mais 
ampla e efetiva, cabendo aos Estados tentar, necessariamente, concretizar 
os seus ideais, sob pena de constituir uma mera carta de boas intenções, um 
conjunto de palavras vazias, sem razão moral para existir.

4 Frustrações e advertência

Sempre que ocorre um encontro internacional sobre questões am-
bientais, é comum as pessoas perguntarem se os Estados participantes che-
garão a uma solução concreta para os problemas mundiais, isso porque existe 
um sentimento de frustração na comunidade internacional, em razão das 
últimas negociações, que não tiveram resultados positivos.

Com a Rio +20, Conferência da ONU sobre o meio ambiente, que, re-
centemente, aconteceu no Rio de Janeiro, reapareceu essa preocupação com a 
eficácia das medidas a serem estipuladas, tendo afirmando o secretário-geral 
da ONU (2012), Ban Ki-moon, em coletiva antes do evento, que “temos que 
decidir se queremos a prosperidade comum ou caminhos de consequências 
muito negativas, trágicas, para a humanidade”.

Porém, encerrada a Conferência, o que se observou, infelizmente, é 
que outra vez se deixou de estabelecer mecanismos concretos para o de-
senvolvimento sustentável, apresentando-se um documento final genérico 
e ineficiente, em que pontos divergentes acabaram retirados, impedindo 
que questões importantes, como a criação de um fundo internacional de 
recursos para a preservação ambiental e de uma agência especializada com 
maior força política, fossem de fato resolvidas.

Em carta dirigida aos governantes e intitulada “a Rio +20 que não 
queremos” (2012), representantes da sociedade civil asseveram que “(o) 
futuro que queremos tem compromisso e ação — e não só promessas. Tem 
a urgência necessária para reverter as crises social, ambiental e econômica e 
não postergação. [...] O documento intitulado O Futuro que Queremos é fraco 
e está muito aquém do espírito e dos avanços conquistados nestes últimos 
20 anos, desde a Rio-92”.

Tal situação evidencia, além da falta de coordenação política inter-
nacional, o difícil momento vivido e o enfraquecimento atual da soft law, a 
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qual caracteriza a totalidade das normas produzidas nessas Conferências 
das Nações Unidas, ensejando angústia na comunidade internacional e nos 
operadores do direito internacional.

Como salientado acima, a circunstância de carecer de efeito vincu-
lante não significa que a soft law constituiria algo vazio e sem relevância. 
Ao contrário, ela tem uma força moral que importa no inarredável respeito 
por parte dos Estados e organismos internacionais, os quais devem, neces-
sariamente, tentar alcançar os ideais nela consignados.

Ocorre que a função diretiva da soft law, de prognose da disciplina ju-
rídica, que a caracteriza como “normas em gestação”, tem sido sensivelmente 
enfraquecida por esses sucessivos fracassos nas negociações internacionais 
promovidas pelas Conferências da ONU, motivo pelo qual ela tem deixado 
de servir como metas reais aos países, que não se sentem mais obrigados, 
sequer moralmente, a cumpri-la, ante a reiterada falta de compromisso in-
ternacional. 

Tal quadro precisa de atenção. A soft law não pode configurar uma 
mera carta de boas intenções, sem conteúdo moral capaz de impor o respeito 
aos seus destinatários. Merece ter reafirmada a sua natureza de “normas 
em gestação”, e não “estagnadas”, cuja concretização deve ser perseguida 
obstinadamente pelos Estados e organismos internacionais, a fim de se pre-
servar a sua força inerente e de se evitarem as frustrações e o retrocesso no 
direito internacional. 

Por constituir importante instrumento à conciliação internacional, 
não se pode esvaziá-la, devendo progredir essencialmente para uma solução 
definitiva às questões internacionais controversas, a custo de perder a sua 
utilidade junto à ordem jurídica internacional e cair no descrédito dos países. 

5 Considerações finais

Em conclusão, cumpre destacar os pontos principais abordados:
a) a soft law constitui um direito de comandos normativos não aca-

bados, também chamado de “normas em gestação”, e sem força vinculante 
para obrigar o cumprimento;

b) a soft law tem a função de orientar a edição de normas obrigatórias, 
fazendo com que seja um prognóstico da disciplina jurídica internacional;
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c) o seu surgimento está relacionado ao impacto dos métodos nor-
mativos dos organismos internacionais; às divergências entre países desen-
volvidos e em desenvolvimento; e à rápida evolução da ciência e tecnologia;

d) os recentes encontros internacionais evidenciam, infelizmente, 
que os países deixaram de estabelecer mecanismos concretos para solu-
cionar, de forma definitiva, as questões complexas, ratificando documentos 
genéricos e ineficientes;

e) porém, em advertência, a soft law não pode configurar mera carta 
de boas intenções, sem conteúdo moral capaz de impor o respeito aos paí-
ses e organismos internacionais, os quais devem buscar de maneira firme a 
concretização de seus ideais, conferindo-lhe mais efetividade, sob pena de 
retrocesso e descrédito na ordem jurídica internacional.
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Das convenções internacionais e o extravio  
de bagagens em viagens internacionais

Marcelo Stival1

Introdução

Em data de 24 de novembro de 1931, foi promulgada, através do 
Decreto 20.704, a Convenção de Varsóvia, por meio da qual se buscou a 
unificação das regras relativas ao transporte aéreo internacional, entre elas, 
em específico, a questão do extravio de bagagens ocorrido no trânsito de 
passageiros entre países.

O que se busca esclarecer pelas sucintas linhas que se seguem é o 
alcance dessas normas em face do ordenamento jurídico ora em vigor em 
nosso país, focando nossas atenções para dois pontos nevrálgicos: a) o prazo 
prescricional para a indenização sobre o extravio de bagagens; e b) a limi-
tação do valor da indenização pelo extravio de bagagens.

Contextualização

Primeiramente, tomando por corolário que um posicionamento crí-
tico sobre determinado tema deve necessariamente passar por uma análise 
histórica, convém tecer algumas palavras sobre o momento em que se vivia 
quando da elaboração do texto da Convenção de Varsóvia.

De acordo com Alberto Monteiro Alves (1999), no ano de 1929, o 
transporte aéreo de passageiros, em que pese ainda insipiente, já estava 
incorporado entre os meios de transporte utilizados. Nessa época, “os pas-
sageiros, em suas bagagens, levavam apenas roupas e sapatos em pesadas 
malas, algumas malas-baús eram fabricadas em madeira, aumentando con-
sideravelmente o peso”. Em face das não incomuns falhas mecânicas nos 
motores, era necessário aliviar o peso dos aviões, fazendo-se com que as 
bagagens dos passageiros se perdessem.

1 Juiz federal. 
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A solução encontrada à época, pelo que se pode vislumbrar do texto 
retirado da Convenção de Varsóvia, foi a de prefixar um valor de indenização 
e limitar o prazo de reclamação do extravio, possibilitando-se a viabilidade 
do desenvolvimento da companhia aérea aliado a uma precária satisfação 
do passageiro, que, muitas vezes, não levava objetos de valor consigo.

Traçada a conjuntura originária, salta aos olhos que, desde a edição 
dos termos da referida convenção até o presente momento, houve mudanças 
radicais no panorama do transporte aéreo internacional. Tais mudanças 
clamam pela modificação e pelo abandono dos critérios erigidos com a Con-
venção de Varsóvia de 1929, internalizada no direito brasileiro em 1931, e 
ratificada pela Convenção de Montreal.

Tempos atuais

Desde a edição da norma internacional em comento, o avião alçou o 
status de transporte internacional de passageiros mais utilizado do mundo, 
tendo em vista a confiabilidade que adquiriu em consequência da agilidade 
e da significativa redução do número de acidentes aéreos.

Em que pese o número de acidentes aéreos ter sofrido drástica redu-
ção, o desaparecimento de bagagens é episódio ainda comum, fazendo com 
que nossas atenções sejam canalizadas para a forma de solução de conflitos 
envolvendo empresa aérea e passageiro.

Em que pese o texto da Convenção de Varsóvia ter sido repetido pela 
Convenção de Montreal, internalizada no direito brasileiro pelo Decreto 
5.910, de 27 de setembro de 2006, convém alertar que a legislação pátria 
também foi alterada, dispondo nosso país, inclusive, de uma nova ordem 
constitucional que fez erigir diferentes valores socialmente relevantes.

Atualmente não é incomum as empresas aéreas defenderem a tese 
da total e irrestrita aplicação da Convenção de Varsóvia e da de Montreal 
aos casos de extravio de bagagem ocorridos em viagens internacionais. Tal 
intenção se deve a dois motivos em especial: a) a limitação do valor inde-
nizatório em quantia prefixada; e b) a redução do prazo prescricional para 
reclamar a perda ou o extravio da bagagem.

Da limitação do valor da indenização

Vejamos as normas da Convenção de Varsóvia pertinentes ao tema.
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Art. 22
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em 
caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos 
Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja 
feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma 
declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e 
tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o 
transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o 
valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor 
real da entrega no lugar de destino.

Regra idêntica adveio do art. 22, “2”, da Convenção de Montreal.
Porém, com a edição de normativos, como a Constituição Federal de 

1988 e o Código de Defesa do Consumidor, passou-se a questionar a aplica-
bilidade dos normativos que restringem o valor da indenização aos casos 
de extravio de bagagens em viagens internacionais.

A CF/1988, em seu art. 170, V, erigiu como um dos princípios bali-
zadores da ordem econômica a proteção ao consumidor, de forma a criar 
obstáculo à consecução de abusos em detrimento da parte mais fraca da 
relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor.

Nesta senda, grande parte das opiniões jurídicas filia-se à tese de que 
a norma contida no art. 22, “2”, da Convenção de Varsóvia e da de Montreal 
(limitação da responsabilidade indenizatória) viola a Constituição Federal, 
em especial no que toca à proteção do consumidor, por ser um ônus pesado 
demais para ser atribuído à parte mais fraca da relação jurídica.

De outra banda, o valor máximo estipulado previamente a título de 
indenização (atualmente fixado em 150 Obrigações do Tesouro Nacional pelo 
art. 260 da Lei 7.565/1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica2) viola cla-
ramente o princípio da razoabilidade, visto que se trata de quantia irrisória 
que, em muitas vezes, não paga sequer o valor da mala de viagem utilizada 
pelo passageiro, quanto mais o da sua bagagem.

Ademais, defende-se ainda que a imposição ao consumidor da ne-
cessidade de contratar um seguro para cobrir eventual indenização extra 

2 “Art. 260. A responsabilidade do transportador por dano, consequente da destruição, perda ou 
avaria da bagagem despachada ou conservada em mãos do passageiro, ocorrida durante a execu-
ção do contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 (cento e cinquenta) 
Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, por ocasião do pagamento, em relação a cada passageiro.”
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por itens de valor é tentativa de repassar ao consumidor a carga do risco 
da atividade, que, de acordo com a nossa legislação, em especial o art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil, é do fornecedor do serviço.

Doutrina e jurisprudência comungam da tese ora em comento. 
Nehemias Domingos de Melo (2008) ressalta que: 

Embora haja quem defenda a não aplicabilidade do código consume-
rista às relações decorrentes de transportes aéreos, tanto nacional 
como internacional, o entendimento majoritário, na doutrina e na 
jurisprudência, é que o Código de Defesa do Consumidor derrogou o 
Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tratado de Varsóvia naquilo que 
tarifavam ou limitavam a indenização devida por dano causado aos 
usuários dos serviços de transportes aéreos. A justificativa encontra-se 
no fato de que o Código do Consumidor é lei de ordem pública, editada 
atendendo a um comando constitucional (CF, art. 5º, XXXII).

Já o STF assim se pronunciou:
VIAGEM AÉREA – EXTRAVIO DE MALA – INDENIZAÇÃO – VALOR. Lon-
ge fica de contrariar a Constituição Federal acórdão mediante o qual 
reconhecido o direito a indenização no caso de extravio de bagagem, 
sem o limite previsto na Convenção de Varsóvia – Precedente: Recurso 
Extraordinário  172.720-9/RJ, Segunda Turma, veiculado no Diário da 
Justiça de 21 de fevereiro de 1997. (AI-AgR 548681 – 24/08/2010.)

Convém ainda ressaltar o que discorreu Rezek (2005) sobre o conflito 
entre tratados e normas de direito interno: 

Resulta que para o Estado soberano a constituição nacional, vértice 
do ordenamento jurídico, é a sede de determinação da estatura da 
norma expressa em tratado. Dificilmente uma dessas leis fundamentais 
desprezaria, nesse momento histórico, o ideal de segurança e estabili-
dade da ordem jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto 
normativo dos compromissos exteriores do Estado.

Nesse sentido, entendemos que, em razão das balizas trazidas pela 
Constituição Federal, as normas que limitam em valor irrisório o valor da 
indenização devem ter a aplicabilidade afastada do caso concreto, devendo 
incidir, inclusive, regras como a da inversão do ônus da prova para que a 
atuação do consumidor em juízo seja equilibrada com a supremacia econô-
mica da empresa aérea.
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Prescrição

No que concerne ao prazo de prescrição trazido pela Convenção de 
Varsóvia, defendemos a sua inaplicabilidade.

Vejamos como tratam a Convenção de Varsóvia e a de Montreal em 
dispositivo idêntico:

Art. 35
1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada den-
tro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao 
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do 
da interrupção do transporte.
2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional 
do tribunal que conhecer da questão.

Note-se que a mesma argumentação trazida até então para justificar 
a inaplicabilidade de limitação ao valor da indenização pode ser trazida para 
fundamentar a tese da aplicabilidade de prazo prescricional mais extenso 
do que o trazido nas convenções internacionais. Atualmente, a norma de 
regência sobre a matéria encontra-se disposta no art. 27 do Código de De-
fesa do Consumidor, pois, segundo disposição constitucional, é a parte mais 
fragilizada da relação jurídica e deve ser resguardada.

No mesmo sentido, os tribunais pátrios já manifestaram posicio-
namento, como podemos aferir do entendimento firmado pelo Superior 
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO 
NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência dominante desta Corte Su-
perior se orienta no sentido de prevalência das normas do CDC, em 
detrimento da Convenção de Varsóvia, aos casos de extravio de baga-
gem, em transporte aéreo internacional, inclusive quanto à prescrição. 
[...] (AGA 200802851640 – 13/09/2010.)

Desta feita, entendemos que o prazo prescricional no caso de indeni-
zação por perda ou extravio de bagagens em transporte aéreo internacional 
deve seguir a regra do CDC, ou seja, fixado no lapso de cinco anos da data 
do evento danoso. 

livro_direito_internacional.indb   299 07/05/2013   14:45:48



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

300

Derradeiras disposições

Diante do exposto, entendemos que as normas de direito internacio-
nal ora mencionadas encontram-se em desalinho com o contido em nossa 
Carta Constitucional, podendo-se valer da ressalva feita no art. 46, “1”3, da 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, internalizada no direito 
brasileiro pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, no sentido de 
que o Estado não precisa dar efetividade a uma norma erigida no corpo de 
um tratado internacional quando viola o seu direito interno de importância 
fundamental, tal como é, em nosso caso, a proteção do consumidor.

Desta feita, entendemos que, no caso do transporte internacional 
de passageiros, a indenização deve ser regrada através dos instrumentos 
normativos de que dispomos para a solução de tais controvérsias, e não das 
normas erigidas nos tratados internacionais.
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Os tratados internacionais de direitos humanos 
inconstitucionais: o caso do Estatuto de Roma (TPI)

Márcio José de Aguiar Barbosa1 

1 Introdução

A doutrina e a jurisprudência constitucional atual, sob o influxo da 
prevalência dos direitos e garantias fundamentais, têm dado grande rele-
vância à integração ao nosso sistema normativo dos diversos tratados e 
convenções atinentes aos direitos humanos, ganhando força cada vez mais 
o primado do princípio da dignidade humana na interpretação constitucio-
nal do STF e demais tribunais nacionais, dos quais os direitos previstos na 
Constituição e nos tratados seriam meras densificações.

Parte-se, ingenuamente, da noção de que os direitos humanos, sejam 
eles previstos na Constituição ou em tratados/convenções, formariam um 
bloco coeso de diretivas jurídicas prontas a serem simplesmente interpre-
tadas e aplicadas ao caso concreto.

Tal não se dá na prática, pois, assim como no processo legislativo, 
apesar de todos os controles e contraditório democrático, os tratados e con-
venções internacionais são fruto de acordos realizados por homens concre-
tos, defendendo interesses concretos, nem sempre condizentes com a lógica 
jurídica interna de cada parte contratante, pelo que é necessário explicitar 
as formas de controle de validade das normas de direitos humanos quando 
estas se opõem, frustram ou, simplesmente, revogam direitos civis, políticos, 
sociais ou econômicos consolidados anteriormente, seja na Constituição ou 
convenção internacional adotada pelo nosso Estado soberano. 

Há direitos humanos que se opõem a outros direitos humanos, há 
que estabelecer critérios interpretativos e de validação/invalidação diante 
da oposição entre direitos.

1  Juiz federal.
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2 Integração dos tratados internacionais sobre direitos humanos 
ao ordenamento positivo brasileiro: os parágrafos do art. 5º da 
CR/1988

Muito já se escreveu sobre a correta interpretação dos parágrafos 
do art. 5º da CR/1988, no que diz respeito aos direitos fundamentais não 
previstos expressamente na Constituição, mas estabelecidos em convenções 
ou tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Apenas lembrando, prevê o § 2º do art. 5º da CR/1988 (norma cons-
titucional originária):

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte.

Uma interpretação, ingênua, desse dispositivo colocava todo tratado 
internacional sobre direitos humanos no chamado “bloco de constituciona-
lidade” (CANOTILHO, 1993, p. 982), como se qualquer tratado internacional 
sobre essa matéria tivesse, automaticamente, status de norma constitucio-
nal originária, independentemente de qualquer integração ou formalidade 
(PIOVESAN, 2000, p. 73; PEREIRA; QUADROS, 1993, p. 117, 121).

Não me parece ser essa a interpretação mais adequada desse dispo-
sitivo constitucional.

A utilização da forma verbal negativa “não excluem” está apenas a nos 
dizer, consoante a hermenêutica jurídica mais tradicional, que o conjunto 
dos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º não se constitui 
em bloco fechado, numerus clausus, de direitos fundamentais. Está simples-
mente a dizer que o rol do art. 5º traz enumeração exemplificativa que não 
afasta outros direitos humanos, que podem ser implícitos (decorrentes de 
interpretação lógica a partir dos princípios e do regime adotados pela Cons-
tituição) ou explícitos, isto é, positivados em tratados internacionais sobre 
direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário.

Optou-se pela forma verbal negativa “não excluem” ao invés da forma 
positiva “incluem” também por uma razão lógica: para que um determinado 
direito/garantia não previsto na Constituição “não seja excluído” do rol de 
direitos e garantias fundamentais, há necessidade de verificar sua compatibili-
dade com os demais princípios e regime que embasaram toda a Constituição e 
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mais especificamente os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito 
(art. 1º) e os direitos e garantias expressos do art. 5º. 

Estão “excluídos”, portanto, aqueles direitos que afrontam os prin-
cípios e fundamentos adotados pela Constituição.

O cuidado do constituinte originário com a compatibilidade entre os 
tratados internacionais e a nova ordem constitucional é salutar e necessário: 
ao lado de inúmeros instrumentos normativos internacionais condizentes 
com a moderna doutrina dos direitos humanos (como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da ONU, de 1948), àquela altura o Brasil também era 
signatário de diversos instrumentos normativos internacionais oriundos da 
ditadura militar e da “guerra fria”, cujos dispositivos nem sempre se compati-
bilizavam com a nova ordem constitucional introduzida em 1988 — e não se 
poderia excluir, a priori, a possibilidade de, no futuro, isso também ocorrer2.

O § 2º do art. 5º da CR/1988 está a nos dizer que o rol de direitos 
e garantias fundamentais previstos no art. 5º não é cerrado, fechado, res-
trito: ele admite extensão a partir de interpretação lógica dos princípios 
fundantes da nova ordem constitucional e da recepção (no caso de tratados 
internacionais anteriores à CR/1988) ou incorporação (no caso de tratados 
internacionais posteriores à CR/1988)3 de direitos humanos previstos em 
tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte, desde que compatíveis 
com a nova ordem constitucional.

Resta saber qual a natureza jurídica de tais direitos humanos expli-
citados por meio dos tratados internacionais: seriam eles direitos consti-
tucionais?

2 Por exemplo, nada impede que um acordo internacional entre o Brasil e algum Estado autoritário 
(como muitos daqueles com os quais os governos “Lula” e “Dilma” têm mantido intensa coopera-
ção) estabeleça hipóteses de extradição de nacionais daqueles países que contrariem o disposto 
no art. 5º, LII, da CR/1988 – e nada impede, inclusive, que tais acordos adotem nomenclatura de 
“tratado de direitos humanos”, buscando agradar aqueles que se encantam com a magia superficial 
e hipócrita de certas expressões.

3 Os adeptos da interpretação ingênua sequer diferenciam entre tratados anteriores ou posteriores 
à CR/1988, colocando todos eles no mesmo conjunto de normas materialmente constitucionais e 
insusceptíveis de controle de constitucionalidade ou alteração – vide MAZZUOLI, Valério de Oli-
veira. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e sua incorporação no orde-
namento brasileiro. 2012. Disponível em:  http://www.mt.trf1.gov.br/judice/jud13/tratados.htm. 
Acesso em: 2 abr. 2012.
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A resposta afirmativa a essa questão encontra óbice principalmente 
na natureza rígida e democrática de nosso moderno constitucionalismo: dada 
a soberania popular, fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, a 
Constituição é o conjunto de normas oriundas de um Congresso Constituinte 
eleito para esse fim (Constituição originária), sujeitas a alteração, supressão 
ou acréscimo pela representação popular (Congresso Nacional), conforme 
processo legislativo específico, mais complexo e que exige maior convergên-
cia política do que o processo legislativo comum, cujos limites materiais e 
formais encontram-se expressos na própria Constituição originária (art. 60).

Tal rigidez expressa a centralidade da democracia e dos princípios 
que a asseguram: existe um núcleo imutável de normas constitucionais, con-
siderado fundante de nosso Estado Democrático de Direito, previsto no art. 
60, § 4º, da CR/1988, e um processo legislativo mais complexo para alterar 
as demais normas não nucleares, conforme requisitos do art. 60, caput e §§ 
1º e 2º, da CR/1988.

Ora, no caso dos tratados internacionais, são quatro as fases pelas 
quais têm de passar os tratados solenes, até sua conclusão (MAZZUOLI, 
2012): a) a das negociações preliminares; b) a da assinatura ou adoção, 
pelo Executivo; c) a da aprovação parlamentar (referendum) por parte de 
cada Estado interessado em se tornar parte no tratado; e, por fim, d) a da 
ratificação ou adesão do texto convencional, concluída com a troca dos ins-
trumentos que a consubstanciam. 

Em geral, o processo legislativo de ratificação (item “c” acima) não 
obedece a nenhum dos requisitos formais previstos para as emendas cons-
titucionais. Desse modo, admitir que quaisquer tratados internacionais pos-
sam ser incorporados à ordem interna com status de norma constitucional 
equivaleria a permitir que, por forma transversa, governantes com base 
política de apoio restrita pudessem alterar a Constituição sem a mínima 
representatividade popular exigida como requisito formal para tal, subver-
tendo o princípio da soberania popular.

Tal dúvida foi dissipada com a promulgação da EC  45/2004, que 
acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 5º da CR/1988. O § 3º esclareceu que so-
mente os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (não 
outros tratados internacionais) e que sejam aprovados nas duas Casas do 
Congresso Nacional com as mesmas especificidades do processo legislativo 
das emendas constitucionais terão status constitucional. E, nesse caso, serão 
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normas constitucionais derivadas (equivalentes a emendas constitucionais, 
portanto, sujeitas também ao controle de constitucionalidade).

3 O controle de constitucionalidade dos tratados internacionais

Um corolário do que se viu no tópico anterior é a certeza de que 
quaisquer tratados internacionais se submetem ao controle de constitucio-
nalidade previsto na CR/1988 e devem obedecer ao princípio fundante do 
nosso Estado Democrático de Direito: a soberania popular.

No caso dos tratados internacionais comuns, isto é, que não tratam 
de direitos humanos ou que não se submeteram ao rito previsto no art. 5º, § 
3º, da CR/1988, por não se tratar de normas constitucionais, devem buscar 
seu fundamento de validade integralmente na Constituição, sujeitando-se 
ao controle de constitucionalidade concentrado4 e difuso5 comum.

No caso dos tratados e convenções internacionais sobre direitos huma-
nos que tenham obedecido ao rito do art. 5º, § 3º, da CR/1988, dada sua natu-
reza jurídica de emendas constitucionais, submetem-se também ao controle 
de constitucionalidade mais restrito das normas constitucionais derivadas: 
a adequação formal (obediência estrita ao rito do art. 5º, § 3º, da CR/1988) 
e material (observância das limitações do art. 60, § 4º, da CR/1988).

Uma objeção que é colocada por muitos internacionalistas a essa 
conclusão é quanto à adoção pelo nosso sistema normativo do modelo mo-
nista com prevalência do direito internacional (monismo internacionalista 
kelseniano) ou não. 

Observam que há uma tendência moderna em todos os sistemas 
normativos de admitir o sistema monista com prevalência do direito inter-
nacional, de Hans Kelsen, o que tornaria absurda a hipótese de controle de 
constitucionalidade, sendo também verdade que o Brasil é hoje signatário 
da Convenção de Viena de 1969 sobre o direito dos tratados6, que expressa-

4 No caso do controle concentrado, há que se verificar se o tratado pode ser considerado “ato nor-
mativo” ou não, conforme art. 102, I, “a”, da CR/1988, isto, é estando excluídos aqueles tratados/
acordos meramente regulamentares ou especificadores de tratados anteriores e os tratados inter-
nacionais de natureza concreta, sem caráter normativo.

5 No caso do controle difuso, o art. 102, III, “b”, da CR/1988, não deixa dúvidas quanto à submissão dos 
tratados internacionais ao controle de constitucionalidade em equivalência com as leis federais.

6 Promulgada pelo Decreto 7.030, de 14/12/2009, com reserva dos arts. 25 e 66 – importante obser-
var que o art. 66 da Convenção prevê automaticamente a solução de conflitos sobre a aplicação da 
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mente adotaria o monismo internacionalista conforme dispõe em seu art. 27, 
verbis: “Art. 27. Direito Interno e Observância de Tratados. Uma parte não 
pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadim-
plemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46”.

O art. 46 da Convenção, por sua vez, assim estabelece: 
Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tra-
tados. 1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento 
em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma dispo-
sição do seu direito interno sobre competência para concluir tratados, 
a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma 
norma de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma 
violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Es-
tado que proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal 
e de boa-fé.
Há aqui uma grosseira confusão. 

Em primeiro lugar, o que o art. 27 da Convenção sobre Direito dos 
Tratados prevê é a responsabilização internacional do país, caso deixe de 
cumprir determinado tratado — ainda que alegando divergência com o direi-
to interno, inclusive a Constituição. Isto é, não está afastada a possibilidade 
de controle do tratado pelo direito interno, apenas sujeita-se o país contra-
tante à responsabilização na hipótese de alegar tal escusa para descumpri-lo. 

Se um governante assina um tratado, este é ratificado pelo Congresso 
e o instrumento de ratificação é depositado no foro apropriado, sujeita-se 
o país à responsabilização internacional caso não cumpra o tratado ou até 
que o denuncie. Mas o ato normativo interno que publica o tratado e lhe dá 
força normativa no ordenamento jurídico interno pode ser invalidado, por 
dissonância com a Constituição, e deixar de ser eficaz e exigível para todos 
os sujeitos de direito no plano nacional e todos os atos jurídicos sujeitos ao 
direito interno. 

A própria convenção sobre tratados — que não é tratado internacional 
sobre direitos humanos — está sujeita ao controle de constitucionalidade 
como qualquer norma infraconstitucional. O art. 27 dessa convenção ape-
nas explicita o ônus que recai7 sobre o país na hipótese de um tratado ser 

Convenção pela Corte Internacional de Justiça — o que não foi aceito pelo Brasil.
7 Aliás, essa é a jurisprudência do E. STF, mesmo antes da ratificação da Convenção de Viena, e tem 

sido mantida também em julgados recentes.
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considerado inconstitucional e não ser cumprido — e, é claro, as leis nacio-
nais estabelecem a responsabilização do governante que levianamente tiver 
assumido tal responsabilidade internacional em nome da nação brasileira. 
Não tem o condão de afastar o controle de constitucionalidade — que tem 
sede constitucional e não pode ser afastado por normas infraconstitucionais.

Diante de uma decisão final do STF, por exemplo, que declare a invali-
dade de um tratado ou parte dele em relação à Constituição, seja no controle 
concentrado ou no controle difuso de um processo no qual a União seja parte, 
pode se considerar inclusive o crime de responsabilidade do presidente da 
República caso ele não denuncie o tratado ou o renegocie de modo a com-
portar ressalva da norma considerada inconstitucional — pois estar-se-ia 
diante do descumprimento de uma decisão judicial do foro máximo, hipótese 
do art. 12, “1” e “2”, da Lei 1.079/1950 — lei dos crimes de responsabilidade.

Em segundo lugar, o fato de o Brasil ter feito reserva ao art. 66 da 
Convenção8 mostra a pouca efetividade sancionatória dela, pois, para re-
solver qualquer controvérsia em relação a sua aplicação, há necessidade de 
compromisso arbitral específico (o Brasil não aceitou a jurisdição automática 
da Corte Internacional de Justiça), que fica sempre ao prudente arbítrio e 
discricionariedade política do governante brasileiro9.

Em conclusão, qualquer tratado internacional submete-se ao con-
trole de constitucionalidade, concentrado ou difuso, nos termos de nossa 
Constituição.

8 “Art. 66 Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação 
Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes 
à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado: 
a)qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, 
mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes 
decidirem, de comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem; 
b)qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros 
artigos da Parte V da presente Convenção poderá iniciar o processo previsto no Anexo à Conven-
ção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas.”

9 E coloca em cheque a própria juridicidade dessa convenção, nos termos da própria teoria kelse-
niana, uma vez que sem possibilidade de aplicação de sanções automáticas por um órgão central, 
a norma convencional deixa de ser jurídica para assumir natureza moral – uma vez que somente 
existe dever jurídico (na acepção kelseniana) quando o descumprimento da norma acarretar dire-
ta ou indiretamente a aplicação de uma sanção.
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4 O Estatuto de Roma: O Tribunal Penal Internacional (TPI)

Ratificado pelo Decreto Legislativo 112, de 06/06/2002, e promul-
gado pelo Decreto  4.388, de 25/09/2002, o Estatuto de Roma que criou e 
regulamentou o Tribunal Penal Internacional (TPI) entrou em vigor interna-
cionalmente em 01/07/2002, após quatro anos da assinatura (17/07/1998, 
em Roma) e, para o Brasil, vigeu a partir de 01/09/2002, conforme seu art. 
126, considerando que a Carta de Ratificação foi depositada em 20/06/2002.

Ao contrário da maioria das convenções internacionais, o Estatuto 
de Roma não admite reservas (art. 120). Admite retirada (art. 127), com 
efeitos para o futuro (1 ano após a notificação) e sem atingir os processos 
já iniciados até a entrada em vigor da retirada. Admite alterações, mediante 
acordo de dois terços dos membros e exigibilidade apenas após ratificação 
de sete oitavos dos contratantes (art. 121).

O Estatuto de Roma é conglobante. Define não apenas a criação do TPI 
— isto é, da instituição de direito internacional, com sede em Haia (Holanda), 
e a forma como suas despesas serão providas pelos Estados-partes — como 
também os crimes internacionais, as penas, o processo de julgamento e de 
execução, além das formas de sua alteração.

Em suas definições primeiras, no preâmbulo, estabelece claramente 
que não se trata de uma jurisdição acima ou recursal às jurisdições nacio-
nais, mas complementar, sendo dever dos Estados contratantes exercer sua 
respectiva jurisdição nacional sobre os responsáveis pelos crimes interna-
cionais nele definidos.

Os crimes internacionais por ele julgados são definidos no art. 5º (ge-
nocídio; crimes contra a humanidade; crimes de guerra; crime de agressão) 
e tipificados, especificamente, nos arts. 6º a 8º, respectivamente, com exce-
ção do crime de agressão, cuja tipificação deve ser aprovada em disposição 
específica, nos termos dos arts. 121 e 123.

Os princípios gerais aplicáveis, as pessoas que se submetem à sua 
jurisdição, elementos da teoria penal (concurso de pessoas, exclusão de 
ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, erro de fato e de direito, prescrição, 
etc.) são especificamente elencados nos arts. 20 a 32.

O funcionamento do tribunal, seus juízes, seu pessoal, os vencimentos 
e demais disposições orgânicas estão elencadas nos arts. 33 a 50.
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O processo de julgamento está previsto nos arts. 51 a 76. O processo 
de recurso/revisão está previsto nos arts. 81 a 85, inclusive a indenização 
pela detenção ilegal. As penas aplicáveis estão elencadas nos arts. 77 a 8010. 
São elas a prisão perpétua, a prisão simples até o máximo de 30 anos e a 
multa, podendo ainda, como efeito da condenação, ser aplicada a perda de 
produtos, bens e haveres provenientes direta ou indiretamente do crime.

A partir do art. 86 até o art. 102, trata o Estatuto da cooperação dos 
Estados com o TPI, principalmente no que diz respeito à detenção, prisão e 
entrega. Nos arts. 103 a 111 há definição da execução das penas e das funções 
dos Estados nesse mister. 

Do art. 112 em diante, trata o Estatuto da assembleia dos Estados-
-partes e de matérias concernentes ao financiamento da instituição e alte-
rações/adesões/ratificações/vigência.

O Estatuto de Roma foi internalizado entre nós por meio do processo 
usual para os tratados, portanto, com natureza de norma infraconstitucional. 

Porém, com a EC 45/2004, o §4º do art. 5º foi acrescentado para 
submeter, induvidosamente, o Brasil à jurisdição do TPI — e qualquer outro 
tribunal penal internacional ao qual manifeste adesão. E, desde a Constitui-
ção originária, há disposição transitória, de natureza programática, prevista 
no art. 7º do ADCT, pela qual o Brasil se compromete com a criação de um 
tribunal internacional de direitos humanos.

Isso não retira do Estatuto de Roma sua condição de norma infracons-
titucional, porém coloca problemas adicionais ao admitir sua jurisdição com 
base constitucional, ao lado das demais disposições constitucionais, problema 
que avulta com a ausência de reservas ao tratado — como expressamente 
estabelece o art. 120 do Estatuto de Roma.

5 Normas do TPI que ofendem direitos fundamentais previstos na 
Constituição

São inúmeros os problemas decorrentes de nossa adesão ao TPI, vis a 
vis os direitos fundamentais previstos na CR/1988. Isso mostra como nossa 
Constituição de 1988 é vanguardista, está à frente da legislação, doutrina 

10 Não há indicação precisa dos limites de pena para cada crime, como no nosso direito interno, 
ficando ao arbítrio do TPI definir qual pena e em qual intensidade, diante de cada caso concreto.
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e jurisprudência médias internacionais, inclusive no que diz respeito aos 
direitos humanos. É a Constituição Cidadã.

De início, deve-se repelir qualquer interpretação do texto constitu-
cional que permita a redução ou abolição (ou tendência à redução/abolição) 
de direitos e garantias fundamentais previstos originariamente na Consti-
tuição Cidadã por meio de tratados internacionais (ou qualquer outro ato 
normativo, interno ou externo). 

O que as normas dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 5º e do art. 7º do ADCT 
prevêem é a possibilidade de acréscimo de direitos e garantias fundamentais 
e não de decréscimos.

Em especial, a EC 45/2004, ao adicionar os §§ 3º e 4º ao art. 5º da 
CR/1988, submete-se aos limites materiais do art. 60, § 4º, da CR/1988, isto 
é, não pode jamais ser interpretada como permitindo a abolição, redução 
ou decréscimo da força normativa dos direitos e garantias fundamentais 
previstos na CR/1988. E o art. 7º do ADCT não pode ser interpretado iso-
ladamente do restante do texto constitucional nem constitui salvo conduto 
para que qualquer tratado seja ratificado pelo Brasil em desalinho com os 
direitos e garantias fundantes da nova ordem democrática e cidadã instau-
rada pela CR/1988.

A primeira ofensa gritante encontra-se no choque entre o disposto 
no art. 20, “3”, do Estatuto, c/c art. 17,11 vis a vis o art. 5º, XXXVI, da CR/1988, 
no que diz respeito à coisa materialmente julgada.

11 “Artigo 20 – Ne bis in idem
(omissis)
3. O Tribunal não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, por atos 
também punidos pelos artigos 6°, 7° ou 8°, a menos que o processo nesse outro tribunal:
a) Tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por crimes da com-
petência do Tribunal; ou
b) Não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, em conformidade com as garan-
tias de um processo eqüitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido 
de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pes-
soa à ação da justiça.”
“Artigo 17 Questões Relativas à Admissibilidade
1. Tendo em consideração o décimo parágrafo do preâmbulo e o artigo 1°, o Tribunal decidirá 
sobre a não admissibilidade de um caso se:
a) O caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte de um Estado que tenha 
jurisdição sobre o mesmo, salvo se este não tiver vontade de levar a cabo o inquérito ou o procedi-
mento ou, não tenha capacidade para o fazer;
b) O caso tiver sido objeto de inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele e tal Estado tenha 
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O TPI se arroga o direito de desprezar a coisa julgada material forma-
da em algum dos Estados contratantes com base em critérios muito subjeti-
vos, como determinar se o Estado que julgou o caso “não tinha vontade” de 
proceder criminalmente (o item “2” do art. 17 e o item “3” do art. 20 buscam 
especificar essa “ausência de vontade”, mas igualmente pecam pela utilização 
de termos excessivamente subjetivos).

Isto é, o TPI relativiza o conceito de coisa julgada e submete a apre-
ciação desse conceito relativizado a si mesmo, independente da jurisdição in-
terna12. Há uma tendência clara de reduzir a eficácia da coisa julgada material 
produzida no âmbito interno, em clara ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CR/1988.

Observe-se que as desconfianças em relação à integridade do proces-
so penal conduzido no Estado-parte — que dão origem as disposições dos 
arts. 17 e 20 do Estatuto — são também dúvidas em relação à integridade 

decidido não dar seguimento ao procedimento criminal contra a pessoa em causa, a menos que 
esta decisão resulte do fato de esse Estado não ter vontade de proceder criminalmente ou da sua 
incapacidade real para o fazer;
c) A pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que se refere a denúncia, e não puder ser 
julgada pelo Tribunal em virtude do disposto no parágrafo 3° do artigo 20;
d) O caso não for suficientemente grave para justificar a ulterior intervenção do Tribunal.
2. A fim de determinar se há ou não vontade de agir num determinado caso, o Tribunal, tendo em 
consideração as garantias de um processo eqüitativo reconhecidas pelo direito internacional, ve-
rificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias:
a) O processo ter sido instaurado ou estar pendente ou a decisão ter sido proferida no Estado com 
o propósito de subtrair a pessoa em causa à sua responsabilidade criminal por crimes da compe-
tência do Tribunal, nos termos do disposto no artigo 5°;
b) Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as circunstâncias, se mostra 
incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a justiça;
c) O processo não ter sido ou não estar sendo conduzido de maneira independente ou imparcial, e 
ter estado ou estar sendo conduzido de uma maneira que, dadas as circunstâncias, seja incompa-
tível com a intenção de levar a pessoa em causa perante a justiça;”

12 O art. 89, “2”, é claro quanto à competência do TPI para decidir sobre a existência de coisa julgada 
nos termos previstos no art. 20, subtraindo da jurisdição nacional qualquer manifestação sobre o 
assunto:
“Artigo 89 Entrega de Pessoas ao Tribunal
(omissis)
2. Sempre que a pessoa cuja entrega é solicitada impugnar a sua entrega perante um tribunal na-
cional com, base no princípio ne bis in idem previsto no artigo 20, o Estado requerido consultará, 
de imediato, o Tribunal para determinar se houve uma decisão relevante sobre a admissibilidade. 
Se o caso for considerado admissível, o Estado requerido dará seguimento ao pedido. Se estiver 
pendente decisão sobre a admissibilidade, o Estado requerido poderá diferir a execução do pedido 
até que o Tribunal se pronuncie.”
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do sistema processual e às instituições democráticas do Estado-parte, o que 
também é ultrajante no nosso caso concreto, considerando o garantismo 
atávico de nossa Constituição e sua aplicação pelo Poder Judiciário brasileiro.

A solução para o impasse parece-me clara: a jurisdição do TPI, com-
plementar à brasileira nos termos do preâmbulo e prevista no art. 5º, §4º, da 
CR/1988, não implica abolição do direito fundamental à observância da coisa 
soberanamente julgada. Isto é, o disposto nos arts. 17 e 20 do TPI deve ser 
interpretado conforme à CR/1988 para excluir qualquer interpretação que 
admita a jurisdição penal do TPI na hipótese em que o mesmo crime, come-
tido pelo mesmo agente, tenha sido julgado definitivamente pela jurisdição 
brasileira, incondicionalmente. A complementaridade se aplica, portanto, nas 
hipóteses em que o Brasil não tenha processado definitivamente o agente 
por aqueles crimes. É nessa hipótese que a jurisdição do TPI é admitida, nos 
termos do art. 5º, § 4º, da CR/1988.

Um segundo ponto de incontornável inconstitucionalidade do TPI é 
a previsão de prisão perpétua, banida pelo art. 5º, XLVII, da CR/1988.

Ao contrário da pena de morte — que pode ser aplicada quando o 
Brasil esteja em estado de guerra declarada13 (art. 5º, XLVII, “a”) — a pena de 
prisão perpétua, como a de banimento, os trabalhos forçados ou qualquer 
pena cruel, é incondicionalmente banida do nosso ordenamento jurídico 
pela Constituição Cidadã, incabível em qualquer hipótese, mesmo em períodos 
de guerra. 

Retroceder para admitir tal ofensa aos direitos fundamentais de todo 
cidadão seria algo inominável, incabível até mesmo por emenda constitucio-
nal, quanto mais por atos internacionais com natureza jurídica infraconsti-
tucional como é o Estatuto.

A ausência da possibilidade de reserva a cláusulas do tratado (art. 120 
do Estatuto) implica a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo 
do tratado (art. 77, “1”, “b”).

13 Há autores, como BAHIA, Saulo José Casali. O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Bra-
sileira, pág. 7, que propugnam a possibilidade de pena de prisão perpétua pelo fato de haver pre-
visão de pena mais grave – de morte – nos termos do art. 5º, XLVII, “a”, e pelo fato de os crimes 
previstos no TPI serem, em geral, cometidos em situações de guerra. Porém, não é “qualquer guer-
ra” que admite a exceção da pena de morte prevista nesse dispositivo constitucional: somente 
aquela guerra em que o Brasil seja parte, de forma declarada (também não incide o dispositivo se 
as escaramuças não forem declaradamente beligerantes), o que não será, em regra, a hipótese de 
aplicação das penas do TPI.
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Portanto, em toda entrega de agente sujeito ao TPI que o Estado 
brasileiro promova, a cláusula de comutação da pena de prisão perpétua 
se faz de regra, nos termos da remansosa jurisprudência do egrégio STF 
quanto às extradições. 

É importante salientar, quanto a esse tema, que a entrega de agentes 
ao TPI, previsto na seção da cooperação internacional, em especial os arts. 
87 a 92, não se realiza ao arrepio de nossas normas internas de extradição 
— expressamente, o art. 89, “1”, prevê que o procedimento de entrega do 
agente será processado nos termos do direito interno de cada estado parte. 
No caso brasileiro, o procedimento interno é o da extradição. Desse modo, 
a extradição se dará conforme a Lei 6.815/1980 e o regimento interno do 
STF, como qualquer outra medida da mesma natureza, respeitando também 
a jurisprudência consolidada da nossa Corte Excelsa. Caso haja alguma dúvi-
da quanto ao respeito pelo TPI da cláusula de comutação, a extradição não 
poderá ser processada.

Um terceiro ponto de inconstitucionalidade manifesta do TPI é quanto 
à extradição de nacionais natos, que agride o art. 5º, LI, da CR/1988. Esse 
direito imutável, pétreo, de todo brasileiro nato não pode ser alterado por 
nenhuma emenda constitucional ou ato infraconstitucional, nos termos do 
art. 60, § 4º, da CR/1988.

Desse modo — e condizente com o que estabelece o art. 89, “1”, do 
TPI — a extradição não poderá ser processada nesses casos. 

Mais uma vez, a complementaridade se faz presente: os brasileiros 
natos poderão ser julgados pelos crimes14 previstos no Estatuto, porém, pela Jus-
tiça Brasileira, na hipótese de se encontrarem em território nacional. Somente 
será cabível a jurisdição do TPI sobre brasileiros natos (ou naturalizados que 
não se encontrem na exceção prevista no art. 5º, LI, da CR/1988) se estes 
estiverem fora do território nacional. Uma vez em território brasileiro, os 
brasileiros natos submetem-se exclusivamente à jurisdição nacional. 

Esse é o direito fundamental de todo brasileiro: ser julgado por seus 
pares, quando aqui se encontre. Esse direito não pode ser abolido, nem ten-
dencialmente, por nenhuma norma posterior à CR/1988, pelo que a norma 

14 Considerada sua natureza de norma infraconstitucional equiparada à lei, o Estatuto tipifica cri-
mes e sua adoção pelo estado brasileiro implica internalização desses tipos penais, com ampla 
efetividade e respeito ao art. 5º, XXXIX, da CR/1988.
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da entrega de nacionais (prevista nos arts. 87 a 92 do Estatuto) deve ser 
interpretada em conformidade com essa cláusula pétrea.

6 Conclusão

Em breves linhas, sem pretensão de esgotar o assunto, buscou-se con-
tribuir para o intenso debate acerca da incorporação do Estatuto de Roma ao 
nosso ordenamento e os problemas gerais decorrentes da adesão a tratados 
de direitos humanos por nosso Estado.

O ponto principal que deve ser objeto de estudo e aprofundamento 
é a possibilidade — vívida, intensa — de conflitos entre direitos humanos. 
Deve-se abandonar a postura ingênua de que os direitos humanos formam 
um todo coeso, uniforme, indivisível: há choques frontais entre direitos hu-
manos e a necessidade urgente de estabelecer mecanismos de solução/inter-
pretação que não levem ao esquecimento dos padrões mínimos civilizatórios 
já alcançados e positivados, principalmente na nossa Constituição Cidadã.

Não podemos, sob o influxo de ideais de vingança estatal, de penali-
zação ultrapassada e ultrajante, olvidar os direitos e garantias fundamentais 
que são a base da nossa cidadania, de natureza pacifista, visando sempre à 
ressocialização, ao banimento das formas mais bárbaras de penalização e/
ou utilização da força estatal.

Se tais princípios basilares da nossa cidadania ainda não foram ado-
tados na seara internacional, cabe a nós impedir que sejam semeados e fru-
tifiquem no nosso jardim, tão bem cuidado a partir de 5 de outubro de 1988, 
e lutar para que tais mínimos civilizatórios duramente alcançados no nosso 
direito interno se expandam à comunidade das nações. Não o contrário.
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Utilização de critérios civilistas para aplicação  
do art. 12 da Convenção de Haia

Marcos Vinícius Lipienski1

1 Artigo 12 da Convenção de Haia: finalidade 

A finalidade da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro In-
ternacional de Crianças2, assinada em Haia, em 25/10/1980, e com vigor no 
Brasil desde 01/01/2000, é fazer respeitar o juízo competente para apreciar 
a questão da guarda de uma criança removida ilicitamente do país de sua 
residência habitual. Nas palavras de Jacob Dolinger (2003, p. 244-245):

Trata-se de uma convenção que organizou um sistema de cooperação 
processual, para uma finalidade específica, em que as autoridades de 
duas jurisdições mantêm uma coordenação de caráter permanente, 
por meio de suas Autoridades Centrais, que são solicitadas a colaborar 
sempre que venha a ocorrer um deslocamento ou uma manutenção 
transfronteiriça ilegais de uma criança.
Os objetivos da Convenção estão delineados em seu artigo 1º: asse-
gurar a imediata devolução de crianças irregularmente removidas 
ou mantidas em um Estado contratante (a) e garantir que os direitos 
de guarda e de acesso, de acordo com a lei de um Estado contratante, 
sejam efetivamente respeitados nos outros Estados contratantes (b).

E mais à frente:
A base filosófica da convenção é que devemos nos capacitar para ver 
o problema da criança de pais separados de maneira objetiva, aban-
donando a tendência de pensar que é sempre no interesse da criança 
ser criada em nosso país e não alhures. (DOLINGER, 2003, p. 255.)

Nos princípios em que firmada a Convenção, busca-se, antes de tudo, 
a restituição do espoliado ao estado anterior, se não como princípio abso-

1 Juiz federal.
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3413.htm. Acesso em: 3 out. 

2012.
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luto, como regra geral. O que se quer evitar é premiar o infrator que retirou 
a criança de sua residência habitual, impedindo o convívio com ambos os 
pais. Dispõe o art. 12 da Convenção:

Artigo 12 – Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou 
retida nos termos do Artigo 3 e tenha decorrido um período de menos 
de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data 
do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa 
do Estado Contratante onde a criança se encontrar, a autoridade res-
pectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança.
A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expira-
do o período de 1 ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o 
retorno da criança, salvo quando provado que a criança já se encontra 
integrada no seu novo meio.
Quando a autoridade judicial ou administrativa do Estado requerido 
tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro Es-
tado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retorno 
da criança.

A questão que se coloca, em primeiro plano, é em que momento se 
inicia o prazo de um ano estabelecido no artigo acima transcrito. Houve 
discussão, por ocasião da I Jornada de Direito Internacional, realizada pela 
Esmaf, em Belo Horizonte, no ano de 2012, sobre a possibilidade de aplicação, 
por analogia, da conceituação dos vícios da posse utilizados em direito civil 
para mitigar o início do transcurso desse prazo.

2 Vícios da posse: violência, clandestinidade e precariedade

Cito Caio Mário da Silva Pereira (2010, p. 22-23) para explicar, re-
sumidamente — e porque se encaixa nos propósitos deste trabalho —, as 
espécies de posse injusta, assim postas no estudo dos direitos reais:

Posse violenta (adquirida vi) a que se adquire por ato de força, seja 
ela natural ou física, seja moral ou resultante de ameaças que incutam 
na vítima sério receio. A violência estigmatiza a posse, independente-
mente de exercer-se sobre a pessoa do espoliado ou de preposto seu, 
como ainda do fato de emanar do próprio espoliador ou de terceiro.
Clandestina é a posse que se adquire por via de um processo de ocul-
tamento (clam), em relação àquele contra quem é praticado o apossa-
mento. Contrapõe-se-lhe a que é tomada e exercida pública e aberta-
mente. A clandestinidade é defeito relativo: oculta-se da pessoa que tem 
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interesse em recuperar a coisa possuída clam, não obstante ostentar-se 
às escâncaras em relação aos demais.
Salienta-se que a violência e a clandestinidade, como vícios relativos, 
somente podem ser acusadas pela vítima; em relação a qualquer outra 
pessoa, a posse produz seus efeitos normais. E, como vícios temporá-
rios, podem ser purgados, com a sua cessação, desde que não consista 
a mudança em ato do próprio possuidor vicioso.
Posse precária é a do fâmulo na posse (Besitzdiener), isto é, daquele 
que recebe a coisa com a obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade 
de possuidor, abusando da confiança, ou deixando de devolvê-la ao 
proprietário, ou ao legítimo possuidor. Este vício, como observa Serpa 
Lopes, inicia-se no momento em que o possuidor precarista recusa 
atender à revogação da autorização anteriormente concedida.

3 Aplicação dos critérios civilistas na hipótese de sequestro 
internacional de crianças

O que segue é uma tentativa de aplicar faticamente as hipóteses acima 
elencadas em uma situação de sequestro internacional de crianças.

A violência pode ser observada na conduta de um dos pais que, sem 
a anuência do outro, leva a criança do país centro das relações familiares 
para outro. 

Também encontra fácil respectivo a clandestinidade, quando um dos 
pais se vale de um pretexto qualquer — ludibriar o outro para obter a sua 
concordância com a viagem internacional —, passando depois a externar o 
real intuito de ali manter o filho.

Por outro lado, há dificuldade em se constatar a clandestinidade. Con-
forme enunciado, esse vício ocorre por via de um processo de ocultamento. 
Ocorre que, se se parte do pressuposto de que a criança encontrava-se no 
país em que estabelecida a base da relação familiar, é de se presumir que não 
há possibilidade de remoção da criança mediante aplicação análoga desse 
indicado vício; a hipótese seria a de violência, configurada na retirada do 
filho da residência habitual sem a adesão parental.

Outro problema teórico que se coloca é a possibilidade de utilização 
desses critérios na eventualidade de um dos países signatários não possuir, 
em suas bases do ordenamento civil, modelo semelhante ao brasileiro, que 
admita os mesmo vícios de posse e o mesmo tratamento a eles por nós con-
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cedido. Parece-me não haver a possibilidade de aplicação por analogia de 
uma norma de direito interno brasileira para dispor de tema tão sensível 
quanto o termo para aplicação da norma que determina a imediata devolução 
da criança, da Convenção de Haia.

A solução é adotar um critério único e que subsiste frente ao princípio 
da justiça universal: admite-se que o prazo de um ano deva começar ape-
nas quando o pai cujo direito foi violado tenha conhecimento do paradeiro 
do filho, de forma que possa exercer o direito reconhecido na Convenção. 
Trata-se de posicionamento mais prático do que teórico, mas que não en-
contra o inconveniente de se basear em interpretação unilateral do direito 
convencional.

É certo que tal proposta não é indene a críticas, bastando ver que 
há o inconveniente de se compatibilizar um prazo algo elastecido até que a 
criança seja encontrada com a sua adaptação em seu novo ambiente, situação 
que poderia excepcionar a devolução, nos termos do parágrafo segundo do 
art. 12. Ainda assim, a máxima segundo a qual ninguém deve aproveitar a 
própria torpeza deve fazer prevalecer o retorno imediato da criança, sem 
que em nenhum momento essa afirmação implique ignorar o seu melhor 
interesse. A uma, a regra de exceção deve ser interpretada de acordo com 
a lembrança de que essa Convenção se aplica somente a crianças de até 16 
anos, que dificilmente terão maior proveito para o seu desenvolvimento 
longe do lugar da residência habitual. A duas, o que se define pela Convenção 
é apenas o lugar em que será discutida a guarda do filho.
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A concepção intercultural dos direitos humanos, segundo 
Boaventura de Souza Santos

Marllon Sousa1

Introdução

Independentemente da teoria que se adote quanto à origem dos direi-
tos humanos, seja como direito posto ou pressuposto, é fato que não se pode 
pensar em um ordenamento jurídico contemporâneo sem a consagração da 
proteção a tais direitos, sob pena de inviabilizar não só o desenvolvimento 
da personalidade humana como também dos povos que desrespeitem as 
premissas fundamentais de proteção do homem.

Mediante a roupagem de direitos fundamentais, os direitos huma-
nos, como proposições positivadas em um texto constitucional, têm como 
características mais acentuadas, na visão de Gilmar Ferreira Mendes (2008, 
p. 239-253), a historicidade, a inalienabilidade/indisponibilidade, a consti-
tucionalização, a aplicabilidade imediata, a vinculação dos poderes públicos, 
sem esquecer a universalidade, concebida em termos pelo citado autor.

A historicidade é aferida pela construção paulatina dos direitos hu-
manos como parte de um mundo em constante evolução. Noutro giro, ainda 
que o indivíduo não deseje utilizar as garantias que lhe sejam colocadas à 
disposição, não se pode falar em disponibilidade dos direitos humanos, por 
se tratarem de atributos indissociáveis da pessoa humana.

De outro lado, conforme aferido no item inicial deste texto, como 
normas positivadas na Carga Magna, os direitos humanos passaram a ser 
conhecidos como direitos fundamentais, cuja vinculação aos poderes públi-
cos se mostra essencial aos escopos de um Estado Democrático de Direito.

Ademais, como normas estruturantes, sua aplicabilidade deve ser 
sempre imediata, sob pena de não protegerem adequadamente as situações 
que visam a resguardar.

1 Juiz federal.
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Já quanto ao caráter universal dos direitos humanos, há certa celeuma 
entre os doutrinadores do assunto, ora se afirmando pelo aspecto absoluto, 
outras vezes pugnando-se por uma universalidade relativa.

Abrindo divergência sobre o tema, Boaventura de Souza Santos de-
fende uma concepção intercultural dos direitos humanos, não falando em 
universalidade, residindo aqui o objeto de exploração do presente artigo.

Nas linhas que se seguem, far-se-á uma sucinta apresentação da visão 
intercultural dos direitos humanos, segundo o ponto de vista do renoma-
do doutrinador lusitano, esposada, originariamente, no capítulo 13 “Para 
uma concepção intercultural dos direitos humanos” do livro A Gramática do 
tempo: para uma nova cultura política, São Paulo, Cortez, 2006. p. 433-470, 
trazendo, ao final, a proposição de nova arquitetura dos direitos humanos 
“baseada numa nova fundamentação e com uma nova justificação”, consoante 
afirmado pelo próprio autor português.

A colisão entre a visão moderna do ocidente e os direitos  
humanos, sob a ótica globalizada

No inicio de seu trabalho, o autor faz consideração a respeito da trans-
formação ocorrida no âmbito dos direitos humanos, principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, afirmando que duplos critérios de valoração da 
violação dos direitos humanos, complacência com ditadores “amigos do 
Ocidente” e a defesa do sacrifício dos direitos humanos em nome do de-
senvolvimento, tornaram tais direitos suspeitos como guia emancipatório.

Aduz que, para preencher o caráter emancipatório dos direitos hu-
manos, é necessário adotar uma política radicalmente diferente da liberal 
hegemônica, como parte de uma constelação ampla de lutas pela emancipa-
ção social, buscando identificar quais as condições para que se possa falar 
em direitos humanos a serviço de uma política progressista e emancipatória, 
apontando três questões a serem enfrentadas no trajeto proposto, quais 
sejam: a tensão entre a regulação social e a emancipação social; o constante 
choque entre os interesses do Estado e da sociedade civil; bem como a tensão 
entre o Estado-nação e a “globalização”.

Aborda, numa visão sintética, que, no paradigma da modernidade 
ocidental, a regulação social e a emancipação social não são possíveis uma 
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sem a outra, devendo a política dos direitos humanos ser simultaneamente 
emancipatória e regulatória.

Na concepção de Boaventura de Souza Santos, a globalização é cons-
tituída por conjuntos diferenciados de relações sociais, cujo resultado se-
ria a diversidade de globalizações, não se falando em fenômeno único, mas 
sim plúrimo, apresentando-se como conceito de globalizações os processos 
(localismo globalizado, globalismo localizado, cosmopolitismo insurgente e 
subalterno e patrimônio comum da humanidade)2 de expansão de influência 
de uma cultura localizada em todo o globo, designando como local outra 
condição social ou entidade rival.

Vê-se, a partir do relato acima descrito, uma proposição eminente-
mente sistêmica das relações interculturais, que, segundo os ensinamentos de 
Niklas Luhmman, é capaz de assimilar as perturbações advindas dos outros 
sistemas componentes do todo, revelando seu caráter autopoético.

A (re)construção intercultural dos direitos humanos como projeto 
cosmopolita insurgente, pontuado pela hermenêutica diatópica 

Para Souza Santos, é preciso alterar a visão dos direitos humanos de 
universais a interculturais, pois, tomados em sua forma abstrata, tendem 
a operar como localismo globalizado, ou seja, seriam mera roupagem da 
globalização hegemônica, ou globalização neoliberal, na qual há evidentes 
traços do capitalismo e imperialismo globais..

O caráter universal dos direitos humanos estaria muito mais ligado 
a uma concepção de aceitação, conformada no tempo e no espaço, como pa-
drões ideais de vida moral e política, do que às reivindicações de validade de 
suas proposições em dado momento histórico, concluindo pela universalida-
de somente enquanto analisados mediante a ótica do ocidente, uma vez que 
qualquer cultura reconhece algum estágio evolutivo dos direitos humanos.

Contudo, a fim de mudar esta idéia ocidental arraigada em conceitos 
tradicionalistas, é preciso mudar a lente de enfoque dos direitos humanos 
como localismo globalizado para um projeto cosmopolita insurgente, resul-
tante global das lutas locais pela igualdade, inclusão social e autodetermi-
nação das minorias.

2 Sugerimos a leitura completa do capítulo do autor português, já mencionado, no qual são explora-
dos detidamente os conceitos dos termos citados, cuja referência está no final do presente texto. 
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Neste caminho de reconstrução, é imprescindível identificar os pon-
tos sensíveis para transformação do projeto cosmopolita insurgente.

Propõe o escolástico lusitano cinco premissas para se atingir um 
diálogo intercultural sobre a dignidade humana, como meio de fuga a falsos 
universalismos, tratando-as, porém, como mero ponto de partida para uma 
hermenêutica diatópica 3.

Primeiramente é posta a premissa de superação do debate universa-
lista dos direitos humanos, propondo-se a concepção intercultural expressa 
em linguagens diferentes e a partir de universos culturais distintos.

Como segunda premissa, defende que todas as culturas têm sua pró-
pria concepção de dignidade humana, porém nem todas elas a concebem 
em termos de direitos humanos. Por exemplo, os rituais de iniciação em 
algumas tribos indígenas, mediante a aplicação de ordálias, podem figurar 
como atentado aos direitos humanos. Contudo, para os nativos, constituem 
meio de angariar respeito da tribo, constituindo fator componente da dig-
nidade humana.

A terceira premissa é a de que não existe completude por nenhuma 
cultura que diga respeito à concepção de dignidade humana, provindo esta 
imperfeição conceitual do próprio multiculturalismo.

Adiante, Boaventura aduz, em sua quarta premissa de transformação 
dos direitos humanos, que mesmo dentro de uma única cultura podem existir 
diversas acepções de dignidade humana, algumas mais amplas, outras menos.

Por fim, estabelece a quinta premissa como a tendência natural que 
as culturas possuem em distribuir as pessoas entre dois princípios competi-
tivos: da igualdade e da diferença, alertando a necessidade de se saber dife-
renciar entre o debate pela igualdade e pelo reconhecimento das diferenças 
como faceta da isonomia, a fim de que ambas subsistam de maneira eficaz.

Após estabelecer as premissas para um diálogo construtivo e inter-
cultural dos direitos humanos, Boaventura pugna a necessidade de aplicação 
da hermenêutica diatópica, baseada na ideia de que os topoi4 de cada cultura 
são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertençam. 

3 A hermenêutica diatópica se basearia no necessário intercâmbio cultural, no qual o diálogo seria 
focado nos problemas enfrentados por cada cultura, funcionando os topoi como premissa de argu-
mentação na busca da compreensão das reais necessidades humanas. Para melhor compreensão, 
recomenda-se a leitura completa do capítulo comentado. 

4 Segundo Aristóteles, topoi seriam os lugares comuns ou verdades aceitas que orientam nossas 
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Desta maneira, o diálogo intercultural dos problemas amplia a cons-
ciência de incompletude, integrando as noções de direitos coletivos, da na-
tureza, das futuras gerações, bem como dos direitos e responsabilidades dos 
povos por quaisquer ações ou omissões.

Portanto, o fechamento cultural apresenta-se como uma medida au-
todestrutiva, devendo-se elevar o diálogo intercultural até o mais alto nível, 
minimizando a possibilidade de conquista cultural, tal como imposto outrora 
pelo imperialismo ocidental, mas não ao ponto de destruir a possibilidade 
de diálogo.

Neste árduo caminho, estabelece algumas condições para a recons-
trução intercultural dos direitos humanos, as quais devem ser aceitas por 
todos os interessados no diálogo multicutural, relatando, em primeiro lugar, 
a condição de insatisfação com a cultura a que pertencemos, partindo de uma 
relação de completude à incompletude, como descrito linhas atrás.

Outra condição essencial ao diálogo intercultural seria entender cada 
cultura a partir de diversas versões, pois não há como negar a variedade 
interna do diálogo cultural.

Contudo, não se pode forçar o diálogo, sendo imprescindível a adesão 
espontânea da comunidade cultural, resultando em uma convergência de 
comunidades culturais envolvidas, cujos temas sejam escolhidos em parti-
cipação mútua.

A última condição para a reconstrução dos direitos humanos como 
direitos interculturais seria a consagração do direito à diferença, pois é di-
reito a ser tratado igualmente quando haja alguma diferença seja fator de 
discriminante negativo, bem como a ser diferentes quando a igualdade seja 
padronizante.

“Novos” direitos humanos interculturais e pós-imperiais

Ao final de sua exposição, Boaventura de Souza Santos propõe um 
novo paradigma de direito humanos, a partir dos ur-direitos, entendidos 
como as normatividades originárias que o colonialismo ocidental e o capi-
talismo suprimiram de forma radical, mostrando-se imperioso erguerem-se 
sobre suas ruínas a estrutura monumental dos direitos fundamentais.

escolhas diárias. Boaventura os considera como “lugares comuns retóricos mais abrangentes de 
determinada cultura”.
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No rol de tais normatividades originárias, estaria o direito ao conhe-
cimento (preferindo-se o conhecimento-emancipação ao conhecimento-
-regulação); o cuidado simultâneo de si e dos outros, como condições da 
dignidade humana; o direito à transformação do direito de propriedade se-
gundo a trajetória do colonialismo para a solidariedade; o direito à concessão 
de direitos a entidades incapazes de terem deveres, tais como a natureza e 
as gerações vindouras; o direito à autodeterminação democrática e o direito 
à organização e participação na criação de direitos.

Conclui o texto salientando o caráter inapropriável dos ur-direitos, 
criticando o modo como têm sido concedidos os direitos humanos, mera-
mente a partir de localismos globalizados, asseverando a necessidade de 
reconstrução intercultural dos direitos humanos por meio da hermenêutica 
diatópica, centrada na desestruturação dos atos capitalistas de supressão 
constitutiva, transformadores dos direitos dos vencedores em direitos uni-
versais.

Conclusão

Feita a exposição das ideias do interculturalismo, a partir da concep-
ção de Boaventura de Souza Santos, apresentar qualquer conclusão seria 
fugir ao objetivo deste teste, posto cuidar-se de escrito meramente informa-
tivo, sem nenhuma pretensão de influência no leitor, cujas ilações devem ser 
tiradas a partir do ponto de vista vivido por cada um que tenha se aventurado 
a trilhar o caminho desta resenha.
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A cooperação jurídica internacional e o mecanismo de 
tramitação direta de atos processuais  

sem conteúdo decisório

Mauro Henrique Vieira1

Premissa fundamental do direito internacional é que os Estados 
possuem soberania, sendo deles toda a responsabilidade de desempenhar 
inúmeras funções estatais dentro de seu território. Para o presente estudo, 
interessam-nos os atos de cooperação processual praticados entre países dis-
tintos, mais precisamente, a chamada  tramitação direita de atos processuais. 

A partir da concepção de soberania estatal que proíbe a ingerência de 
países estrangeiros nos assuntos internos de um Estado, deve ser examinada 
a real necessidade de que certos atos processuais devem ser praticados em 
Estados diferentes daqueles em que a decisão irá operar efeitos. Entretanto, 
o exercício do poder jurisdicional, como manifestação da soberania estatal, é 
limitado pelo território no qual o Estado é capaz de conferir exequibilidade 
a suas decisões. 

Não se exerce jurisdição em território estrangeiro apenas em virtude 
da soberania, mas, sobretudo, porque a decisão proferida em um país só 
produz efeitos em outro caso haja reconhecimento desta decisão. É por isso 
que se afirma, no direito internacional, que o território de um dado Estado 
é âmbito de validade espacial de sua ordem jurídica.

Como o ente estatal não pode tomar tais providências fora do respec-
tivo território, ou melhor, fora do âmbito de validade espacial de sua ordem 
jurídica, será preciso pedir/solicitar o apoio das autoridades estrangeiras 
para a prática desses atos. Emerge daí a necessidade da cooperação jurídica 
internacional, de modo que os entes estatais se articulem para colaborar com 
a solução de processos judiciais que correm em Estados distintos.

Embora a afirmação soe como uma tautologia, é importante assinalar 
que a premissa fundamental da cooperação jurídica internacional assenta-se 
na concordância expressa dos Estados envolvidos em colaborarem entre si. 

1 Juiz federal.
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Em regra, são objeto da cooperação internacional os atos de comunicação 
processual, como a intimação de um réu ou de uma testemunha; as diligên-
cias de instrução dos processos, como a tomada de depoimentos pessoais, a 
realização de perícias, a coleta de provas, a expedição de medidas constritivas 
e, ainda, medidas de cunho executório, como o cumprimento de sentenças 
oriundas de país estrangeiro. 

Evidencia-se que a necessidade de se normatizar formas de coope-
ração judiciária internacional é imperiosa para todos os Estados, pois to-
dos exercem jurisdição e, eventualmente, se veem diante da necessidade 
de efetivar medidas que extrapolam seus limites geográficos. A cooperação 
judiciária, que abarca praticamente todos os ramos do direito, é regulada 
tanto pelo ordenamento interno quanto por tratados internacionais, em 
que as partes assumem expressamente a obrigação de colaborar uns com 
os outros na pratica de atos processuais. 

Além disso, cumpre assinalar que cresce a importância das formas 
de cooperação internacional à medida que recrudesce a intensidade do re-
lacionamento entre os Estados, facilitando maior circulação de bens e de 
pessoas entre países distintos e aumentando, consequentemente, os litígios 
e os conflitos envolvendo duas ou mais ordens jurídicas válidas. 

Este é o contexto em que se analisa o instituto da “cooperação judici-
ária internacional”, que visa proporcionar assistência mútua entre os países, 
garantindo segurança e estabilidade às relações internacionais, e conferir 
efetividade aos atos processuais que necessitam ser realizados onde o Estado 
solicitante detém jurisdição. 

Sem descuidar da análise dos meios pelos quais os Estados mate-
rializam a cooperação jurídica internacional, a compreensão das regras e 
dos princípios que norteiam tal atividade deve se dar, sobretudo, pela ótica 
da necessidade e da efetividade das medidas pretendidas pelos Estados 
solicitantes. 

A regulamentação do direito brasileiro

A concepção de cooperação jurídica passa pela compreensão do cha-
mado Poder Jurisdicional. Nesse sentido, a Jurisdição deve ser compreen-
dida não apenas quanto ao poder/dever de se atribuir à justiça nacional a 
prerrogativa de julgar determinada causa, mas também quanto à definição 
de que norma deverá ser aplicada ao caso em questão. 

livro_direito_internacional.indb   330 07/05/2013   14:45:51



I Jornada de Direito Internacional

331

Como uma das dimensões da soberania, o exercício da jurisdição é 
limitado ao território do próprio Estado. Nos processos judiciais que trami-
tam no território nacional, em decorrência do princípio da territorialidade, 
aplica-se a lei brasileira. Entretanto, nada impede que o ordenamento jurídico 
interno admita a aplicação do direito estrangeiro em determinadas circuns-
tâncias. É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que a efetivação da 
medida oriunda do estrangeiro é expressamente condicionada à observância 
de algum requisito específico do país de origem.

A cooperação judiciária internacional será prestada por meio de de-
terminados instrumentos, positivados pelo ordenamento jurídico interno ou 
por tratados internacionais, destacando-se os institutos das cartas rogatórias, 
a homologação de sentença estrangeira, a extradição e o auxílio direto. Entre 
estes, assumem relevo a figura das cartas rogatórias, atualmente o principal 
instrumento de cooperação judiciária, e o chamado auxílio direto, que dis-
pensa parte dos trâmites burocráticos a que estão submetidas as rogatórias.

Regulada pelo direito interno e também por tratados, os quais nor-
malmente visam conferir uniformização à matéria e facilitar a execução dos 
atos de cooperação, nem sempre o ente estatal é obrigado a prestar a coo-
peração solicitada. A exceção ocorre nas hipóteses em que o pedido atende 
aos requisitos estabelecidos por tratados internacionais, em que o Estado 
solicitado a cooperar (Estado rogado) assume este compromisso perante o 
Estado que pede a colaboração (Estado rogante).

A carta rogatória e o auxílio direto

A rogatória, também conhecida como “litterae requisitoriales”, é o 
pedido feito pelo juiz de um Estado ao Poder Judiciário de outro, com vistas 
a obter a colaboração deste para a prática de certos atos processuais. Este 
instrumento, que existe na maior parte dos sistemas jurídicos do mundo, 
consiste na solicitação de auxílio dirigida pela autoridade judiciária de um 
Estado a outro Estado. 

A cooperação internacional entre autoridades judiciárias faz-se por 
meio de “carta rogatória ativa” (a que sai do Brasil) e “passiva” (a que chega 
ao Brasil). Somente a última está sujeita ao exequatur (ou execute-se) do 
Superior Tribunal de Justiça para ser cumprida pelo juiz federal do local 
da diligência (Constituição, arts. 105/I, “i”, e 109/X). Vale neste momento 
lembrar que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45, de 2004, 
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tal competência era do Supremo Tribunal Federal, o qual emitia uma ordem 
para que a diligência solicitada pela autoridade estrangeira se efetivasse no 
território nacional.

Na maioria dos acordos internacionais, a autoridade central brasileira 
é o Ministério da Justiça, órgão que realiza, com o intermédio do Depar-
tamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica e do Ministério 
das Relações Exteriores, o juízo de admissibilidade administrativo de carta 
rogatória e de pedido de auxílio direto. 

Outro importante instrumento de cooperação é o chamado pedido 
de auxílio direto, ativo e passivo, o qual dispensa o exequatur, próprio das 
rogatórias, do Superior Tribunal de Justiça (Resolução 9 de 04/05/2005 do 
Presidente do STJ, art. 7º, parágrafo único).

Como regra, o entendimento do Ministério da Justiça e da Divisão de 
Cooperação Jurídica Internacional (DCJI) do Ministério das Relações Exterio-
res é que a autoridade judiciária brasileira não pode enviar a carta rogatória 
ou o pedido de auxílio direto para a autoridade judiciária estrangeira sem a 
intermediação destes órgãos. Sendo assim, existiriam duas formas básicas 
de transmissão de solicitações, mas sempre com a intermediação do Poder 
Executivo: a) por meio de “autoridade central” brasileira para a “autoridade 
central” estrangeira, se houver convenção; b) por via diplomática, pela Divi-
são Jurídica do Ministério das Relações Exteriores, se não houver convenção.

O que se defende neste artigo é a amplitude do chamado auxílio di-
reto, permitindo a tramitação direta de atos processuais sem conteúdo de-
cisório entre as seções judiciárias ou o próprio Tribunal Regional Federal e 
as autoridades judiciárias dos países estrangeiros, independentemente da 
utilização da via da autoridade central ou diplomática. Nesse caso, torna-
-se imprescindível a figura do juiz de ligação, responsável por intermediar 
os pedidos de cooperação. Sobre o tema, cumpre destacar que o Conselho 
Nacional de Justiça aprovou a criação do cargo de “juiz de ligação”, que vai 
representar o Judiciário brasileiro em outros países, com mandato de quatro 
anos.

Atualmente, o entendimento que se tem do auxílio direto, também 
chamado de assistência direta, é que o cumprimento de determinada soli-
citação oriunda de autoridade estrangeira seja atendida sem a necessária 
expedição de carta rogatória. Na prática, isto importa em alijar da tramitação 
dos atos de cooperação a figura do exequatur (que nada mais é do que uma 
ordem para cumprimento de medida vinda do exterior), mas continua na 
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dependência da intermediação da autoridade central, o que burocratiza, 
dificulta e muitas vezes amealha a própria efetivada da medida solicitada.

Sobre o tema, a Resolução 9 do Superior Tribunal de Justiça estabe-
lece, no parágrafo único do seu art. 7º, que: 

Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto 
atos que  não ensejem pedido de delibação pelo Superior Tribunal de 
Justiça, ainda que denominados como carta rogatória, serão encami-
nhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências 
necessárias ao cumprimento por auxílio direto.

Dessa forma, torna-se possível constatar que, nestes casos, diferen-
temente do que ocorre com as cartas rogatórias, não existe a necessidade 
de o Superior Tribunal de Justiça conceder o exequatur, mas, ainda assim, 
caberá ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional (DRCI) tomar as providências necessárias para o cumprimento 
do auxílio direto. 

O que tem impedido maior efetividade ao pedido de auxílio direito 
é que, na prática, distingue-se este instituto da ideia de cooperação direta 
entre autoridades judiciais de dois países. Sobre esse ponto, veja o escólio 
do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson 
Dipp (2008):

A carta rogatória em sentido estrito não é o único meio de cooperação entre 
Estados. Muitas vezes, em lugar de pedir para que o Estado rogado 
dê execução a uma decisão judicial do Estado rogante, ainda que de 
natureza processual, a autoridade estrangeira pode optar por solicitar 
a assistência jurídica direta do Estado requerido, procedimento tam-
bém conhecido como “auxilio jurídico”. Pelo pedido de auxílio jurídico 
direto, o Estado estrangeiro não se apresenta na condição de juiz, mas 
de administrador. Não encaminha uma decisão judicial a ser aqui exe-
cutada, e sim solicita assistência para que, no território nacional, sejam 
tomadas as providências necessárias à satisfação do pedido.

Ainda, segundo o eminente ministro: 
A decisão de cooperar com um Estado estrangeiro, prestando- lhe o 
necessário auxilio, insere-se no contexto das relações internacionais 
que devem ser mantidas pelo Presidente da República. Portanto, os 
pedidos de auxílio, assim como as cartas rogatórias, ambos meios de 
cooperação jurídica internacional, são encaminhados por via diplomáti-
ca ou por meio de autoridade central prevista em tratado (DIPP, 2008).
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No site do Ministério da Justiça, podemos encontrar os requisitos do 
auxílio direto, que são: 

[...] base legal por meio da qual se efetua a solicitação, acordo ou garan-
tia de reciprocidade; a indicação da autoridade requerente; indicação 
das autoridades centrais requerente e requerida; sumário contendo 
número(s) e síntese(s) do(s) procedimento(s) ou processo(s) no país 
requerente, os quais servem de base ao pedido de cooperação; qua-
lificação completa e precisa das pessoas às quais o pedido se refere 
(nome, sobrenome, nacionalidade, lugar de nascimento, endereço, data 
de nascimento, e, sempre que possível, nome da genitora, profissão 
e número do passaporte); narrativa clara, objetiva, concisa e comple-
ta, no próprio texto do pedido de cooperação jurídica internacional, 
da base factual que lhe deu origem; referência e transcrição literal e 
integral do texto dos dispositivos legais aplicáveis, destacando-se, 
em matéria criminal, os tipos penais; descrição detalhada do auxílio 
solicitado; descrição do objetivo do pedido de cooperação jurídica 
internacional; qualquer outra informação que possa ser útil à autori-
dade requerida, para os efeitos de facilitar o cumprimento do pedido 
de cooperação jurídica internacional; outras informações solicitadas 
pelo Estado requerido; assinatura da autoridade requerente, local e 
data. (Grifo nosso.)

Além de todos os requisitos que o Ministério da Justiça estabelece 
para a efetivação do auxílio direto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores 
também tem restringido a utilização da via do auxílio direto nos casos em 
que, a despeito da ausência de conteúdo decisório nos atos de cooperação, 
já exista ação judicial em curso. Sendo esta a hipótese, o encaminhamento 
dos pedidos de auxílio segue a via das rogatórias, necessitando, portanto, 
do exequatur.

O anteprojeto de cooperação judiciária internacional

O Brasil, apesar de ter ratificado vários tratados e convenções inter-
nacionais sobre o assunto, ainda não sistematizou um conjunto de normas 
que disponha exclusivamente sobre a cooperação judiciária internacional. 
Entretanto, existe um anteprojeto de lei que prevê procedimentos específicos 
destinados à cooperação internacional e, ainda que não tenha se materializa-
do em lei, possui alguns dispositivos relevantes que merecem ser abordados.
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A Comissão para Elaboração do Anteprojeto de Lei de Cooperação 
Jurídica Internacional, instituída pelo Ministério da Justiça, apresentou o 
texto final, alertando que o texto definitivo deverá ainda sofrer alterações e 
ser discutido com a comunidade científica.

O art. 1° do anteprojeto estabelece os instrumentos pelos quais a 
assistência mútua entre autoridades estrangeiras será prestada, abarcando 
matérias como civil, trabalhista, previdenciária, comercial, penal, administra-
tiva etc. Nesse passo, são mecanismos previstos para se efetivar a cooperação 
internacional: a carta rogatória; a ação de homologação de decisão estran-
geira; o auxílio direto; a transferência de processos penais; a extradição e a 
transferência de pessoas apenadas.

O anteprojeto prevê ainda a possibilidade de sigilo do processo de 
assistência judiciária naqueles casos em que, na legislação do Estado ou 
na legislação brasileira, haja demanda de segredo de justiça (art. 11); o re-
conhecimento automático de determinadas decisões, como, por exemplo, 
referentes ao estado e à capacidade das pessoas, independentemente de 
homologação (art. 16); a adoção do auxílio direto naqueles casos em que a 
coleta ou produção de prova não decorrer de cumprimento de decisão de 
autoridade jurisdicional estrangeira e puder ser integralmente submetida 
à autoridade judiciária brasileira etc.

Em que pese a sistematização ser conveniente para conferir seguran-
ça e uniformização à matéria, alguns dispositivos do anteprojeto são passí-
veis de críticas, pois conferem excessiva centralização ao Poder Executivo, 
mantendo inalterada parte da burocracia hoje existente. É o caso das hipó-
teses em que, por não existir tratado sobre o tema, delega-se ao Ministério 
da Justiça a competência para decidir acerca da admissibilidade formal da 
cooperação e sua compatibilidade com o interesse nacional (arts. 4º e 8º). 

Na prática, embora haja a possibilidade do pedido de cooperação 
ser atendido com base na reciprocidade, isto ficaria ao critério estrito da 
autoridade central. Mas, apesar das críticas em relação a alguns de seus 
dispositivos, o anteprojeto se afigura como um instrumento de grande valia 
no ordenamento jurídico brasileiro, trazendo mudanças que podem conferir 
agilidade aos processos de cooperação judiciária internacional, permitindo 
uma assistência mais ampla entre os Estados. 
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Conclusão

As conclusões tradicionais sobre os princípios da cooperação jurídica 
internacional geralmente partem da análise dos instrumentos e meios de 
cooperação (rogatória, homologação, extradição, auxílio direto, autoridades 
centrais, atores, etc.), e não da necessidade em si da cooperação. 

Entretanto, verifica-se que, atualmente, a cooperação judiciária in-
ternacional é deficiente e burocrática, e que muitos casos ficam sem solução, 
exatamente porque os instrumentos existentes nem sempre são adaptados 
às necessidades ditadas pelas circunstâncias que envolvem os atos de coo-
peração que devem ser praticados. 

Tendo por base a ideia central que deve nortear a cooperação judici-
ária internacional, a qual se efetiva pelos instrumentos que materializarão 
atos solicitados pelos Estados rogantes, assume particular importância a 
figura do auxílio direto por tratar de mecanismo que facilita e desburocratiza 
a comunicação e a própria cooperação judiciária. 

Além disso, o auxílio direto tem como vantagem em relação às ro-
gatórias a característica de trazer maior agilidade para o processo de coo-
peração judiciária internacional, permitindo assistência processual mútua 
mais efetiva, exatamente porque transfere a responsabilidade desses atos às 
instâncias responsáveis pela sua realização ou pela solicitação da cooperação.  

Portanto, desde que a ampliação e a simplificação da figura do auxílio 
direto se restrinjam à prática de atos processuais sem conteúdo decisório, a 
efetivação de tais atos sem a intermediação da figura da autoridade central 
em nada afeta a soberania do Estado.

Referência

DIPP. Gilson L. Carta rogatória e cooperação internacional. In: BRASIL. Mi-
nistério da Justiça. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional. Manual de cooperação jurídica internacional e recu-
peração de ativos: cooperação em matéria civil. Brasília: MJ,  2008. p. 31-38. 
Disponível em: //www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=carta rogatória e 
cooperação internacional%3A manual de cooperação jurídica internacional 
e recuperação de ativos&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fportal.mj.gov.br%2Fservices%2FDocumentManagement%2F
FileDownload.EZTSvc.asp%3FDocumentID%3D%257B6BA76900-A775-

livro_direito_internacional.indb   336 07/05/2013   14:45:51



I Jornada de Direito Internacional

337

4F75-A5F0-87F864A120F0%257D%26ServiceInstUID%3D%257B16D95
E4B-3F64-417A-AD5D-BBFFE928ED24%257D&ei=9z5sUKuwBuuA0AGU
zYCwDg&usg=AFQjCNGQGNZf5LyJC2AqxLNcazaQD3jf4A&cad=rja. Acesso 
em: 4 out. 2012.

Referências consultadas

BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Breves considerações sobre o ante-
projeto de lei de cooperação jurídica internacional. 2006. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo= 774>. 
Acesso em: 4 out. 2012.

PERLINGEIRO, Ricardo, Cooperação jurídica internacional. In: TIBÚRCIO, 
Carmen; BARROSO, Luís Roberto (Orgs.). O direito internacional contempo-
râneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 797-810. 

OTÁVIO, Rodrigo. Direito internacional privado: parte geral. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1942.

SOUZA, Carolina Yumi de. Cooperação jurídica internacional em matéria 
penal: considerações práticas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 16, 
n. 71, p. 297-325, mar./abr. 2008.

livro_direito_internacional.indb   337 07/05/2013   14:45:51



livro_direito_internacional.indb   338 07/05/2013   14:45:51



A adoção internacional como instrumento de salvaguarda da 
convivência familiar: o respeito à Constituição e discussões 

em torno de sua excepcionalidade 

Rafael Araújo Torres1

1 Introdução

A Constituição da República de 1988, ciente da importância da pro-
teção da criança como elemento essencial para o desenvolvimento social, 
elevou a proteção da infância ao status de garantia fundamental (art. 6º), 
determinando em seu art. 227 ser dever do Estado colocá-la a salvo de toda 
a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

Nessa ótica, o § 5º do art. 227 do texto constitucional conferiu à lei a 
obrigação de fixar as condicionantes para a realização da adoção internacio-
nal, o que leva alguns estudiosos a concluir que essa hipótese de colocação 
do infante em família substituta deve ser vista com cautela, como a última 
opção para solucionar a carência afetiva do menor.

Contudo seria essa a vontade do texto constitucional? Ao garantir a 
proteção da criança, não queria o constituinte assegurar seu crescimento 
em qualquer família, mesmo que estrangeira? A felicidade não poderia ser 
atingida em qualquer forma de adoção, inclusive a internacional?

É com base nesse mito da adoção internacional — como última me-
dida a ser tomada no processo de colocação do menor em família substituta, 
à luz das especulações e medos que giram em torno do envio de crianças 
para novo convívio familiar no exterior — que iremos traçar algumas breves 
considerações e questionamentos sobre o assunto.

Ao proteger a infância, desejou a ordem constitucional excepcionar a 
adoção internacional? Qual a razão de tanto temor em entregar uma criança 
para convívio com uma família estrangeira?

1 Juiz federal.
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São essas inquietações, juntamente com o processo para a colocação 
do infante em família substituta estrangeira, que passaremos a tratar a partir 
de agora.

2 A importância do núcleo familiar no processo de formação 
do indivíduo: os reflexos em torno da construção de uma 
sociedade mais próspera

Ciente da importância da família no processo de formação de um 
Estado mais solidário, justo e harmônico, a ordem constitucional estabeleceu 
ser ela a base da sociedade.

Isso porque a existência de um núcleo familiar estruturado permite 
ao indivíduo compreender o valor e a importância de respeito ao próximo, 
ter consciência de sua situação como membro de uma coletividade e pautar 
sua conduta sempre levando em consideração a liberdade do outro.

A família nada mais é do que um grupo de indivíduos ligados entre si em 
razão de um vínculo, seja matrimonial, genético ou mesmo civil, como a adoção.

Se bem estruturada, a família desempenha papel de importante re-
levo no processo de fortalecimento do Estado, pois este nada mais é do 
que uma sociedade politicamente organizada. Ou seja, na medida em que 
o corpo social é formado por pessoas que, antes de viverem em sociedade, 
vivem em grupos familiares, consequentemente, se estes são estruturados, 
a convivência coletiva torna-se mais fácil e harmoniosa, consolidando, por 
sua vez, as bases do Estado Democrático. 

Nesses termos, à medida que a família viabiliza a unidade e o senso de 
coletividade, favorece o espírito democrático e a própria instituição estatal.

João Carlos Leal Júnior (2010) assevera que a estruturação familiar 
é mais que vital para o indivíduo, pois situação oposta “acarretará, via de 
regra,  gravosos prejuízos para a formação de seu caráter, visão de mundo, 
para a forma de convívio com outras pessoas [...]”. Portanto, a família baliza 
a identidade do indivíduo, especialmente da criança, sendo imprescindível 
para o seu desenvolvimento.

Assim, além de constituir a base da sociedade, a existência da família 
é fundamental para o equilíbrio pessoal, pois, de alguma forma, o homem 
precisa estar ligado a um grupo com o mesmo passado, com os mesmos 
ancestrais, com os mesmos hábitos.

livro_direito_internacional.indb   340 07/05/2013   14:45:51



I Jornada de Direito Internacional

341

Cientes da importância em garantir essa convivência familiar, as nor-
mas de regência sobre a matéria, densificando as disposições constitucionais, 
estabeleceram a possibilidade de inserção do indivíduo em família substituta 
quando por abandono ou por outra incompatibilidade, não possui nenhum 
laço familiar.

É sabido que inúmeras crianças e adolescentes nascem em famílias 
desestruturadas, seja porque envolvidas na criminalidade ou porque des-
preparadas para a educação de um filho, o que leva ao crescimento de um 
indivíduo sem valores éticos e morais.

Grande parte destas crianças fica entregue à própria sorte. Amadu-
recem sem nenhuma noção de princípios familiares, transformando-se em 
indivíduos subversivos aos valores básicos de uma sociedade democrática: 
não respeitam o próximo, a vida e a liberdade.

Outras, todavia, conseguem ser inseridas em programas de acolhi-
mento que buscam um novo ingresso na família natural, já reestruturada 
ou, quando não é possível, colocam numa família substituta, especialmente, 
mediante a adoção.

É claro que a prioridade é a convivência com a família biológica, aque-
la em que os indivíduos são ligados por uma ancestralidade em comum. Mas 
não sendo esta possível, a legislação prevê hipóteses de substituição, entre 
elas, a adoção.

A adoção confere ao indivíduo, especialmente crianças e adolescentes 
afastados do convívio da família biológica, a possibilidade de integrar um 
novo ambiente familiar. Segundo Maria Helena Diniz (2007), a adoção “é o 
ato jurídico pelo qual se estabelece, de forma ficta, entre os adotantes e o 
adotado, vínculo de paternidade e filiação, ou seja, um liame de parentesco 
civil em linha reta”.

Conforme já mencionado, a inserção em família substituta, especial-
mente no caso da adoção, deve ser efetivada apenas em casos em que não 
seja possível a permanência, ou retorno, do infante ao seu núcleo familiar, 
devendo constituir, nos termos do art. 43 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) efetiva vantagem ao adotado.

Através da adoção, é oferecido um novo lar, equilibrado e digno, para 
o infante que jamais teve segurança junto de sua família biológica, se é que 
algum dia chegou a ter uma, pois grande parte é abandonada ainda em tenra 
idade.
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Assim, a adoção viabiliza a consolidação da família e, por sua vez, a 
estruturação de uma sociedade mais equilibrada e digna, permitindo um 
desenvolvimento social mais efetivo e, por sua vez, a implementação dos 
direitos constitucionais fundamentais.

Todavia, o instituto da adoção ainda é grandemente estigmatizado 
pela população brasileira, especialmente diante do preconceito existente 
com relação ao núcleo familiar adotivo. Lídia Weber (1995 apud LEAL JÚ-
NIOR, 2010, p. 406) afirma haver um enorme número de conceitos errôneos, 
intrincados na mentalidade da sociedade brasileira que funcionam como 
óbices à adoção, entre eles, a vinculação genérica e errônea entre adoção e 
fracasso e o mito de que apenas os laços sanguíneos são fortes e verídicos.

Não bastasse, ao proceder a uma adoção, o brasileiro, na maioria dos 
casos, condiciona a nova filiação a exigências como cor da pele da criança, 
idade, sempre priorizando os recém-nascidos, ficando aquelas com idade 
mais avançada relegadas em instituições de acolhimento com pequenas 
perspectivas de virem a ser adotadas.

Por sua vez, ao contrário da realidade brasileira, o que a experiência 
demonstra é que os casais estrangeiros interessados em adotar, em regra, 
não têm preferência por cor, raça, idade ou sexo do infante. Desejam apenas 
ter uma criança ou adolescente como filho, inserindo-o em novo ambiente 
familiar, independente do fenótipo.

Dessa forma, à luz de um dos objetivos da República Federativa do 
Brasil, que é a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária (art. 3º, I,  
CR/1988), é preciso minimizar as burocracias e preconceitos que giram em 
torno da adoção internacional, sem abrir mão das prescrições acautelatórias 
em favor da criança a ser adotada por estrangeiros, como forma de fomentar 
a adoção e, por conseguinte, possibilitar um futuro mais digno para aqueles 
que foram relegados de uma convivência familiar (LEAL JÚNIOR, 2010).

Qual é a lógica em burocratizar a adoção internacional, dificultando 
seu processo, enquanto existe uma massa de crianças e adolescentes abriga-
dos, aguardando uma nova família? Por que não permitir o convívio em uma 
nova família estrangeira se a sociedade brasileira é ainda tão preconceituosa 
em relação à adoção?

São essas perturbações que buscamos trazer à evidência ao discorrer 
sobre o procedimento da adoção internacional e a condicionante expressa 
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no art. 31 do ECA, que estabelece ser excepcional a colocação do infante em 
família substituta estrangeira através da adoção. 

3 O procedimento da adoção internacional e o dilema em torno 
de sua excepcionalidade: impasses e perspectivas diante do 
ordenamento jurídico pátrio

O princípio da dignidade da pessoa humana, elemento estruturante 
do ordenamento jurídico, conduziu a uma mudança de foco no instituto da 
adoção, não se concebendo atualmente delineá-lo apenas como a inserção 
da criança em uma nova entidade familiar. Pelo contrário, trata-se de uma 
forma de dar ao infante uma nova família.

Aliada a esse novo paradigma, com a aproximação dos povos nos 
últimos tempos, viabilizada pelo desenvolvimento dos meios de transpor-
te e comunicação, a possibilidade de dar para a criança uma nova família 
ultrapassou as fronteiras do Estado de origem, podendo ser realizada por 
pessoas localizadas em países distintos, o que fez surgir, dessa maneira, uma 
nova modalidade de colocação em família substituta: a adoção internacional.

A adoção internacional 
[...] é instituto jurídico de ordem pública, aliado ao direito privado, que 
concede ao infante em estado de abandono a prerrogativa de pertencer 
a uma família em país diverso do que nasceu, desde que cumpridos 
certos requisitos dispostos em convenções entre os Estados envolvi-
dos e na legislação interna do país do adotando (LEAL JÚNIOR, 2010).

Nesse contexto, a adoção internacional surge como mais um instru-
mento de efetivação dos direitos fundamentais, ao garantir ao indivíduo a 
possibilidade de uma convivência familiar e, assim, de desenvolver todas as 
suas potencialidades como ser humano.

Portanto, se a adoção internacional catalisa a chance de constituição 
de uma nova família, locus ideal para o desenvolvimento do infante, qual a 
razão em excepcioná-la se, inclusive, a sua ocorrência está condicionada à 
observância de normas entabuladas em convenções internacionais e também 
no direito pátrio?
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3.1 O procedimento da adoção internacional segundo as normas 
internas e as convenções assinadas pelo Brasil

O Brasil é signatário da Convenção da Haia de 1993, que traça normas 
sobre a adoção internacional. Promulgada pelo Decreto 3.087/1999, em 
seu preâmbulo, a Convenção reconhece que a adoção internacional pode 
apresentar a vantagem de dar uma família para a criança que não teve a 
felicidade de encontrar outra adequada em seu país de origem. 

Na ordem interna, o procedimento da adoção internacional é regulado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu art. 52 e seguintes, 
fixou uma série de condicionantes aos adotantes estrangeiros, exigências 
estas que inexistem para os nacionais.

Em resumo, estabeleceu que a pessoa ou o casal estrangeiro inte-
ressado em adotar deve realizar a habilitação em seu país de origem, o que 
ensejará a emissão de um relatório circunstanciado a ser enviado para a 
autoridade central estadual e federal do Brasil.

Recebido o relatório, haverá em seguida a análise de compatibilida-
de entre as legislações dos países envolvidos no processo de adoção, bem 
como o exame acerca da satisfação dos requisitos exigidos pelas duas ordens 
jurídicas no pertinente à matéria.

Atendidas as exigências, após a elaboração do laudo psicossocial, 
é expedido o laudo de habilitação para a adoção internacional, podendo o 
cidadão ou casal estrangeiro formular o pedido de adoção perante o Juízo 
da Infância e Juventude no Brasil.

Ao contrário da Convenção da Haia de 1993, o ECA somente permite 
que a criança ou o adolescente saia do Brasil após o trânsito em julgado 
da sentença que concedeu a adoção, além de estabelecer um período de 
convivência em território nacional por no mínimo 30 dias. Não bastasse, 
ainda preleciona que a adoção internacional é medida excepcional, sendo 
prioritária a adoção por brasileiros. 

É certo que nenhuma dessas exigências conflita com as normas da 
referida Convenção, que, em seu art. 28, determina que suas disposições não 
afastam a aplicação das leis do Estado de origem.

A Convenção da Haia, ao contrário das normas internas, não dificulta 
o processo de adoção internacional. Pelo contrário, apenas agrega novas 
formas de proteção ao infante sujeito à adoção, sempre respeitando as exi-
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gências dos países envolvidos, contudo, continuamente, incentivando essa 
forma de colocação em família substituta.

As condicionantes impostas à adoção internacional são estabelecidas, 
na verdade, unicamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Con-
venção da Haia e a Constituição da República de 1988 em nenhum momento 
limitam essa forma de colocação em família substituta como faz o Estatuto.

A Constituição apenas conferiu à lei a possibilidade de estabelecer os 
casos e as condições para a adoção realizada por estrangeiros. Em nenhum 
momento determinou ser a adoção internacional uma medida excepcional. 
Pelo contrário, elevou a proteção da infância à categoria de direito funda-
mental e fixou o dever de proteção da criança e do adolescente de todas as 
formas de violência e discriminação.

Assim, poderia o ECA, diante da Convenção da Haia de 1993 e, espe-
cialmente, frente à CR/1988, disciplinar a adoção internacional como uma 
medida excepcional? Estabelecer condicionantes e certos requisitos dentro 
de um critério da razoabilidade é até pertinente como forma de proteção 
da criança em processo de adoção. Mas, ao priorizar a entrega do infante a 
pessoas ou casais nacionais, não estaria, assim, ofendendo o direito funda-
mental de proteção da infância?

3.2 O mito da adoção internacional e seu reflexo como medida 
excepcional: a possibilidade de ofensa ao direito constitucional 
de proteção à infância

A dificuldade existente no procedimento da adoção internacional, 
atrelado ao fato de ser a última medida de colocação da criança em família 
substituta, leva a um desinteresse dos estrangeiros em acolher os menores, 
fazendo com que estes permanecem nos abrigos sem uma família que po-
deria lhes acolher.

Maria Helena Diniz (2007) indaga se não seria melhor oferecer aos 
menores o bem-estar material, moral, afetivo, dando-lhes um teto acolhedor, 
ainda que no exterior, do que deixá-los vegetando nas ruas.

A demora no procedimento da adoção internacional, especialmente 
em razão de um bom número de exigências, e o fato de seu caráter excep-
cional, que depende do esgotamento das possibilidades de adoção por bra-
sileiros, acarretam um desânimo pelos estrangeiros, além de fazer com que 
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as crianças sejam adotadas já com uma idade mais avançada, postergando 
o direito delas de crescerem em um ambiente familiar.

Assim, é preciso desmistificar o processo da adoção internacional, 
erroneamente interpretada como uma forma fácil de realização do tráfico 
internacional de crianças.

Nesse contexto, Diniz (2007) afirma que, na hipótese tão temida de 
desvirtuamento da adoção internacional, é mais conveniente o estabeleci-
mento de métodos eficazes para punição dos traficantes, em vez da criação de 
exigências, pois o estrangeiro está mais preparado psicológica e economica-
mente para assumir uma adoção, não fazendo discriminações concernentes 
à raça, sexo ou idade, ao contrário do brasileiro, que é mais seletivo.

Aceitar a adoção internacional como medida excepcional apenas na 
tentativa de combate ao tráfico de crianças configura verdadeira ofensa à 
Constituição da República de 1988, que tem como um de seus fundamentos 
o princípio da dignidade da pessoa humana e estabelece a observância dos 
direitos humanos (art. 4º, II) nas relações internacionais firmadas pelo Brasil. 

A Convenção da Haia de 1993, por sua vez, em seu primeiro artigo, 
consigna que os países signatários devem instituir medidas a fim de assegu-
rar que a adoção internacional seja realizada no interesse da criança, sempre 
em observância aos direitos fundamentais.

Dessa forma, diante dos diplomas normativos acima referidos, a ado-
ção internacional não deve ser genericamente combatida. É preciso cautela 
ao condicioná-la como última opção, pois não raras vezes pode constituir  
medida mais adequada para a criança privada do convívio familiar.

De fato, a matéria é complexa e exige sensibilidade do julgador, pois o 
adotando não deve ser inserido em sociedade racial diferente ou que esteja 
passando por grandes conflitos étnicos ou religiosos.

Não obstante, deve, sempre que possível, buscar colocar o infante 
abandonado em uma família substituta, mesmo estrangeira, sempre sob 
a ótica de proteção do interesse superior da criança em ter uma família, 
independente do território.

A circunstância de haver organizações criminosas que se utilizam da 
adoção internacional para a prática de crime deve ensejar a aplicação das 
normas penais, em vez de simplesmente estabelecer como última opção a 
colocação da criança em família substituta estrangeira, pois, dessa forma, 
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estar-se-ia inviabilizando a própria realização do princípio da dignidade da 
pessoa humana.

Assim, a simples garantia de prioridade da adoção por brasileiros, 
sem nenhuma demonstração de salvaguarda do superior interesse do in-
fante, configura autêntica ofensa aos direitos fundamentais, especialmente 
sob a ótica da proteção da infância, na medida em que, em várias situações, 
a convivência familiar pode ser mais bem estabelecida no exterior do que 
em território nacional. Ou pior, há casos em que, diante da segregação social 
brasileira, a falta da adoção internacional irá condenar o menor a viver em 
casas de acolhimento, privando-o de usufruir uma prerrogativa constitucio-
nalmente assegurada: o direito a uma família.

4 Conclusão

A família é a pedra fundamental de toda sociedade, sendo o ambiente 
natural de desenvolvimento do indivíduo, em que todos comungam de um 
mesmo passado, de uma mesma tradição, enfim, de uma mesma forma de 
vida.

É certo que todos devem permanecer em suas famílias de origem, 
sendo essa a tendência de proteção conferida pela Constituição da República 
de 1988 e pela Convenção da Haia de 1993, que, em seu prólogo, anuncia a 
obrigação de cada Estado em tomar as providências necessárias para per-
mitir que as crianças sejam mantidas em suas famílias de sangue.

Todavia, inúmeras vezes a realidade é grandemente distinta do mun-
do ideal, havendo crianças e adolescentes que são abandonados por suas 
famílias e carecem de ser inseridos em um novo núcleo, no qual poderão de-
senvolver todas as suas potencialidades como indivíduos dotados de valores.

A inserção dessas crianças em famílias substitutas configura autêntica 
concretização da norma constitucional em que elevou a proteção da infância 
ao status de direito fundamental.

Nessa ótica, a Constituição da República de 1988 outorgou à lei a 
disciplina acerca do ingresso da criança em uma nova família, o que ocorreu 
através da promulgação do ECA, que regulou todo o processo da adoção 
como forma de colocação em família substituta, inclusive disciplinando a 
adoção internacional.
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Embora haja inúmeras exigências para a realização da adoção inter-
nacional, tal prática consiste em medida que pode trazer grande benefício 
ao infante ao lhe conceder uma nova família que não encontraria no Brasil.

Por isso, a restrição pura e simples à adoção internacional configura 
medida inconstitucional, ofensiva aos direitos fundamentais, especialmente 
à proteção da infância e à garantia da convivência familiar.

Como qualquer outro instituto jurídico, sempre poderá haver des-
vio de finalidade na realização da adoção internacional, o que, todavia, não 
retira os benefícios do instituto, cabendo ao ordenamento jurídico instituir 
mecanismos próprios para impedir sua utilização errônea e desvirtuada, não 
havendo razão para apenas excepcioná-la de forma absoluta.

A adoção não deve ser alvo de discriminações ou restrições antecipa-
das, seja pelo legislador ou pelo julgador, sob pena de ser criado um naciona-
lismo prejudicial ao desenvolvimento social, especialmente ao dos infantes.

Por isso, a adoção internacional não deve ser vista como algo aprio-
risticamente negativo. Pelo contrário, devem ser sopesadas caso a caso as 
situações apresentadas, observando-se as formalidades legais, aliando-se 
a isso a necessidade de garantir a supremacia do direito do indivíduo em 
crescer e viver integrado em uma família, independente de onde esta estiver.
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Breves considerações sobre o fenômeno da soft law

Rafael Ianner Silva1

1 Introdução 

O presente trabalho tem por escopo traçar algumas linhas sobre o 
fenômeno da soft law, o qual tem provocado intensa discussão na doutrina 
internacionalista, mormente no que tange ao  reconhecimento da norma-
tividade jurídica de seus instrumentos e quanto à possibilidade de seu en-
quadramento como nova fonte do direito internacional.

De pórtico, será abordada a origem do fenômeno, como forma alterna-
tiva de regulação das relações internacionais e consectário de uma sociedade 
internacional cada vez mais plural, multifacetada, dinâmica e, obviamente, 
complexa. Após, será tratada a problemática conceitual, evidenciada pela 
dificuldade de tradução da expressão anglo-saxônica para o vernáculo. Ato 
contínuo, serão arrolados os instrumentos já reconhecidos pela doutrina 
para, então, traçar algumas conclusões acerca da (in)existência de norma-
tividade jurídica na soft law e da (im)possibilidade de a considerar como 
nova fonte do direito internacional. 

2 Origem

O surgimento da soft law guarda relação com o desenvolvimento de 
três fenômenos ocorridos durante o século XX.

O primeiro deles é o desenvolvimento da prática da diplomacia mul-
tilateral no âmbito do direito internacional. De acordo com Guido Soares 
(2002), tal diplomacia multilateral se manifesta em três subtipos: a) nas 
relações jurídicas internacionais levadas a cabo em congressos e conferên-
cias internacionais, que passaram a ser corriqueiros; b) nas relações inter-
nacionais empreendidas no interior das organizações intergovernamentais 
permanentes; e c) em reuniões periódicas previstas em tratados ou conven-

1 Juiz federal.
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ções internacionais, ou acordadas ad hoc. Ainda segundo o referido autor, 
tais fenômenos apontariam para a exigência de total publicidade e de uma 
participação mais efetiva de outros segmentos da sociedade internacional, 
além do setor governamental, tais como o de delegações das ONGs e de 
grupos de pressão.

A par disto, na segunda metade do século XX, o direito internacio-
nal passa por uma significativa mudança de conteúdo, com progressivo de-
senvolvimento de normas de caráter comissivo, em detrimento das então 
preponderantes normas de autocontenção. Segundo Guido Soares (2002), a 
emergência de novos temas no direito internacional — com destaque para 
aqueles relacionados ao desenvolvimento econômico e social dos países de 
“Terceiro Mundo” e à preservação do meio ambiente — deu ensejo à prio-
rização do dever de cooperação como conteúdo da norma internacional, em 
lugar do tradicional direito de manutenção do status quo. 

A mesma transformação é percebida por Wagner Menezes (2003):
O direito internacional contemporâneo tem como marco de origem as 
transformações ocorridas no cenário internacional a partir do final da 
segunda guerra mundial, desencadeando uma série de fenômenos que 
influíram e tem influído diretamente na remodelação dos mecanismos 
de aplicação e formação do direito Internacional, até então altamente 
sedimentado na autonomia da vontade dos Estados e no respeito ao 
poder soberano Estatal.

Salem Hikmat Nasser (2006, p. 79) também se debruça detidamente 
sobre este específico fenômeno:

Além do número e da variedade, a sociedade de Estados conheceu, 
no século XX, o acréscimo quantitativo e qualitativo de interações. 
Os intercâmbios comerciais, econômicos, culturais viram-se grande-
mente incrementados. (...) a cooperação surgiu para os Estados como 
uma intensidade em vista da interdependência entre os atores sociais, 
indispensável para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Diante 
do imperativo da cooperação, os próprios Estados promoveram uma 
transformação fundamental na estrutura da sociedade. Através da 
criação de inúmeras organizações intergovernamentais, fizeram dela 
uma sociedade cada vez mais institucional.

Como último fenômeno ligado à gênese e à expansão da soft law, há 
de ser observado que o século passado foi mundialmente marcado por um 
intenso progresso tecnológico e por incremento significativo das relações 
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econômicas internacionais. Ademais, os avanços da ciência apresentaram 
soluções e novos problemas, despertando para a necessidade de regulação 
de temas sobre os quais ainda paira grande dose de incerteza científica. 

A dinâmica e a fluidez nas relações internacionais não encontraram 
nas normas jurídicas tradicionais a rapidez e eficiência necessárias à sua 
imediata regulação pela sociedade jurídica internacional. Isto porque tais 
normas, dentre as quais merecem destaque os tratados, se submetem a um 
procedimento legislativo extremamente rígido e lento, absolutamente in-
compatível com o dinamismo das relações internacionais em temas como 
desenvolvimento econômico, tecnologia, proteção do meio ambiente, co-
mércio e sistema financeiro internacionais. 

Na esteira da lição de Nasser, impõe-se observar que, em relação aos 
instrumentos normativos tradicionais do direito internacional, o caráter 
dinâmico de tais temas ensejou a criação de mecanismos e técnicas mais 
modernos, dos quais merecem destaque os denominados tratados guarda-
-chuva e tratados-quadro ou moldura. 

Na definição do autor, “os tratados guarda-chuva são aqueles que 
preveem ou permitem que o regime jurídico por eles estabelecido seja com-
plementado, especificado ou modificado por novos tratados que ficarão à 
sua sombra (...)”. Já os tratados-quadro, ou moldura, “são aqueles em que 
os Estados estabelecem grandes linhas e princípios normativos que serão 
especificados, detalhados, complementados ou modificados ao longo do 
tempo, segundo mecanismos técnicos e institucionais próprios. [...] Uma das 
técnicas usadas é aquela dos anexos, cujo conteúdo pode ser atualizado com 
maior facilidade” (NASSER, 2006, p. 99-100).

Todavia, apesar de representarem um significativo avanço, tais ino-
vações ocorridas no âmbito do direito internacional tradicional não se re-
velaram suficientes.

Nesta senda, a adoção de instrumentos normativos não obrigatórios 
e que “deixam aos seus destinatários uma margem de apreciação no que toca 
ao cumprimento do seu conteúdo” (MAZZUOLI, 2012, p. 164) confere aos 
Estados maior flexibilidade em relação à assunção de compromissos quanto 
a temas sobre os quais paira certa incerteza científica ou cuja solução so-
mente pode ser vislumbrada a longo prazo, tornando dificultosa a previsão 
de medidas ou a antecipação de resultados. Ademais, tais instrumentos não 
obrigatórios cumprem com maior eficiência a função de adequar a tessitura 
normativa à flutuação da conjuntura econômica internacional.
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Mais uma vez, imperiosa é a transcrição da percuciente análise de 
Nasser (2005, p. 215-216):

Os Estados têm suas razões para fazer uso desses instrumentos mais 
flexíveis. Basicamente, essas razões podem ser referidas às dificulda-
des para assumir compromissos mais constringentes, e que resultam 
tanto de incertezas científicas quanto de problemas políticos. No cam-
po do desenvolvimento, por exemplo, em que os objetivos finais são 
extremamente ambiciosos, os problemas são complexos, e as soluções 
muitas vezes são necessariamente de longo prazo, é mais difícil prever 
medidas e antecipar com certeza seus resultados. Assim, também os 
custos imediatos de algumas medidas para alguns dos atores podem 
fazer com que lhes seja difícil sustentar politicamente a aceitação de 
obrigações muito rígidas. A solução acaba sendo regular os comporta-
mentos por normas e regras que não são juridicamente obrigatórias, 
mas que fornecem algum grau de previsão sobre as condutas dos atores 
sociais e até mesmo uma expectativa em relação a essas condutas.

Contudo, como bem pontuado pelo citado autor, “se é certo que a 
flexibilidade apresenta certas vantagens, por possibilitar a cooperação entre 
os Estados em situações complexas e permitir uma alteração facilitada dos 
termos dos acordos, ela também aporta problemas graves, ligados à certeza 
e à segurança jurídicas”.

3 Conceito

A doutrina internacionalista ainda não conseguiu conferir uma inter-
pretação unívoca à expressão soft law. A simples tradução literal para o ver-
náculo já evidencia a dificuldade de conceituação, uma vez que as expressões 
“direito macio, fofo, suave, brando ou flexível” podem conduzir o intérprete 
a labirintos hermenêuticos de improvável resolução (VALADÃO, 2012). 

Para Wagner Menezes (2003), “pode-se definir soft law como sendo 
documentos solenes derivados de foros internacionais, que tem fundamento 
no princípio da boa-fé, com conteúdo variável e não obrigatório, que não 
vinculam seus signatários sua observância, mas que por seu caráter e impor-
tância para o ordenamento da sociedade global, por refletirem princípios e 
concepções éticas e ideais, acabam por produzir repercussões no campo do 
direito internacional e também para o direito interno dos Estados”.

Ao seu turno, para Valerio Mazuolli (2012, p. 165), a expressão sob 
comento, na sua moderna acepção, “compreende todas aquelas regras cujo 
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valor normativo é menos constringente que o das normas jurídicas tradi-
cionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de 
‘normas jurídicas’, seja porque os seus dispositivos, ainda que insertos no 
quadro de instrumentos vinculantes, não criam obrigações de direito positivo 
aos Estados, ou não criam senão obrigações pouco constringentes”. Ademais, 
o renomado internacionalista informa que também tem sido utilizada a ex-
pressão soft norm, uma vez que a palavra law, no direito saxão, possui uma 
conotação obrigacional.

Noutro giro, para alguns autores, a expressão soft law evidenciaria a 
contraposição ao vetusto sistema da hard law ou droit dur (direito hígido), 
dada a flexibilidade em sua observância pelos atores da sociedade interna-
cional. 

Já para Salem Hikmat Nasser (2005, p. 215), a soft law seria um “di-
reito em gestação”, sendo os seus instrumentos portadores de um direito 
que ainda não é, mas que virá a ser. Este caráter gestacional adviria da não 
obrigatoriedade dos instrumentos de soft law.

Destarte, infere-se que as noções de não obrigatoriedade ou de não 
vinculação permeiam as conceituações acima colacionadas, o que autoriza o 
questionamento acerca do caráter jurídico e da cogência dos instrumentos 
de soft law.

Oportunamente, Valerio Mazzuoli (2012, p. 168) registra que, embo-
ra não se possa negar a relevância dos instrumentos de soft law na criação 
e desenvolvimento do direito internacional público, tal circunstância não 
permitiria a sua qualificação como verdadeira fonte deste direito. 

O eminente jurista leciona que as normas de soft law buscam regula-
mentar e nortear os futuros comportamentos dos Estados e demais atores 
internacionais nos foros multilaterais, porém sem atribuir um caráter obri-
gatório a tais regulamentações.

Todavia, em que pese a não obrigatoriedade e o caráter pouco cons-
tringente de tais instrumentos, Mazzuoli adverte que isso não despe tais 
instrumentos de um sistema de “sanções” próprio, de conteúdo moral ou 
extrajurídico. Mister transcrever a sua lição:

[...] não obstante a consideração corrente de ser a soft law um conjunto 
de normas sem valor propriamente “jurídico”, ou com valor normativo 
menor que o das normas tradicionais (ou ainda, segundo alguns, com 
conteúdo variável), nem por isso deixa ela de ter a sua significância em 
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Direito Internacional. O que difere a soft law das demais normas jurí-
dicas são dois motivos: a) o fato de ser ela um produto jurídico ainda 
inacabado no tempo, pois voltada para a assunção de compromissos 
futuros (tratando-se então, de um compromisso programático); e b) 
o fato de estar governada por um sistema de sanções distinto daquele 
aplicável às normas tradicionais, sendo o seu cumprimento mais uma 
recomendação que propriamente uma obrigação dirigida aos Estados 
(MAZZUOLI, 2012, p. 166). 

Neste sentido, Marcos Aurélio Pereira Valadão (2012) registra que o 
descumprimento de uma norma de soft law não enseja a aplicação de qual-
quer espécie de sanção direta, tradicionalmente admitida pelo direito inter-
nacional. Por outro lado, não afasta a possibilidade de outras modalidades 
de sanção, a exemplo do alijamento do mercado internacional de bens e 
serviços daquele Estado que se recusar a adotar padronizações estabelecidas 
em instrumentos de soft law.

Os denominados “Acordos da Basiléia” servem de exemplo ilustrati-
vo da força coercitiva que certos instrumentos de soft law podem alcançar, 
face à possibilidade de aplicação de sanções “extrajurídicas”. Tais acordos 
estabelecem um conjunto de propostas ou recomendações formuladas no 
âmbito do Comitê da Basiléia, com o fito de regulamentar o sistema bancário 
internacional2. 

Em sua primeira edição (comumente conhecida por Basiléia I), no 
mês de julho de 1988, foram definidos mecanismos para mensuração do risco 
de crédito e estabelecida a exigência de capital mínimo para suportar riscos. 

2	Sobre	o	a	criação	do	Comitê	da	Basiléia,	confira-se	o	relato	histórico,	extraído	do	sítio	eletrônico	
do Banco do Brasil http://www.bb.com.br/portalbb/page51,136,3696,0,0,1,8.bb?codigoNoticia=7
724&codigoMenu=0&codigoRet=5618&bread=9_1_4 Acesso em: 4 out. 2012: “Em 1973, o mercado 
financeiro	mundial	vivia	momento	de	intensa	volatilidade	com	o	fim	do	Sistema	Monetário	Inter-
nacional,	baseado	em	taxas	de	câmbio	fixas.	A	liberação	das	taxas	exigia	medidas	que	minimizas-
sem o risco do sistema. A fragilidade alcançou nível crítico em 1974 com o registro de distúrbios 
nos mercados internacionais, como a falha na liquidação de contratos de câmbio ocasionada pela 
insolvência do Bankhaus Herstatt,	da	Alemanha.	No	final	do	mesmo	ano,	os	responsáveis	pela	su-
pervisão bancária nos países do G-10 decidiram então criar o Comitê de Regulamentação Bancária 
e Práticas de Supervisão, sediado no Banco de Compensações Internacionais - BIS, em Basiléia, 
na Suíça. Daí a denominação Comitê de Basiléia. O Comitê é constituído por representantes dos 
bancos centrais e por autoridades com responsabilidade formal sobre a supervisão bancária dos 
países membros do G-10. Nesse Comitê, são discutidas questões relacionadas à indústria bancária, 
visando a melhorar a qualidade da supervisão bancária e fortalecer a segurança do sistema bancá-
rio internacional”. 
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O Acordo da Basiléia I tinha por objetivos primordiais reforçar a solidez e a 
estabilidade do sistema bancário internacional e minimizar as desigualdades 
competitivas entre os bancos internacionalmente ativos. 

Ao seu turno, no mês de junho de 2004, o Comitê publicou o acordo 
que ficou conhecido por Basiléia II, no bojo do qual foram estabelecidos três 
pilares: 1 – fortalecimento da estrutura de capitais das instituições; 2 – es-
tímulo à adoção das melhores práticas de gestão de riscos; e 3 – redução da 
assimetria de informação e favorecimento da disciplina de mercado3. 

Embora sejam despidos de obrigatoriedade, dada a não previsão 
de infrações em caso de descumprimento das diretrizes estabelecidas, tais 
acordos são respeitados e cumpridos pelos países signatários em face da 
possibilidade de aplicação de sanções de natureza eminentemente política.

Micheline Mendonça Neiva (2012) registra que “em um mercado em 
que a fidúcia é componente fulcral, o simples fato de dar conhecimento ao 
mundo de que um mercado não segue as medidas de prevenção de riscos, 
já representa uma importante forma de coação política e, até financeira. 
Soma-se a isso o fato de que o Banco Mundial e o FMI tem exigido a adoção 
dos princípios da Basiléia como requisito para concessão de empréstimo”.

Desta forma, infere-se que, embora não se constitua fonte formal do di-
reito internacional, a soft law não é instituto indiferente ao direito internacional, 
razão pela qual o estudo de seus instrumentos e de sua influência nas relações 
internacionais merece apreço, ao menos, no âmbito da sociologia jurídica. 

4 Instrumentos de soft law

4.1 Criados pelos Estados 

4.1.1 Gentlemen´s Agreements
A expressão possui mais de uma acepção. 
A uma, tal instrumento pode ser definido como compromissos assu-

midos entre negociadores de continuarem as negociações, a partir das deci-
sões já tomadas numa reunião, e de não se abrirem discussões sobre pontos 
parciais já acertados.  É a exata definição adotada por Guido Soares (2002). 

3 Disponível em: http://www.bb.com.br/portalbb/page51,136,3442,0,0,1,8.bb?codigoNoticia=481
3&codigoMenu=0&codigoRet=4119&bread=9_1_4. Acesso em: 4 out. 2012.
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Noutro giro, a acepção apontada por Nasser (2006, p. 120) como a 
mais comum designa “um verdadeiro acordo de cavalheiros que compromete 
pessoalmente, mas não juridicamente, obrigando pela força de regras tidas 
como existentes num código de cavalheiros”, razão pela qual não poderiam 
obrigar ou comprometer os respectivos Estados envolvidos.

4.1.2 Memorandos de Entendimento 
Os Memorandos de Entendimento, como instrumento de soft law, 

têm sido utilizados para atos de forma mais simplificada, com menor forma-
lidade, destinados a registrar princípios gerais que orientarão as relações 
entre as partes, em diversos temas de caráter econômico, jurídico, cultural, 
tecnológico, entre outros.

4.1.3 Declarações
São muito comuns, considerando que, ao final de quase todas as reu-

niões diplomáticas, é elaborada uma declaração conjunta, com o fito de apre-
sentar à comunidade internacional os resultados dos trabalhos e eventuais 
acordos celebrados. Para Nasser (2006, p. 123-125), sua maior ou menor 
importância dependerá do assunto tratado, do momento histórico em que 
ocorrida a negociação, das partes envolvidas no certame e do conteúdo dos 
respectivos documentos. Frise-se que, via de regra, são instrumentos não 
obrigatórios.

Contudo, Mazzuoli (2012, p. 167) adverte que as declarações referen-
tes à soft law jamais podem ser confundidas com instrumentos internacionais 
de importância infinitamente superior, a exemplo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de 1948, a qual, por estabelecer um código de ética 
universal de proteção aos direitos humanos, é norma de jus cogens, que 
prevalece sobre a vontade dos Estados e é impassível de derrogação.

4.1.4 Atas finais
Assim como as declarações, trata-se de instrumento de conteúdo 

variado, adotado ao final de negociações entre os Estados.

4.1.5 Agendas ou programas de ação
Podem ser definidos como instrumentos de planejamento, notada-

mente de caráter multilateral, aplicáveis em diversas áreas (meio ambiente, 
cultura, tecnologia, relações econômicas, desenvolvimento), por meio dos 
quais são definidas metas, prevista a adoção de certas condutas em deter-
minado período, sempre vinculadas à consecução de um fim.
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O mais conhecido exemplo deste tipo de instrumento é a Agenda 
21, um dos instrumentos resultantes da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, de 3 
a 14 de junho de 1992. Neste instrumento, cada país definiu as bases para a 
preservação do meio ambiente em seu território e a consequente promoção 
do desenvolvimento sustentável. Como temas (programas) fundamentais 
foram definidos, entre outros: a) cooperação internacional para acelerar o 
desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento das políticas 
internas conexas; b) luta contra a pobreza; c) evolução das modalidades de 
consumo; d) dinâmica demográfica e sustentabilidade; e) proteção e fomento 
da saúde humana; f) fomento do desenvolvimento sustentável dos recursos 
humanos; g) integração do meio ambiente e o desenvolvimento na tomada 
de decisões; h) conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; 
i) proteção da atmosfera; j) enfoque integrado do planejamento e da orde-
nação dos recursos das terras; l) luta contra o desmatamento; m) fomento 
da agricultura e do desenvolvimento rural sustentável; n) conservação da 
diversidade biológica; o) gestão ecologicamente racional da biotecnologia; 
p) gestão ecologicamente racional dos rejeitos perigosos, incluída a preven-
ção do tráfico internacional ilícito de rejeitos perigosos; q) fortalecimento 
do papel das organizações não governamentais associadas na busca de um 
desenvolvimento sustentável. Já a Agenda 21 brasileira contém como pro-
gramas prioritários os de inclusão social (com o acesso de toda a população 
à educação, saúde e distribuição de renda), a sustentabilidade urbana e ru-
ral, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o 
planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável.

4.1.6 Recomendações
São instrumentos não obrigatórios que resultam do processo de ne-

gociação entre Estados, cujo desenvolvimento se opera na forma de grupos 
de trabalho. O descumprimento de tais recomendações não implica sanção 
jurídica. Contudo, por geralmente tratarem de assuntos relacionados ao 
comércio e ao sistema financeiro internacional, os Estados tendem a ob-
servar seu cumprimento, com receio de sofrerem “sanções” extrajurídicas, 
como a adoção de posturas mais rígidas no que tange às suas operações no 
mercado internacional.   

4.2 Produzidos nas ou pelas organizações internacionais

4.2.1 Recomendações 
Em similitude ao instrumento visto no tópico anterior, as recomen-

dações expedidas pelas organizações internacionais possuem caráter não 
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obrigatório. Seu desiderato é sinalizar aos Estados a necessidade de adoção 
de certas posturas em áreas de atuação de cada organização (NASSER, 2006, 
p. 133-134). 

4.2.2 Códigos de conduta
Embora também possam ser produzidos pelos próprios Estados, sua 

ocorrência é mais comum no âmbito das organizações internacionais. Salem 
Nasser (2006, p. 135-136) aponta como ponto de diferenciação entre os có-
digos de condutas e demais instrumentos não obrigatórios o fato de serem 
diplomas dirigidos tanto aos Estados quanto às sociedades internacionais. 
O autor cita como exemplos o Código de Ética sobre o Comércio de Produtos 
Químicos, resultante de consultas feita pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente – PNUMA, bem como o Código de Conduta para a 
Pesca Responsável, lançado em 1995, pela Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura (FAO).

5 Soft law e normatividade jurídica: conclusão

A discussão acerca do pertencimento dos instrumentos de soft law ao 
âmbito da normatividade jurídica internacional ainda é polêmica na doutrina 
internacionalista. 

Guido Soares (2002) prefere considerá-la uma questão aberta, por 
entender que os conceitos ainda se encontram em fase de gestação, razão pela 
qual não permitiriam uma formalização suficiente para que os instrumentos 
de soft law sejam considerados, com a segurança científica necessária, fontes 
do direito internacional. Para o autor, a temática ainda estaria situada entre 
“a política internacional, em que prevalece a inventividade dos Estados e de 
seus negociadores, em que se releva a parca preocupação com legalidades, ou 
mesmo em que pode ser nula a preocupação formal, e o direito internacional, 
que nem sempre pode forçar sua técnica para poder qualificar quaisquer fe-
nômenos como fontes de suas normas”. Todavia, o eminente internacionalista 
rechaça a opção de autores de destaque, como o prof. Proper Weil, os quais 
conferem às normas de soft law o caráter de obrigações naturais ou morais. 
Com certa irreverência, Soares confessa não se sentir à vontade “admitir 
como uma obrigação moral, as recomendações de uma agência oficial da ONU 
ou do Banco Mundial ou de um banco regional, sobre a realização prévia de 
estudos de impacto ambiental no território de um Estado peticionário de 
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um financiamento milionário a um projeto de grandes obras públicas, cuja 
inobservância impossibilitaria qualquer concessão de fundos!”.

Salem Hikmat Nasser (2006, p. 142, 153-154) também nega aos ins-
trumentos de soft law o caráter de nova fonte do direito internacional, apesar 
de admitir certa dose de interação com as fontes tradicionalmente reconhe-
cidas. Para o distinto professor, tal interação poderia ser bem verificada no 
que tange aos tratados, por considerar que a soft law seria um primeiro passo 
para a formação destes, já que considerada como “um direito em gestação”. 
Em sentido inverso, também seria possível vislumbrar instrumentos de soft 
law que servissem à interpretação de acordos vinculantes, ao detalhamento 
das regras e padrões técnicos de implementação. No âmbito dos costumes 
internacionais, o autor reconhece a possibilidade de os instrumentos sob 
comento exercer influência tanto no surgimento quanto na fixação da opinio 
juris, ou mesmo fortalecer o argumento de que determinada opinio juris 
efetivamente existe4. 

De tudo quanto acima exposto, acolhe-se neste breve trabalho a tese 
da impossibilidade de enquadramento da soft law no âmbito da normativi-
dade jurídica própria do direito internacional.  De fato, por estarem despidas 
de um sistema de sanções próprio das normas jurídicas internacionais, as 
normas de soft law revelam-se destituídas da obrigatoriedade e do caráter 
constringente, típicos da normas de “hard law”. Contudo, constatada a eficácia 
real de certos instrumentos de soft law, decorrente de um sistema peculiar 
de sanções que transcende a normatividade jurídica, além de verificada a 
possibilidade da sua interação com as fontes tradicionais do direito inter-
nacional, fica evidente se tratar de fenômeno que merece apreço e estudo, 
ao menos no âmbito da sociologia jurídica.

4	Como	é	cediço,	o	costume	 internacional	se	define	como	a	prática	geral	aceita	como	direito.	Sua	
formação, portanto, depende da existência de um elemento material (a prática geral) e de um ele-
mento subjetivo (opinio juris), consistente na convicção de que a referida prática é norma jurídica 
e, portanto, de observância obrigatória.
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Breves considerações sobre o § 3º do art. 5º da  
Constituição Federal

Rafael Vasconcelos Porto1

1 Introdução

O § 3º do art. 5º da Constituição Federal, por ser um dispositivo 
relativamente novo (foi introduzido pela EC 45/2004), ainda não chegou a 
propriamente despertar a curiosidade da doutrina acerca de algumas de suas 
importantes implicações. Assim, no presente ensaio, procuramos examinar 
mais a fundo o dispositivo, tendo em vista termos visualizado alguns impas-
ses que podem vir a surgir no decorrer de sua aplicação prática. Pedimos ao 
leitor, desde logo, que nos perdoe caso porventura venhamos a demonstrar 
um excesso de preciosismo no exame do tema, salientando que, embora sem 
nenhuma pretensão de esgotar a matéria, procuramos enfrentar todas as 
questões que nos chamaram a atenção2, ainda que se afigurem verdadeira-
mente singelas ou despidas de maior interesse prático.

Como se sabe, o direito é uno e se divide em ramos para fins essen-
cialmente didáticos. Por tal razão, e inevitavelmente, muitos temas de nossa 
ciência acabam por se espraiar por entre dois ou mais ramos, tornando o 
seu exame ligeiramente mais dificultoso, porém também mais interessante. 
Isto acontece porque a doutrina que cuida de cada um dos ramos examina 
o instituto apenas a partir de determinado ângulo, e acaba que nenhuma 
delas estuda propriamente a interrelação aí presente, ou seja, os conflitos 
que podem surgir a partir de visões contraditórias que porventura existam 
entre tais ramos a respeito de certa temática. Assim, é de se indagar acerca 
do que ocorreria numa situação hipotética na qual a doutrina de um dos 
ramos atribui a determinado fato uma consequência jurídica que é comple-
tamente antagônica àquela que a doutrina do outro ramo entende dali advir, 

1 Juiz federal substituto.
2 Deixamos consignado também, desde logo, que provavelmente não despertamos para diversas 

outras questões, o que a doutrina e a jurisprudência poderão fazer mais adiante, ou quiçá nós 
mesmos quando de uma futura revisão deste estudo.
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considerando que, em dada situação, o fato cogitado deva necessariamente 
trazer consequências idênticas em cada um desses ramos? Trata-se de pro-
blemática que enfrentamos constantemente no direito, e muitas das dúvidas 
suscitadas acabam ficando mesmo sem resposta, em geral porque, além de 
não chegarem a gerar percalços efetivos na aplicação prática, não há doutrina 
que se disponha a fazer o exame conjugado. O tema que ora examinamos 
incorre na situação acima descrita, uma vez que se situa numa intersecção 
entre o direito constitucional e o direito internacional público, sendo esta 
possivelmente outra razão pela qual as questões que aqui suscitaremos ainda 
não lograram merecer a devida atenção da doutrina. Isto posto, destacamos 
que iremos buscar subsídios tanto na dogmática constitucionalista como na 
de direito das gentes, procurando fazer o cotejo entre elas e enfrentar os 
impasses que possam vir a surgir.

1.1 Breve escorço histórico

O § 2º do art. 5º da CF, norma constitucional originária, estabelece 
que: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Tal dispositivo afirma, insofismavelmente, que o rol de direitos e 
garantias previstos no art. 5º e demais dispositivos constitucionais é mera-
mente exemplificativo. Trata-se de uma cláusula aberta, a admitir que outros 
direitos, além dos ali previstos, possam ser tidos como fundamentais, este-
jam eles implicitamente acolhidos pela própria CF ou contidos em tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil.

A cláusula sob exame gerou — e ainda gera — intenso debate dou-
trinário e jurisprudencial, visto que se discutia qual seria a natureza ju-
rídica dos dispositivos previstos em tratado internacional sobre direitos 
humanos ratificado pelo Brasil. Uma primeira corrente, capitaneada por 
José Afonso da Silva e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sustentava que tais 
tratados teriam a qualidade de norma constitucional. Outra corrente, que 
veio a prevalecer recentemente no STF, afirmava que tais tratados estariam 
num plano jurídico existente entre a CF e a legislação ordinária, ostentando, 
assim, status de supralegalidade. Por fim, uma terceira corrente, majoritária 
durante muitos anos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, conferia 
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aos tratados o mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias3. A introdução 
do § 3º no art. 5º da CF teve por escopo, muito provavelmente, colocar fim 
em tal controvérsia, prevendo tramitação especial, equivalente à de emenda 
constitucional, para os tratados de direitos humanos aos quais se queira dar 
natureza constitucional. O debate persiste, contudo, quanto aos tratados 
introduzidos anteriormente à mencionada alteração constitucional, mas 
não nos interessa nesta sede.

É interessante anotar, de passagem, qual a relação existente entre 
os tratados internacionais e a legislação interna em outros ordenamentos 
jurídicos. As Constituições de alguns países estatuem o primado dos tratados 
internacionais sobre a legislação infraconstitucional interna (França, Grécia, 
Argentina). Outras estabelecem a paridade dentre estas duas estirpes de 
diplomas (EUA). A CF holandesa tolera, em determinadas circunstâncias, 
a conclusão de tratados derrogatórios do seu próprio texto (assim, a pro-
mulgação de um tratado, por si mesma, é capaz de importar uma reforma 
constitucional). Por tal razão é que parte da doutrina denomina o § 3º do 
art. 5º da CRFB de “cláusula holandesa”, embora a previsão existente em 
nossa Carta seja deveras menos ampla do que a constante na Carta flamenca 
(REZEK, 2007, p. 96-103).

1.2 O § 3º do art. 5º da Constituição Federal

O § 3º do art. 5º da Constituição Federal afirma que: “Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

Trata-se de dispositivo que denominamos “cláusula de incorporação”, 
por permitir que tratados internacionais sejam expressamente incorporados 
ao bloco de constitucionalidade, tendo feito cessar (ou ao menos arrefecer), 
como vimos, os debates que existiam anteriormente acerca do § 2º do art. 5º 
da CF. Hoje, portanto, um tratado internacional sobre direitos humanos que 
seja aprovado nos moldes descritos pelo § 3º tem indiscutivelmente status 
constitucional. É importante ressaltar, de forma breve, que para alguns entre 
aqueles que entendiam que os tratados sobre direitos humanos sempre tive-

3 É possível apontar ainda uma quarta corrente, minoritaríssima, que defendia que os tratados in-
ternacionais de proteção aos direitos humanos teriam status supraconstitucional.
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ram status materialmente constitucional em virtude da cláusula aberta do § 
2º, o § 3º veio apenas para regular aqueloutro dispositivo, além de conferir 
status formalmente constitucional aos tratados aprovados com o trâmite 
de emenda constitucional4 (SILVA, 2008, p. 179). Outros, porém, entendem 
que o multicitado § 3º veio a lume para permitir a constitucionalização do 
regime jurídico de determinado direito humano, cujo núcleo essencial já 
teria status materialmente constitucional por força do § 2º do art. 5º da CF 
(GONÇALVES FILHO, 2009)5.

2 A introdução dos tratados internacionais sobre direitos humanos 
no direito brasileiro após o advento do § 3º do art. 5º da CF

Os tratados são, hodiernamente, a principal fonte de direito interna-
cional. Conforme consta no preâmbulo da Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados, de 1969, são princípios que norteiam (e sempre nortearam) a 
celebração dos tratados internacionais: o da boa-fé; o do livre consentimento; 
e o do pacta sunt servanda. Admite-se atualmente, com tranquilidade, que 
tratados sejam celebrados entre um Estado e uma organização internacional, 
ou entre organizações internacionais, e não somente entre Estados. São tidas 
como condições de validade de um tratado: a capacidade das partes contra-
tantes; a habilitação dos agentes signatários; o consentimento mútuo; e a 
licitude e possibilidade de seu objeto (SILVA; ACCIOLY, 2002, p. 30). Marcelo 
Pupe Braga (2010, p. 34) define o tratado internacional como:

[...] o acordo formal de vontades de dois ou mais sujeitos de Direito 
Internacional com capacidade específica para tratar, regulado pelo 
Direito Internacional e concluído por escrito entre as partes com a 
finalidade de produzir efeitos jurídicos no plano internacional.

Adiante, examinemos, em linhas gerais, como um tratado interna-
cional é celebrado e posteriormente incorporado ao nosso direito interno.

Segundo Valerio de Oliveira Mazzuoli (2010, p. 179-180), são quatro 
as fases pelas quais têm de passar os tratados solenes até sua conclusão. A 
primeira é a das negociações preliminares e assinatura, a qual se dá no plano 
internacional. A seguir, há a aprovação (referendum) por parte do Parlamen-

4 É a visão, por todos, de SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 179.

5 É a opinião do nunca demasiadamente citado Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009).
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to de cada um dos Estados interessados em participar do tratado, o que se 
passa no plano interno de cada nação. Posteriormente, ocorre a ratificação 
ou adesão do texto convencional, concluída com a troca ou depósito dos ins-
trumentos que a consubstanciam, o que novamente tem como palco o plano 
internacional. Finalmente, e de volta ao plano interno, ocorre a promulgação 
e a publicação do texto convencional na imprensa oficial de cada Estado.

O que nos interessa mais de perto, no presente ensaio, é a segunda 
das fases dantes mencionadas, ou seja, a aprovação pelo Parlamento, e na 
perspectiva do direito brasileiro.

Antes do advento do § 3º do art. 5º da CF, não havia maiores contro-
vérsias acerca do procedimento a ser adotado para o referendum do Congres-
so Nacional, sendo que este, inclusive, permanece válido para os tratados 
que não versem sobre direitos humanos.

O procedimento é (era), em suma, o que passamos a traçar. O presi-
dente da República envia ao Congresso uma mensagem com o inteiro teor do 
tratado, acompanhada pela exposição de motivos de autoria do ministro das 
Relações Exteriores. Ingressando, primeiramente, na Câmara dos Deputados, 
o tratado será, segundo o Regimento Interno daquela Casa, apreciado prefa-
cialmente pela Comissão de Relações Exteriores. Posteriormente, o diploma 
vai à CCJ, que examinará sua constitucionalidade. Aprovado em Plenário, 
o projeto de decreto legislativo vai ao Senado, onde será examinado pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ali aprovado, segue ao 
presidente da Casa, que poderá: aprovar o tratado, dando ciência ao Plenário 
e publicando o Decreto Legislativo no Diário do Congresso; rejeitar o tratado, 
quando o submeterá à votação do Plenário, que decidirá definitivamente, 
por maioria relativa de votos (BRAGA, 2010, p. 48). Aprovado o decreto 
legislativo pelo Congresso, o presidente da República poderá então ratificar 
o tratado, mediante a troca ou depósito do instrumento de ratificação. A se-
guir, deverá promover, internamente, a promulgação do diploma, por meio 
de decreto presidencial, que deve ser publicado no DOU.

No que concerne, porém, a um tratado o qual se pretenda aprovar 
nos moldes previstos pelo § 3º do art. 5º da CRFB, não são poucas as con-
trovérsias doutrinárias acerca de qual deve ser o procedimento adotado.

Uma dada corrente sustenta que o tratado deverá, num primeiro 
momento, ser aprovado nos moldes acima delineados, entrando, assim, em 
vigor, ainda com status infraconstitucional. Posteriormente, o Congresso 
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deliberaria acerca de um novo decreto legislativo, este com o único escopo 
de conferir status constitucional ao tratado já dantes aprovado.

Outra corrente, contudo, sustenta que só haverá uma aprovação, 
devendo o procedimento acima traçado ser adotado exceto no que concerne 
à votação. Resta óbvio, assim, que — como será preciso aprovação em cada 
Casa do Congresso por ao menos 3/5 dos votos de seus membros e em dois 
turnos — a votação não poderá ficar restrita a uma comissão parlamentar, 
mas deverá sim ir a Plenário. O diploma por meio do qual se manifestará a 
aprovação do tratado, portanto, permanecerá sendo o decreto legislativo. 
É este o entendimento que vem sendo adotado, até aqui, pelo Congresso 
Nacional, conforme demonstra a aprovação, por meio do DL  186, de 9 de 
julho de 2008, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

Uma terceira corrente defende que o procedimento a ser adotado 
deverá ser idêntico ao pertinente à aprovação de emendas constitucionais, 
o que significa dizer que não será necessária a ratificação posterior do pre-
sidente da República, ficando este, inclusive, excluído também do ato de 
promulgação e publicação.

Refuto esta última tese, concordando, no ponto, integralmente com 
Mazzuoli, no sentido de que o § 3º do art. 5º da CF não impõe que se aprove 
uma emenda constitucional; pelo contrário, diz que o tratado aprovado den-
tro das regras que dispõe — que vêm a ser semelhantes às que se aplicam 
ao processo legislativo pertinente às emendas — terá status equivalente ao 
da emenda. Assim, concordo com o mencionado autor também no ponto 
em que sustenta que devem ser observadas as demais fases (ratificação do 
tratado pelo presidente da República e posterior promulgação e publicação 
por este) necessárias à aprovação dos tratados6.

Sobre uma tomada de posição entre as duas primeiras correntes, en-
tendo que a primeira se afigura realmente a mais sólida, apta a afastar uma 
série de indagações e polêmicas. De fato, submete-se aos congressistas, pri-
meiramente, a simples aprovação do tratado com status infraconstitucional. 
É dizer, o congressista é chamado a aprovar ou não a incorporação simples 
daquele tratado ao ordenamento jurídico pátrio. Reservar-se-á, assim, a se-
gunda votação apenas para conferir ou não status constitucional ao tratado, 

6 É o próprio Mazzuoli quem menciona serem adeptos da terceira corrente Dimitri Dimoulis e Leo-
nardo Martins e André Ramos Tavares.
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com o que o congressista será chamado a decidir se aquele diploma deve ou 
não atingir tal patamar na hierarquia jurídica. Com efeito, não se pode ignorar 
a possibilidade de que um congressista pretenda aprovar um tratado, mas 
sem conferir-lhe status constitucional. Como então tal congressista votaria 
se a aprovação fosse na base do “tudo ou nada”?

Valerio Mazzuoli (2010, p. 774-779), embora manifeste sua preferên-
cia pelo procedimento tracejado pela primeira corrente, sustenta posição no 
sentido de que fica ao talante do Congresso Nacional optar pela aprovação 
“em dois graus” ou em “um só grau”.

Optando o Congresso pela aprovação em “um só grau”, a questão que 
se coloca é: posto em votação o decreto legislativo, se este não obtém 3/5 
dos votos parlamentares, mas logra obter maioria simples, pode o tratado 
ser internalizado com status de lei ordinária? 

O questionamento aqui trazido é parcialmente enfrentado por Inocên-
cio Mártires Coelho7. Diz o citado autor que nada impede que a aprovação do 
tratado seja feita nos moldes do processo legislativo ordinário (aprovado por 
maioria simples). No entanto, o autor cuida de hipótese na qual desde o início 
do trâmite do projeto de decreto legislativo já se tenha o intuito de aprová-lo 
nos moldes ordinários. O que ele não enfrenta, porém, é a hipótese em que o 
projeto de decreto legislativo ingressa no Congresso Nacional visando obter 
a aprovação com quórum de 3/5 e em dois turnos em cada Casa Legislativa 
ou mesmo sem que nele haja qualquer menção a respeito do assunto. Nessa 
situação, imaginemos hipótese na qual, logo quando da primeira votação 
na Câmara, o projeto falha em obter 3/5 dos votos, embora consiga atingir 
a maioria simples. Neste caso, deve o projeto ser prontamente rejeitado 
e arquivado ou deve seguir para o Senado, buscando obter ali também a 
maioria simples para, então, ser o tratado aprovado com status formal de lei 
ordinária? Observe-se que, em qualquer caso, tratar-se-á de projeto de de-
creto legislativo. Assim, quando tramita uma PEC, já se sabe de antemão que 
se esta não obtiver 3/5 dos votos em qualquer das votações, será rejeitada, 
restando impossível convertê-la em projeto de lei ordinária. O projeto de lei 
ordinária, também, mesmo que aprovado pela unanimidade dos membros 
do Congresso, não se transmudará em emenda constitucional, já que desde 
o início não possuía tal escopo. Agora, e o projeto de decreto legislativo que 

7 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo : Saraiva, 2009.
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visa aprovar um tratado internacional? Receberá ele, quando começar a tra-
mitar, uma “etiqueta” dizendo que é da espécie que visa equiparar o tratado 
a uma emenda constitucional? Ou, pelo contrário, quando o projeto ingressa 
no Congresso, sua sorte (ou melhor, a sorte do tratado que visa referendar) 
dependerá do quórum com que venha a ser aprovado? Assim, neste último 
caso, não atingindo 3/5 dos votos em qualquer dos escrutínios, mas obtendo 
maioria simples, deve seguir tramitando e, caso confirmado, deve conferir 
ao tratado ao qual diz respeito status formal de lei ordinária? Resta, aqui, 
ainda mais um questionamento. Tendo sido o tratado aprovado com status 
formal de lei ordinária, poderia ele ser reapreciado futuramente para buscar 
a obtenção do quórum de 3/5 em dois turnos de votação?

Colocadas tais observações preliminares, passo a outros questiona-
mentos que gravitam em torno da temática sob análise. 

2.1 Os tratados internacionais sobre direitos humanos 
internalizados antes da EC 45/2004 podem ser reapreciados pelo 
Congresso para buscar-se atingir o quórum de 3/5?

A esse questionamento responde Inocêncio Mártires Coelho positi-
vamente, e a esta posição manifestamos nossa adesão. Não vemos proble-
ma algum em que seja proposto um projeto de decreto legislativo visando 
conferir status constitucional a um tratado internalizado anteriormente à 
promulgação da EC 45/20048. No entanto, é de se ressaltar a posição ado-
tada por certa corrente9 no sentido de que teria ocorrido o fenômeno da 
“recepção” quanto aos tratados incorporados anteriormente ao advento da 
EC 45/2004, ou seja, eles teriam sido recepcionados com status de emenda, 
já que o fenômeno da recepção não fica obstado pelo fato de a legislação 
constitucional posterior aumentar o rigor de formalidade para a regulação 
de certa matéria.

2.2 Um tratado rejeitado pelo Congresso pode ser reapreciado no 
futuro ou a rejeição é definitiva? 

Trata-se de um problema que não é verdadeiramente novo, visto que 
esta mesma indagação poderia ser feita normalmente quanto a tratados que 

8 No mesmo sentido, MAZZUOLI, (2010, p. 770-771).
9 Por todos, PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional Internacional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 73.
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fossem rejeitados pelo Congresso anteriormente ao advento do § 3º do art. 
5º da CF. Sempre entendemos, e continuamos a entender, que o tratado pode 
ser novamente apreciado pelo Congresso, tal como qualquer outro projeto 
legislativo. Se um projeto de emenda constitucional anteriormente rejeitado 
pode, respeitado o limite temporal da sessão legislativa (§ 5º do art. 60 da 
CF), ser novamente posto em votação, não vemos nenhum problema em que 
o mesmo seja feito com relação a um decreto legislativo que visa aprovar um 
tratado internacional. Se admitirmos que o tratado dantes rejeitado pode 
buscar novamente a aprovação, resta-nos indagar acerca da necessidade 
(ou não) de respeitar o mencionado limite temporal e, ainda, se tal limite 
seria superável, nos moldes previstos para a legislação ordinária (art. 67, 
CF), ou não, como ocorre quanto aos projetos de emenda constitucional (§ 
5º do art. 60 da CF). Ainda, se entendermos que o limite é superável, pode-
ríamos então sustentar que em tal caso o projeto de decreto legislativo não 
teria o condão de conferir ao tratado o status de emenda constitucional (por 
interpretação analógica da vedação contida no § 5º do art. 60 da CF), mas 
apenas de lei ordinária?

2.3 Poder-se-ia sustentar que um tratado internacional sobre 
direitos humanos aprovado pelo processo legislativo ordinário 
teria status materialmente constitucional ou tal tese teria 
esvanecido com a promulgação do § 3º do art. 5º da CF?

Como vimos, uma dada corrente doutrinária, capitaneada por José 
Afonso da Silva e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, sempre sustentou que os 
tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil teriam 
status materialmente constitucional, por intermédio da cláusula aberta pre-
vista no § 2º do art. 5º da CF. Como viemos de sustentar, um tratado dessa 
estirpe ainda pode ser aprovado por meio de processo legislativo ordinário, 
não obtendo, portanto, status formalmente constitucional, pelo que resta 
indagar se tal tratado teria status materialmente constitucional ou se tal 
tese teria esvanecido com o advento do § 3º do art. 5º. José Afonso da Silva 
não trata especificamente do tema, mas é possível inferir, a partir de sua 
constatação de que o § 3º serve apenas para conferir constitucionalidade 
formal, que o r. autor entende que mesmo o tratado aprovado com quórum 
de mera maioria simples tem status materialmente constitucional. Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, com a argúcia de sempre, esclarece, de modo per-
cuciente, qual é, na sua visão, a função do § 3º do art. 5º. Segundo Ferreira 
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Filho (2009, p. 209-210), um direito humano materialmente fundamental 
previsto num tratado internacional já estaria integrado na ordem constitu-
cional brasileira por força do § 2º do art. 5º da CF. Assim, a previsão contida 
no § 3º teria duas funções: a) constitucionalizar direitos comuns (ou seja, 
que não são materialmente fundamentais) previstos num tratado, tornando-
-os direitos fundamentais formais; b) constitucionalizar o regime jurídico 
(condições de exercício) do direito fundamental, uma vez que a simples 
previsão de um direito fundamental num tratado ratificado pelo Brasil tem 
o condão de constitucionalizar tão somente o seu núcleo essencial, mas não 
o seu regime jurídico (anote-se, inclusive, que, segundo vem entendendo o 
STF — vide ADIn 2.024-2 —, a intangibilidade dos direitos fundamentais pre-
vista no art. 60, § 4º, IV, da CF diz respeito tão somente ao núcleo essencial, 
e não ao regime jurídico, pelo que este último pode sim sofrer alterações), 
o que só pode ser alcançado pela aprovação nos moldes descritos pelo § 3º. 
Valério Mazzuoli (2010, p. 780-781), por sua vez, entende que a aprovação 
nos moldes previstos no § 3º do art. 5º da CF servirá apenas para conferir 
status formalmente constitucional a um tratado internacional sobre direitos 
humanos, uma vez que o status material já teria sido proporcionado pelo § 
2º do mesmo dispositivo. O status formalmente constitucional teria como 
decorrências: a de que o tratado internacional passaria a ter o condão de 
reformar a Constituição; o fato de que o tratado passaria a servir como pa-
râmetro para o controle concentrado de convencionalidade; a circunstância 
de que o tratado não mais poderia ser denunciado.

2.4 Tratados internacionais que não cuidam apenas de direitos 
humanos 

Outra questão que se coloca é a de qual seria o tratamento conferido 
a um tratado internacional que, embora preveja um rol de direitos humanos 
(eventualmente até mesmo regulando os regimes jurídicos respectivos), 
trate de outros assuntos completamente alheios a tal temática. Inicialmen-
te, no que já tomamos uma posição, entendemos que a Constituição não 
autoriza que qualquer assunto previsto num tratado internacional seja in-
ternalizado com status de emenda constitucional, mas apenas e tão somente 
aquele que verse sobre direitos humanos. Um tratado internacional que 
tenha uma parte versando sobre direitos humanos e outra versando sobre 
matérias diversas (imagine-se, ao extremo, que haja apenas um dispositivo 
tratando, en passant, de direitos humanos), ao ser aprovado com quórum 
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de 3/5 terá integralmente status equivalente ao de EC? Ou só terá tal status 
a parte que efetivamente verse sobre direitos humanos (já que o intuito da 
CF foi prestigiar os direitos humanos, e não os tratados internacionais)? 
Poderíamos, neste caso, ter um diploma que é parcialmente constitucional 
e parcialmente infraconstitucional (sendo que o critério para a aferição da 
constitucionalidade é material — matéria de direitos humanos —, e não 
formal, o que contraria a tradição brasileira quanto a este tema)? Neste 
caso, teríamos de enfrentar a questão acerca do que pode ser considerado 
como um direito humano fundamental. Uma possível solução teórica seria 
colocar em votação, para o fim de alcançar o quórum de 3/5 em dois turnos, 
somente os dispositivos que cuidam de direitos humanos, votando os de-
mais no sistema de maioria simples. Contudo, as dificuldades práticas que 
daí adviriam são nítidas, a começar pelo fato de que um órgão político — o 
Congresso Nacional — ficaria responsável por fazer um exame prévio dos 
dispositivos previstos em certo tratado com o fito de aferir se eles tratam 
ou não de direitos humanos materialmente fundamentais10. 

2.5 Tratado que versa sobre direitos humanos já aprovado pelo 
Congresso com quórum qualificado, mas ainda não em vigor no 
plano internacional 

Conforme acima já mencionamos, adotamos a posição no sentido de 
que o tratado de direitos humanos aprovado pelo Congresso com quórum 
qualificado e em dois turnos precisará ser ratificado pelo presidente da Re-
pública, promulgado e publicado para que possa o Brasil ser tido como um 
de seus signatários no plano internacional. Ocorre que um tratado poderá 
depender do implemento de uma certa condição para entrar em vigor no 
plano internacional. Há tratados, por exemplo, que trazem previsão expressa 
acerca da necessidade de adesão de no mínimo um determinado número de 

10	É	importante	anotar	que	está	longe	de	ser	pacífica	a	questão	acerca	de	quais	seriam	os	critérios	
objetivos aptos a aferir se certo direito pode ou não ser considerado como um direito humano 
fundamental. O tema, por sinal muito interessante, é didaticamente examinado por Manoel Gon-
çalves Ferreira Filho em sua obra Direitos Humanos Fundamentais, já acima citada, e para lá re-
metemos	o	leitor,	uma	vez	que	não	se	nos	afigura	pertinente	examiná-lo	nesta	sede.	É	pertinente	
mencionar, tão somente, a respeitável corrente doutrinária que sustenta que os tratados recebi-
dos com status constitucional não podem prever crimes (ou então teriam status meramente legal 
nessa parte), uma vez que seria um ataque aos direitos fundamentais — e, portanto, um contras-
senso	—	fossilizar	um	delito	que	só	pode	ser	abolido	ou	modificado	por	meio	de	um	procedimento	
deveras complicado.
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Estados para que passe só então a ter validade. A pergunta que fica, portan-
to, é: quais os reflexos no plano interno de um tratado já confirmado pelo 
Brasil, mas ainda pendente de adquirir validade no plano internacional? 
Para Mazzuoli (2010, p. 778-779), se o tratado não entrou em vigor no plano 
internacional, também não poderá, ainda, merecer validade no plano inter-
no. Ademais, acaso jamais chegue a entrar em vigor no plano internacional, 
também permanecerá nesse mesmo “limbo” no plano interno.

3 A revogação dos tratados internacionais

A doutrina especializada aponta vários modos por meio dos quais um 
tratado internacional pode ser extinto. São hipóteses que não nos interessam 
de perto no presente ensaio:

a) A expiração do termo convencionado. Ocorre quando o próprio 
tratado já prevê um prazo determinado para sua vigência.

b) A execução integral do objeto do tratado. Trata-se de uma extinção 
natural, lógica, decorrente do fato de ter o tratado perdido seu objeto.

c) Advento de tratado posterior. Trata-se de situação semelhante ao 
conflito de leis no tempo. Segundo o art. 59, § 3º, da Convenção de Viena de 
1969, considerar-se-á extinto um tratado se todas as suas partes concluírem 
um tratado posterior sobre o mesmo assunto e: resultar do tratado posterior, 
ou ficar estabelecido por outra forma, que a intenção das partes foi regular 
o assunto por este tratado; ou as disposições do tratado posterior forem de 
tal modo incompatíveis com as do anterior, que os dois tratados não possam 
ser aplicados ao mesmo tempo.

d) Impossibilidade superveniente de cumprimento do tratado. Trata-
-se de uma impossibilidade física ou jurídica que torna uma das partes in-
capaz de cumprir o acordo.

e) Mudança fundamental das circunstâncias. Trata-se da aplicação 
da cláusula rebus sic stantibus aos tratados internacionais.

f) Rompimento das relações diplomáticas e consulares. Se esta for 
indispensável ao cumprimento regular do tratado, este restará superado.

g) Violação do tratado. Tal situação ocorre quando uma das partes im-
põe ao tratado violação grave, o que gera à contraparte o direito de rompê-lo.

h) Condição resolutiva. O próprio tratado pode prever acontecimento 
futuro que, sobrevindo, gera sua extinção. 
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i) Estado de guerra. Como regra geral, a superveniência de guerra ex-
terna provoca a extinção dos tratados bilaterais entre os Estados em conflito.

Há, no entanto, outras duas possibilidades, que são as que efetiva-
mente guardam relevância para o estudo que ora se empreende.

A primeira delas é a “ab-rogação”. Segundo o art. 54 da Convenção 
de Viena de 1969, a extinção de um tratado ou a retirada de uma das par-
tes pode ter lugar de conformidade com as disposições do tratado ou pelo 
consentimento de todas as partes. A primeira hipótese é aquela na qual o 
próprio tratado já prevê o procedimento pelo qual poderá ser revogado (ex: 
pelo voto da maioria dos pactuantes). A segunda é pelo consenso de todos 
os participantes, o que, por decorrer de uma lógica natural, independe de 
previsão expressa.

A segunda é a “denúncia”, que consiste no ato unilateral pelo qual uma 
das partes de um tratado exprime seu desejo de se retirar. Insta salientar que 
a denúncia, no caso de um tratado multilateral, não importará, em regra, na 
extinção deste, que continuará a valer entre os demais Estados participantes.

A forma pela qual o Estado brasileiro se manifesta favoravelmente à 
extinção de um tratado ou denuncia um é o que efetivamente desperta nossa 
atenção. A questão primordial que se coloca é: de que maneira pode o Brasil 
denunciar um tratado internacional?

A partir da idéia da paridade das formas (princípio do ato contrário), 
poder-se-ia argumentar que, se o tratado foi aprovado pela conjugação da 
vontade do chefe de Estado e do Congresso Nacional, seria necessário o 
mesmo trâmite para sua revogação11. Lado outro, há quem admita a de-
núncia unilateral pelo Executivo, a depender do caso. A história brasileira 
revela a ocorrência de um caso concreto quando do desligamento do Brasil 
da Liga das Nações, em 1926. Clóvis Beviláqua, à época consultor jurídico 
do Itamaraty, foi chamado a se pronunciar a respeito do tema. Seu parecer 
(BEVILÁQUA, Clóvis — Pareceres dos consultores jurídicos do Itamaraty, v. II, 
p. 347 e ss.) foi no sentido de que se consta do tratado uma cláusula prevendo 

11 Neste sentido, a posição do célebre Pontes de Miranda em Comentários à Constituição de 1967 
com a Emenda nº 1, de 1969. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. t. 3. p. 109, o posicio-
namento adotado pela Suprema Corte argentina no caso “Cafés La Virginia”, julgado em 1994 e a 
opção expressa das Constituições do Peru, da Suécia, de Andorra e da França de 1946, conforme 
anota MAZZUOLI, 2010, p. 282, 788).
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e regulando sua denúncia, esta foi aprovada pelo Congresso, pelo que este 
concedeu ao Executivo o direito de proceder à denúncia unilateral. Clóvis 
ainda se valeu, dentre outros, do argumento de que a Constituição era omissa 
quanto à participação do Congresso na denúncia de um tratado internacional, 
sendo que, tendo em vista que a Carta era expressa naquele sentido quando 
cuidava da aprovação, poder-se-ia tomar o silêncio como eloquente. Rezek, 
por sua vez, sustenta que a entrada em vigor de um tratado internacional 
depende da conjugação de duas vontades: a do parlamento e a do Executivo. 
Ambas são necessárias, porém não individualmente suficientes para que 
um tratado seja válido internamente. Assim, a conjugação dessas duas von-
tades é também exigida para que um tratado permaneça em vigor (são os 
dois pilares de sustentação da vontade nacional). Dessa maneira, sustenta o 
ilustre internacionalista que se qualquer dessas vontades vem a desaparecer, 
resta cessada a sustentação do tratado. Destarte, tanto o Executivo quanto 
o parlamento poderiam, por sua vontade unilateral, revogar um tratado. No 
caso do Congresso, como não há previsão constitucional de competência para 
dispor sobre esse tema por meio de decreto legislativo, sustenta o autor que 
terá de se valer de lei ordinária (REZEK, 2007, p. 109-113).

A questão está pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal. De fato, por meio do Decreto 2.100, de 20 de dezembro de 1996, o 
presidente da República tornou pública a denúncia pelo Brasil da Convenção 
da OIT  158. In verbis:

O Presidente da República torna público que deixará de vigorar para 
o Brasil, a partir de 20 de novembro de 1997, a Convenção da OIT nº 
158, relativa ao Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do 
Empregador, adotada em Genebra, em 22 de junho de 1982, visto ha-
ver sido denunciada por nota do Governo brasileiro à Organização 
Internacional do Trabalho, tendo sido a denúncia registrada, por esta 
última, a 20 de novembro de 1996.

Este diploma tem sua constitucionalidade questionada por meio 
da ADI 1625-3, sob o argumento principal de que a denúncia dependeria 
também de manifestação expressa do Congresso Nacional. Em consulta ao 
sítio eletrônico do STF, em 7 de junho de 2012, pude verificar em que pé se 
encontrava a votação: os ministros Maurício Corrêa (relator) e Carlos Britto 
julgaram parcialmente procedente a ação, para, emprestando ao Decreto 
federal 2.100 interpretação conforme o art. 49, I, da CRFB, determinar que a 
denúncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congres-
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so Nacional, a partir do que produz a sua eficácia; o ministro Nelson Jobim 
julgou improcedente a ação; o ministro Joaquim Barbosa julgou totalmen-
te procedente a ação; no último ato até então, a ministra Ellen Gracie, em 
03/06/2009, pediu vista dos autos.

É importante destacar que a própria incorporação da Convenção 158 
da OIT tem sua constitucionalidade questionada no bojo na ADI 1480-3. A 
discussão, em síntese, é: poderia um tratado internacional regular matéria 
constitucionalmente reservada à lei complementar? Numa época em que 
prevalecia no âmbito do STF a tese de que o tratado tinha status equivalente 
ao de lei ordinária, foi concedida medida cautelar conferindo ao diploma 
questionado interpretação conforme a Constituição, no seguinte teor:

Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil — ou aos quais o 
Brasil venha a aderir —  não podem, em consequência, versar matéria 
posta sob reserva constitucional de lei complementar. É que, em tal 
situação, a própria Carta Política subordina o tratamento legislativo de 
determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei complemen-
tar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa 
infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados 
ao direito positivo interno12.

Trata-se, assim, de um julgamento também de extrema relevância, 
tendo-se em conta, especialmente, a mudança de orientação do Pretório 
Excelso no sentido de conferir status supralegal aos tratados internacionais. 
Em suma, é possível que tal julgamento consista em decidir se os tratados 
internacionais estão num nível situado entre a lei ordinária e a complemen-
tar, entre esta e a Constituição ou exatamente no mesmo nível da legislação 
complementar.

12 Entendendo o caso concreto, o art. 7º, I, da CRFB reserva à lei complementar o tratamento da 
matéria relativa à proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa 
causa. A Convenção nº 158 da OIT, incorporada ao direito pátrio, cuida de alguns aspectos relati-
vos ao tema. Assim, a ADI 1.480-3 questiona a constitucionalidade formal do diploma. O caso está 
pendente de julgamento, tendo sido concedida medida cautelar para, “em interpretação conforme 
a	Constituição	e	até	final	julgamento	da	ação	direta,	afastar	qualquer	exegese,	que,	divorciando-
-se dos fundamentos jurídicos do voto do Relator (Ministro Celso de Mello) e desconsiderando o 
caráter meramente programático das normas da Convenção nº 158 da OIT, venha a tê-las como 
auto-aplicáveis, desrespeitando, desse modo, as regras constitucionais e infra-constitucionais 
que especialmente disciplinam, no vigente sistema normativo brasileiro”. 
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3.1 Revogação de tratado internacional no plano externo e reflexos 
no plano interno

O penúltimo tema do qual cuidaremos no presente ensaio diz respeito 
à revogação de um tratado internacional do qual o Brasil participe, sem a 
anuência deste. Tal possibilidade, conforme ensina Rezek (2007, p. 103 e 
ss.), poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

a) Quando o tratado trouxer previsão expressa de que possa ser ex-
tinto por deliberação de um certo número de participantes e o quórum seja 
atingido a contragosto do Brasil.

b) Quando o tratado trouxer a previsão expressa de que ficará revoga-
do caso o número de partes seja reduzido abaixo de determinado patamar13 

e isto vem a ocorrer, sem que o Brasil tenha sido um dos dissidentes. 
c) Quando, embora o tratado não preveja cláusula expressa acerca de 

sua revogação, venha, após sucessivas denúncias, subsistir apenas o Brasil 
como único signatário14.

A premissa, portanto, está posta: um tratado internacional do qual o 
Brasil participa pode ser revogado, no plano internacional, mesmo sem a sua 
anuência ou, até mesmo, contra a sua vontade. Adiante, passamos a analisar 
algumas das questões que possam surgir a partir daí.

Revogado um tratado no plano internacional, estará ele também 
revogado no plano interno? Ou, pelo contrário, continua a valer apenas in-
ternamente?

A questão se afigura deveras mais complexa quando a situação disser 
respeito a tratado que verse sobre direitos humanos e que tenha sido votado 
nos moldes previstos no § 3º do art. 5º da CRFB, tendo em vista que ele se 
torna equivalente a uma emenda constitucional. Para muitos, uma emenda 
constitucional que introduz direitos e/ou garantias individuais faz com que 
estes se tornem cláusulas pétreas — com fulcro no art. 60, § 4º, IV, da CRFB 
e, para alguns, também no princípio do não regresso em sede de direitos 
humanos. Caso fossem mesmo tidas como cláusulas pétreas, tornar-se-iam, 
no plano interno, irrevogáveis até mesmo pelo constituinte derivado. Se o 

13 Assim, por exemplo, a Convenção sobre os direitos políticos da mulher diz que ela deixará de vi-
gorar quando, tendo em vista as sucessivas denúncias, se reduzir a menos de seis o número de 
partes.

14 Por uma razão lógica, um tratado pressupõe, necessariamente, ao menos duas partes.
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tratado for revogado no plano externo (ou alterado, de modo a extirpar uma 
cláusula que traz um direito ou uma garantia individual), o que ocorrerá no 
plano interno? Imaginemos, ainda, a hipótese em que a cláusula revogada só 
tenha razão lógica para existir no plano externo (e não no interno)?

Outra questão que se coloca é: o chefe de Estado brasileiro (ou quem 
o represente) teria liberdade para internacionalmente votar pela revogação 
de um tratado (ou de um dispositivo) aprovado internamente com status de 
emenda constitucional?

3.2 Modificação de tratado internacional no plano externo e reflexos 
no plano interno

Cuidamos, por último, da hipótese na qual um tratado carrega previ-
são expressa de que pode ser alterado por deliberação majoritária de seus 
signatários e tal vem a ocorrer. É preciso ressaltar, portanto, que se está co-
gitando de procedimento de alteração já expressamente previsto no próprio 
tratado e que, assim, foi previamente aprovado tanto pelo Executivo quanto 
pelo Legislativo brasileiros.

Admitindo-se, primeiramente, a hipótese na qual o Brasil vota favo-
ravelmente à modificação, estaria então o Executivo livre para concordar 
com uma alteração com base apenas em aprovação prévia do Legislativo? 
Como bem observado por Rezek (1984, p. 500-501):

[...] não costuma haver limite quantitativo ou qualitativo para o que 
a reforma pode, em tese, importar a um tratado: mediante emendas 
é possível converter-se um acordo de intercâmbio desportivo num 
pacto de aliança militar ou num compromisso de cessão gratuita de 
parte do território nacional.

Tratar-se-ia, portanto, de uma delegação legislativa plena e incon-
dicional, o que, salvo em situações excepcionais, é rejeitado pela doutrina 
constitucionalista moderna. Para aqueles que entendem que a revogação de 
um tratado é atribuição exclusiva do Executivo ou que dependeria de uma 
manifestação prévia do Executivo para então ser submetida ao Congresso, 
resultará numa situação em que este acabará como que refém daquele, tendo 
concedido uma delegação legislativa permanente e irrevogável.

A segunda hipótese é ainda mais temerária: alteração do tratado 
mesmo sem a anuência (voto contrário ou abstenção) do Brasil, o que sig-
nificaria que um dispositivo legal poderia ter validade no país mesmo sem 
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manifestação favorável, quer do Executivo, quer do Legislativo brasileiros. 
Claro que, neste caso, sempre restaria a opção de denunciar o tratado, muito 
embora haja corrente que defenda a existência de tratados irrenunciáveis.

Adiante, é preciso cogitar ainda dos efeitos imediatos da modifica-
ção de um tratado no plano internacional. Alterado no plano internacional 
um dispositivo de um tratado, o que ocorre internamente? A alteração vale 
internamente, o dispositivo deverá ser tido como revogado internamente 
ou o dispositivo original é que segue válido internamente? Incluído interna-
cionalmente um dispositivo, ele vale internamente? Excluído um dispositivo 
no âmbito externo, ele está também revogado internamente? 

4 Observações finais

Suscitamos aqui diversas questões, sendo que optamos por não emi-
tir opinião a respeito da maior parte delas. Isto se dá porque simplesmente 
não há uma resposta pronta, dependendo a solução de cada caso de con-
siderações estritamente subjetivas. Destarte, estabeleci como objetivo do 
presente trabalho apenas o de demonstrar a complexidade que envolve o 
tema abordado, parecendo-me, de certo modo, irrelevante avançar para as 
tomadas de posição.
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Solução de controvérsias no comércio internacional

Roberto Luiz Silva1

1 Introdução

Ao propormos a análise de uma sistemática de solução de controvér-
sias em nível de comércio internacional, fica claro que nossa abordagem se 
balizará no principal organismo internacional dedicado a tal desiderato, a 
Organização Mundial do Comércio – OMC, e seu predecessor, o Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio – GATT, responsáveis pela busca da liberalização 
e flexibilização de suas regras na sociedade internacional.

A OMC iniciou suas atividades em 1995, ao final da Rodada de Ne-
gociações do Uruguai do GATT, sendo, dessa forma, a primeira organização 
internacional de cunho universal instituída na Nova Ordem Internacional2.

Seu antecessor, o GATT, intentou, em sucessivas Rodadas de Nego-
ciação entre os Estados-parte3, promover a lenta e progressiva liberalização 
do comércio internacional através da eliminação ou, ao menos, da redução 
das barreiras tarifárias e não tarifárias por meio da elaboração de regras 
e princípios, que serviriam como um “código de conduta” para o comércio 
internacional.

Como demonstra a prática jurídica, a mera existência de regras não 
se mostrou suficiente para garantir a sua eficácia, uma vez que qualquer 
sistema efetivo necessitaria ao menos de dois processos essenciais: o pro-

1 Professor doutor da UFMG. Pós-doutor em América Latina (The University of Texas – EUA). Doutor 
em direito (UFMG). LL.M em EG-Recht (Universität zu Köln – Alemanha). Especialista em direito 
internacional (UNITAR – ONU). Professor associado na graduação, mestrado e doutorado em di-
reito da UFMG e no Mestrado Profissional em Inovação Biofarmacêutica do ICB/UFMG. Membro 
da Sociedade Brasileira de Direito Internacional – SBDI. Coordenador dos Projetos de Extensão: 
Centro Brasileiro de Estudos sobre a Organização Mundial do Comércio – CEB-OMC/UFMG; Grupo 
de Estudos em Direito Internacional – GEDI/UFMG. Pesquisador do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Autor de diversas obras jurídicas.

2 Sobre a Nova Ordem Internacional vide: SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público, 2010, p. 4-28.
3 Sobre as Rodadas de Negociação travadas no GATT vide: SILVA, Roberto Luiz. Direito econômico 

internacional e direito comunitário, 1995, p.74-80.
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cesso de elaboração da norma e o processo de aplicação, interpretação e 
implementação dessa norma. Por isso mesmo, como já salientava Jackson 
(1997, p. 111), fez-se necessário um mecanismo de soluções de controvérsias 
que fosse capaz de, imparcialmente, aplicar e interpretar as regras quando 
se instaurasse um impasse.

Foi buscando garantir a eficácia das normas acordadas que, simul-
taneamente à criação da própria OMC, elaborou-se o Entendimento sobre 
Solução de Controvérsias – ESC4, permitindo a imposição de efetiva sanção 
quando do descumprimento de qualquer acordo da OMC.

Nesse sentido, propomos o desenvolvimento do tema “Solução de 
controvérsias no comércio internacional” da seguinte forma: analisar sus-
cintamente o sistema adotado no GATT; analisar o atual modelo adotado 
pela OMC e, por fim, analisar as perspectivas com relação à eficácia desse 
sistema de solução de controvérsias, com destaque para a atuação brasileira. 

2 O procedimento de solução de controvérsias no GATT 

Como é de conhecimento corrente, a OMC é o resultado da alteração 
estrutural do GATT5, realizada durante a Rodada do Uruguai (1986-1994), 
por meio do Protocolo de Marrakesh6, dos Enten di mentos sobre o GATT7 
 e dos diversos acordos resultantes dos Grupos de Negociação8.

4 Do original em inglês Dispute Settlement Understanding – DSU.
5  O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) foi im-

plementado a partir da não ratificação norte-americana da Carta de Havana, que previa a criação da 
Organização Internacional de Comércio – OIC. O GATT assumiu, a partir de então, a função de con-
dução das negociações multilaterais acerca dos temas relacionados com o mercado global, incluindo 
tarifas, quotas e práticas comerciais. Dessa forma, originalmente, o GATT não foi concebido para ser 
uma organização especializada das Nações Unidas, mas sim um acordo comercial multilateral dinâmi-
co (Vide: SEITENFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais, 2005, p. 155).

6 Que consolidou as concessões feitas pelas partes durante a Rodada Uruguai, para efeitos de multi-
lateralização. No Brasil, foi promulgado pelo Decreto  1.355, de 30/12/1994.

7  Configurados no Entendimento sobre a Interpretação do Artigo II, b, 1, acerca das concessões feitas 
no decorrer da Rodada Uruguai; Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XVII, quanto ao con-
trole sobre empresas comerciais estatais; Entendimento sobre as Provisões de Balanço de Pagamen-
tos; Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXIV, relativo às Uniões Aduaneiras e Zonas de 
Livre Comércio; Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXV, sobre a dispensa das obrigações 
assumidas no Acordo; Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXVIII, a respeito das concessões 
recíprocas entre as partes contratantes; e Entendimento sobre a Interpretação do Artigo XXXV, a pro-
pósito da sua não aplicação em Acordos Bilaterais.

8  Sobre os diversos Grupos de Negociação estabelecidos na Rodada do Uruguai vide: SILVA, Roberto 
Luiz. Direito econômico internacional e direito comunitário, 1995, p.87-98.
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No tocante à solução de controvérsias, o Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio – GATT de 1947 contava com dois dispositivos que determinavam 
seu procedimento: o art. XXII e o art. XXIII9. O primeiro deles estabelecia o 
direito de consulta a qualquer parte contratante nos assuntos relacionados 
ao GATT, enquanto o segundo determinava a consulta como pré-requisito 
para invocar o sistema multilateral de solução de controvérsias, através da 
mediação pelo diretor-geral ou a constituição de working parties (grupos 
de trabalho). 

Na realidade, o GATT trouxe poucas e vagas referências quanto a 
esse mecanismo. Nesse sentido, Lafer (1998, p.10) afirma que a codificação 
e o desenvolvimento progressivo desse sistema de solução de controvérsias 
foi resultado de uma interpretação formalizada pelas partes contratantes, 
baseada na prática e no seu aprimoramento, que não tinha base legal explí-
cita no Acordo Geral.

Nos primeiros anos, as disputas eram solucionadas principalmente 
pela via diplomática, através de negociações bilaterais ou working parties. Por 
volta de 1955, em função da grande influência exercida pelo diretor-geral, 
Eric Wyndham-White, decidiu-se que estas deveriam ser levadas a um painel 
de experts, representando-se uma evolução no procedimento ao privilegiar 
uma solução rule oriented em oposição à postura anterior, power oriented.

Os relatórios elaborados pelos painéis passaram a ser cada vez mais 
usados como “precedentes”, passando-se a recorrer às regras habituais de 
interpretação de direito internacional público.

Jackson destaca três características fundamentais no modelo de so-
luções de controvérsias proposto pelo GATT:

a) a solução de controvérsias seria normalmente invocada por 
nullification or impairment of benefits10, independentemente de ter havido 
efetiva violação de obrigação legal; 

9  O atual entendimento faz referência a esses dispositivos em seu art. 3.1, demonstrando a adesão 
dos membros aos princípios do GATT 1947 sobre soluções de controvérsias.

10 O significado de nullification or impairment of benefits, foi definido no caso conhecido como “Mar-
bury v. Madison”, que as estabeleceu como “a ação de alguma parte contratante que frustrasse as 
expectativas comerciais de outra parte contratante, e não pudesse ser antecipada por esta última no 
momento da negociação”. Vide: Australian Ammonium Sulphate. Disponível em: http://www.wto.
org/english/tratop_e/dispu_e/50amosul.pdf. Acesso em: 10 mar. 2012. Neste caso o relatório 
concluiu que não houve violação legal por parte da Austrália, mas que ainda assim, a política do 
Governo Australiano configurou nullification or impairment of benefits. No Entendimento Sobre 
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b) poder das partes contratantes de investigar, recomendar e ainda 
ordenar um determinado comportamento;

c) possibilidade de as partes contratantes serem autorizadas a sus-
pender as obrigações do GATT em relação à outra parte contratante. 

O procedimento da disputa no seio do GATT, determinado pelos arts. 
XXII e XXIII e pelas práticas e interpretações subsequentes, poderia ser apre-
sentado em quatro etapas. Na primeira delas, haveria uma tentativa de ne-
gociações bilaterais entre as partes. No caso de fracasso destas, estabelecer-
-se-ia um painel de peritos. Se, ainda assim, não houvesse acordo, o painel 
entregaria às partes contratantes um relatório, que deveria ser submetido 
à aprovação do Conselho de Representantes do GATT11 e, se unanimemente 
aprovado, este tornar-se-ia obrigatório. A partir daí, caberia às partes con-
tratantes tomar as medidas, que poderiam variar de uma simples recomen-
dação à autorização, em casos graves, da suspensão das obrigações do GATT 
em relação à nação responsável pela infração (RAINELLI, 1998, p. 42 e ss.).

Tal sistema era duramente criticado, uma vez que ele permitia a 
possibilidade de a parte contratante reclamada impedir que se instaurasse 
o painel e, inclusive, que se efetivasse o seu relatório final, visto que havia 
a necessidade de aceitação unânime pelo Conselho de Representantes do 
GATT para cada um dos relatórios. Além disso, Barral (2002, p. 45 e ss.) 
identificava como elementos inviabilizadores de tal sistema a existência de 
procedimentos variados dependendo da matéria em discussão, a linguagem 
vaga e pouca definição dos objetivos e procedimentos e a pressão dos go-
vernos sobre os painelistas. 

É obvio que tais falhas estavam intimamente relacionadas com o 
caráter provisório do próprio GATT de 1947, pois, como este não institucio-
nalizava uma organização internacional, não poderia prever uma série de 
situações e institutos que se fizeram, posteriormente, necessários. Mesmo 
assim, a prática reiterada e a interpretação sucessiva do Acordo acabaram 
por cobrir algumas de suas lacunas.

Jackson (1997, p. 119) concluiu que o sistema de soluções de con-
trovérsias do GATT obteve relativo sucesso em relação a outras instituições 

Solução de Controvérsias da OMC há uma presunção de nullification or impairment nos casos de 
violação de obrigações legais (art. 3.8). 

11 O Conselho de Representantes era composto por um membro de cada uma das partes contratan-
tes, dificultando assim a aprovação unânime do relatório. 

livro_direito_internacional.indb   384 07/05/2013   14:45:55



I Jornada de Direito Internacional

385

legais internacionais a ele contemporâneas, uma vez que quase 90% dos 
casos chegaram a uma solução, tendo sido suas decisões acatadas pelas par-
tes contratantes. Contudo, a análise qualitativa da participação individual 
dos países deixa claro que esse sistema respondia melhor aos interesses 
das nações desenvolvidas do que ao interesse das em desenvolvimento ou 
menos desenvolvidas. Isso se evidência pelo número de casos bem sucedi-
dos quando estes são reclamantes, nas suas perdas quando reclamados, e 
pela qualidade dos resultados obtidos por eles. E ainda, na medida em que, 
como reclamantes, eram capazes de levar reclamações até uma decisão final 
do painel. 

Por fim, devemos ressaltar que, sob os auspícios do GATT, o Brasil 
esteve envolvido em litígios em quatro ocasiões: em 1949, em função da 
disparidade de tarifas cobradas, discriminatoriamente, sobre produtos não 
originários de nosso país, em desacordo com o estabelecido pelo art. III do 
Acordo12; em 1992, quando questionou a não aplicação do tratamento de 
nação mais favorecida pelos Estados Unidos no tocante a calçados13; em 
1994, quando foi demandado pela Comunidade Econômica Européia em 
função da imposição, em 9 de abril de 1992, de direitos compensatórios às 
importações de leite em pó daquele bloco econômico14; e, em 1995, quando 
demandou a Comunidade Européia em função de medidas antidumping por 
ela imposta aos fios de algodão brasileiro15.

3 A solução de controvérsias na OMC

O procedimento de solução de controvérsias é considerado a pedra 
fundamental do sistema multilateral de comércio. Nesse ínterim, a principal 
inovação, trazida a partir da implementação da Organização Mundial do Co-

12Vide: “Brazilian Internal Taxes”. Disponível em:  http://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/49inttax.pdf.  Acesso em: 10 mar. 2012.

13Vide: “Estados Unidos – denegación del trato de nación más favorecida com respecto al calzado, dis-
tinto del de caucho, procedente del Brasil”. Disponível em: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
dispu_s/91nruber.pdf. Acesso em: 10 mar. 2012.

14 Vide: “Brasil – Imposición de derechos compensatórios provisionales y definitivos a las importaciones 
de leche em polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la comunidade Económica Europea”. Dis-
ponível em:  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/93milkpo.pdf. Acesso em: 10 mar. 
2012.

15 Vide: “EC – Imposition of anti-dumping duties on imports of cotton yarn from Brazil”. Disponível em: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/94cotton.pdf. Acesso em: 10 mar. 2012.
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mércio – OMC, foi a criação de um aparato normativo para regular, de forma 
clara e precisa, tal procedimento através do Entendimento sobre Soluções 
de Controvérsias – ESC, ou Dispute Settlement Understanding – DSU, um dos 
quatro Acordos estabelecidos a partir da criação dessa organização. 

Desta forma, o ESC foi instituído visando estabelecer regras e proce-
dimentos para aplicar o mecanismo de consultas e soluções de controvérsias 
dentro da OMC (art. 3.2 do ESC), evitando, nos dizeres de Lafer (1998, p. 30), 
o unilateralismo de interpretação e contendo a “autoajuda” na aplicação das 
normas, através de represálias ou retaliações comerciais.

Tal Acordo trouxe significativas modificações em relação ao sistema 
adotado pelo GATT. Entre as principais, está o fato de o texto afirmar clara-
mente o direito dos governos estabelecerem um painel e, ainda, a obrigato-
riedade de seus relatórios, já que é preciso obter-se consenso do Órgão de 
Solução de Controvérsias para a não instauração do painel ou anulação de 
seu relatório16.  É o que se convencionou chamar de “consenso invertido”. 

Outra grande novidade foi a criação de um órgão de apelação com 
função de verificar os fundamentos legais do relatório do painel e de suas 
decisões, figura inédita no cenário internacional, reflexo de uma tendên-
cia ao processo denominado “adensamento de juridicidade” ou “jurisdicio-
nalização”, pelo qual há um fortalecimento da estrutura quase judicial em 
detrimento da debilidade do processo de tomada de decisão de natureza 
eminentemente política, reduzindo-se a incidência do controle diplomático 
em benefício do controle jurídico no âmbito do sistema de solução de con-
trovérsias da OMC17. 

Apesar de o ESC atribuir apenas aos Estados-membros a capacidade 
para pleitearem seus direitos frente ao OSC18, a partir da decisão do Órgão 

16 Somente no “US - Safeguard measure on imports of fresh, chilled or frozen lamb from Australia” (DS 
178), de 1999, foi que o Órgão de Solução de Controvérsias – OSC quase anulou um relatório. Neste 
caso, o painel decidiu que os EUA, além de modificarem a norma contrária aos Acordos da OMC, 
deveriam indenizar a empresa que sofreu anulação ou prejuízo de vantagens. Porém, antes que o 
OSC anulasse a decisão, e respeitando o princípio de que os países podem negociar a melhor solu-
ção a qualquer momento da controvérsia, Austrália e EUA chegaram a um acordo independente. 
Disponível em:  http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds178_e.htm.  Acesso em 
10 mar. 2012.

17 Vide: CARVALHO, Evandro Menezes de. Organização Mundial do Comércio: cultura jurídica, tradu-
ção e interpretação, 2006, p. 185 e ss.

18  Ou seja, a empresa ou setor interno da economia que acredita ter tido algum de seus direitos 
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de Apelação, no caso United States — Import Prohibition of Certain Shrimp 
and Shrimp Products19, reconheceu-se como poder discricionário, tanto dos 
painéis quanto do próprio Órgão de Apelação, receber ou levar em consi-
deração relatórios de entidades privadas, por exemplo os de organizações 
não governamentais  – ONGs. 

O Entendimento, também, representou uma evolução, na medida em 
que estabeleceu um procedimento de solução de controvérsias uniforme 
para qualquer um dos Acordos que compõem a OMC20. Além disso, buscou o 
desenvolvimento de normas explícitas concernentes à execução da decisão, 
ou seja, como deve proceder a parte perdedora para implementar adequada-
mente as decisões dos painéis, modificando sua norma em um prazo razoável 
de tempo, sem causar maiores prejuízos para o comércio internacional,  e as 
consequências, em caso do não cumprimento da sentença. 

O Entendimento estabeleceu, também, procedimentos diferenciados 
para reclamações de violação e reclamações de nullification or impairment of 
benefits (art. 26), pelo qual o procedimento para implementar esta última é 
singular. O país não é obrigado a seguir as recomendações ou adaptar sua lei 
e prática aos Acordos, mas é, por sua vez, obrigado a negociar para remediar 
a “anulação ou prejuízo de benefícios”. Na prática, porém, dificilmente os 
países alegam a nullification or impairment sem que tenha havido violação 
de normas, pois ainda é razoavelmente difícil provar sua configuração.    

O procedimento das disputas é inaugurado com uma etapa prelimi-
nar. Antes que se estabeleça um painel, o Estado que se considera lesado 
deve fazer um pedido de consulta ao país que tomou as medidas contestadas. 
Os países podem optar pelos mecanismos de bons ofícios, mediação e con-
ciliação para a solução do litígio. Alguns casos em que o Brasil solucionou a 
controvérsia ainda na fase de consultas são listados abaixo:

• DS 51: Brazil — Certain Automotive Investment Measures21;

garantidos pelo seu Estado a partir da ratificação dos acordos da OMC, infringidos por outro mem-
bro, deverá convencer seu governo a recorrer à OMC para a defesa de seus interesses.

19 Vide: DS 58/96 - United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. Dispo-
nível em:  http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm. Acesso em: 4 out. 
2012. 

20 Há apenas algumas exceções relativas às Medidas Sanitárias, Fitossanitárias, Barreiras Técnicas; 
ao acordo Antidumping, Subsídios e Têxteis. Vide: THORSTENSEN, Vera. Organização Mundial do 
Comércio: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações, 2001, p. 373.

21  Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds51_e.htm . Acesso em: 
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• DS 65: Brazil — Certain Measures Affecting Trade and Investment 
in the Automotive Sector22;

• DS 112: Peru — Countervailing Duty Investigation against Imports 
of Buses from Brazil23;

• DS 154: European Communities — Measures Affecting Differential 
and Favourable Treatment of Coffee24; 

• DS 216: Mexico — Provisional Anti-Dumping Measure on Electric 
Transformers25;

DS 224: United States — US Patents Code26.
Se o acordo, todavia, não for alcançado, pede-se ao Órgão de Solu-

ções de Controvérsias – OSC que se estabeleça um painel, cuja função é a de 
assisti-lo no desempenho de suas obrigações, a partir da análise objetiva da 
matéria, dos fatos, da aplicabilidade e da conformidade com os Acordos, a 
fim de formular conclusões e auxiliá-lo em suas decisões ou recomendações. 

Esse Painel deve ser composto de indivíduos qualificados e reco-
nhecidos internacionalmente, selecionados de maneira a assegurar a im-
parcialidade e a qualidade da decisão. O Painel pode se composto de três ou 
cinco membros, conforme a vontade das partes. Seus membros devem ser 
indicados pelas partes litigantes, todavia, se estas não acordarem sobre os 
painelistas, estes serão designados pelo diretor-geral, em consulta, com os 
presidentes do OSC e do conselho ou comitê pertinente.

É permitido a qualquer membro que tenha interesse substancial em 
um painel participar como terceira parte, trazendo por escrito suas consi-
derações e sendo ouvido durante o procedimento dos painéis, e em caso de 
apelação, pelo Órgão de Apelação. É interessante observar que tal prática é 

4 out. 2012.
22  Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds65_e.htm. Acesso em: 

4 out. 2012.
23 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds112_e.htm. Acesso em: 

4 out. 2012. 
24 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds154_e.htm. Acesso em: 

4 out. 2012. 
25 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds216_e.htm. Acesso em: 

4 out. 2012. 
26 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds224_e.htm. Acesso em: 

4 out. 2012. 
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reiteradamente utilizada pela União Européia, Japão, Estados Unidos e, mais 
recentemente, pela China.

Sua justificativa encontra-se no fato de, além do caráter aplicador da 
norma, a decisão do Órgão de Solução de Controvérsia possuir um caráter 
criador de norma, na medida em que, gradativamente, estabelece o contorno 
das regras contidas nos Acordos da OMC, interpretando-as e definindo-as. 
Assim sendo, é interessante para outros membros, além dos litigantes, par-
ticiparem de tal processo. Não obstante, o Entendimento não sugere que as 
decisões tenham um efeito de stare decisis ou de “interpretação decisiva”. A 
tradição, no entanto, demonstra que os relatórios dos painéis são persuasivos 
e presumidamente considerados como “prática” dos membros em relação 
ao entendimento (JACKSON, 1997, p. 126). 

Os painelistas têm um prazo de 6 meses, a partir da data da composi-
ção do painel, para emitirem seu relatório. Em caso de urgência, este prazo 
reduz-se a 3 meses. Em nenhum caso, é possível exceder a 9 meses. 

O relatório deve ser adotado em um prazo de 60 dias, salvo se hou-
ver recurso ao Órgão de Apelação ou, em não havendo recurso, decidir-se 
rejeitá-lo, por consenso. É a adoção deste relatório que lhe confere a natureza 
de uma sentença, mas, enquanto não for adotado pelo Órgão de Solução 
de Controvérsias, ele não se revestirá deste componente de juridicidade. 
Em caso de recurso, o relatório será apresentado ao Órgão Permanente de 
Apelação, composto de sete especialistas, no qual três membros atuarão 
em cada caso, com um prazo de 60 dias para apresentarem seus pareceres. 

O Órgão de Apelação é competente para manter, modificar ou reverter 
os pareceres, decisões legais e conclusões de um painel (ESC art. 17:6). A 
apelação deve se limitar a temas e interpretações legais tratadas no relatório 
do painel, reforçando, assim, o caráter rule oriented e o conceito geral de que 
os princípios de direito internacional são aplicáveis aos Acordos da OMC. O 
relatório desse órgão deve ser adotado e aceito incondicionalmente pelas 
partes, a menos que o OSC decida em consenso rejeitá-lo.             

Depois de adotado o relatório, inicia-se o processo de execução da 
sentença, sendo esta de interesse de todos os membros, e não apenas daque-
les em litígio. O primeiro momento desse processo é o de monitoramento 
da efetivação das decisões dos painéis e do Órgão de Apelação adotados 
pelo OSC. O país condenado deve informar, em um prazo de 30 dias, sobre 
a adoção do relatório e suas intenções quanto à aplicação das recomenda-
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ções, e, se não for possível a implementação imediata, deve estabelecer um 
período razoável para tanto. 

No caso da não implementação imediata ou no prazo razoável, passa-
-se para um segundo momento de execução da sentença, em que são possí-
veis medidas temporárias de compensação. Se o país condenado seguir sem 
cumprir a decisão, a outra parte poderá solicitar autorização do OSC para 
suspender a aplicação de concessão ou outra obrigação dentro do Acordo 
em questão. Amaral Júnior (2008, p. 113) deixa claro não haver dúvida de 
que a suspensão de concessões ou outras obrigações é juridicamente uma 
“sanção”, por tratar-se de ato coercitivo, que se caracteriza pela interferên-
cia limitada na esfera de interesse protegido de outro Estado, mediante a 
privação temporária de direitos legitimamente estabelecidos27.

Os prazos relacionados à conclusão dos diversos painéis variam muito 
em função da dinâmica do processo negociador e da natureza da questão 
envolvida. Somente a título de exemplo, o painel sobre a gasolina venezue-
lana28 durou dois anos e sete meses desde seu início até a reversão das 
medidas adotadas pelos EUA. Outro exemplo claro destas provisões ocorreu 
no contencioso entre Canadá e Brasil29. O relatório deste painel foi adotado 
pelo OSC em 19 de fevereiro de 2002. Em suas conclusões e recomendações, 
ele identificava várias operações de vendas de aeronaves regionais da Bom-
bardier que receberam subsídios proibidos de agências oficiais do governo 
canadense e estabelecia o prazo de 90 dias para a adoção das recomendações. 
Como o Canadá não se pronunciou a respeito, no dia 22 de maio de 2002, 
durante a reunião do Órgão de Soluções de Controvérsias, o Brasil pediu 
que fossem reservados todos os seus direitos no âmbito do art. 22 do ESC, 
mais especificamente aqueles delineados no § 6º, relativos à autorização 
para suspensão de concessões e outras obrigações com relação ao Canadá.

Uma vez expirado o prazo para que o membro vencido implemente a 
decisão do OSC e caso o vencedor entenda que ela não foi implementada, este 
poderá, então, solicitar a formação de um grupo especial, cuja finalidade será 
avaliar o cumprimento, ou não, da decisão. O grupo especial a ser formado 
será, sempre que possível, o mesmo que tenha examinado originalmente a 

27  AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC, p. 113.
28  Vide: DS 2 - United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline. Disponível 

em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm. Acesso em: 4 out. 2012. 
29 Vide: DS 70 - Canada — Measures Affecting the Export of Civilian Aircraf. Disponível em: http://

www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds70_e.htm. Acesso em: 4 out. 2012.

livro_direito_internacional.indb   390 07/05/2013   14:45:56



I Jornada de Direito Internacional

391

questão, sendo este comumente chamado de compliance panel ou “grupo 
especial de cumprimento”. Um último aspecto é o fato de o ESC trazer uma 
previsão genérica de submissão de controvérsias à arbitragem fora do âmbito 
do OSC (art. 25), conforme procedimentos a serem acordados pelas partes 
envolvidas. Uma vez concluído, o laudo arbitral deverá ser informado ao OSC 
e ao conselho ou comitê relevante, para que estes possam tecer comentários 
que julguem necessários à adequação do resultado da arbitragem às regras 
dos Acordos da OMC (BRAZ, 2006, p. 80-83).

Verifica-se, desta forma, que a competência do Órgão de Soluções 
de Controvérsias é a de estabelecer painéis, adotar relatórios do Órgão de 
Apelação, acompanhar a implementação das decisões e recomendações e 
autorizar a suspensão de concessões e outras obrigações dentro dos acordos. 
O ESC, no entanto, não prevê o uso da força ou a exclusão de membros por 
descumprimento da decisão, uma vez que o seu objetivo é o de reforçar a 
adoção de práticas compatíveis com os acordos negociados, e não o de punir 
pela adoção de práticas consideradas incompatíveis com as regras. Assim 
sendo, é considerada eficaz toda decisão que leva o país a compatibilizar suas 
regras com os acordos negociados, e não somente aquelas em que os países 
vencedores obtiveram permissão para retaliarem os perdedores.  

Quando da Conferência Ministerial de Marrakesh, em 1994, ficou 
acordado que os membros deveriam conduzir uma revisão do Entendimento 
sobre Solução de Controvérsias – ESC, quatro anos depois de sua entrada 
em vigor, ou seja, em janeiro de 1999. Tal revisão, de fato, foi iniciada no 
final de 1997, por meio de discussões informais com base nas propostas e 
matérias identificadas pelos membros. A maioria dos membros acreditava 
que o ESC precisava de melhorias, contudo não foi possível chegar a um 
consenso quanto aos resultados desta revisão. 

Em 2001, a Declaração de Doha ordenou uma negociação entre os 
países-membros, com o objetivo de se concluir um acordo quanto às mudan-
ças no ESC até maio 2003. As negociações seriam baseadas no trabalho feito 
até aquele momento e nas propostas apresentadas pelos membros30. Além 
disso, tal declaração deixava claro que as negociações em torno do ESC não 
fariam parte do single undertaking, ou seja, elas não estariam vinculadas ao 
sucesso ou fracasso desta Rodada de Negociações.

30  Vide: Doha Declaration, art. 30. Disponível em: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
min01_e/mindecl_e.htm. Acesso em: 10 mar. 2012.
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De uma maneira geral, os temas abrangidos giraram em torno da fase 
de implementação da sentença, em especial a relação entre os arts. 21:5 e 
22 do ESC e a garantia de que o nível de retaliação imposto fosse consisten-
te com o nível de retaliação autorizado pelo OSC, além da formalização de 
algumas práticas já consagradas nos painéis. 

As propostas elencadas visam, de uma maneira geral, complementar 
o processo de implementação da decisão, certificando-se de que ela seja im-
plementada e respeitando-se o nível de nullification or impairment causado 
pela violação da norma. Elas não acrescentam, porém, formas de garantir 
que a decisão seja prontamente cumprida naqueles casos críticos, em que 
o país em desacordo com as normas da OMC não é atingido pela retaliação 
implementada. 

Por fim, propôs-se que o último recurso para garantir a implementa-
ção da decisão não fosse mais a retaliação, e sim a compensação compulsória. 
Tal compensação seria determinada, depois de concedido prazo razoável 
para o cumprimento da decisão e para a negociação da compensação volun-
tária nos moldes do art. 22:1, além de levar-se em conta a valoração do nível 
de nullification or impairment of benefits. Decidido o valor a ser compensado 
compulsoriamente, seria estipulado novo prazo razoável de no máximo 6 
meses para o pagamento da compensação. Desta forma, a compensação obri-
gatória funcionaria como substitutivo da retaliação, que, como sabido, não é 
benéfica para o comércio internacional e nem sempre garante o retorno dos 
prejuízos causados pelas medidas do Estado reclamado contrárias ao Acordo. 

4 O Brasil no contexto do sistema de solução de controvérsias da OMC

Como aponta COZENDEY, quando interesses comerciais brasileiros 
são afetados por medidas adotadas por outros membros da OMC, o Brasil 
não tem hesitado em recorrer ao sistema se essas medidas desrespeitam as 
regras multilaterais de comércio. No outro sentido, o sistema fornece uma 
via não conflitual para a defesa contra alegações de descumprimento dessas 
regras pelo país. O sistema permite ainda que o Brasil, na posição de terceira 
parte interessada, participe de controvérsias envolvendo outros países. A 
participação como terceira parte pode decorrer tanto de um interesse co-
mercial no tema em exame quanto do interesse dito “sistêmico”, ou seja, da 
relevância do tema para o funcionamento do sistema multilateral de comér-
cio. É uma participação que permite o acompanhamento da discussão legal 
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e a manifestação de opinião sobre o caso em exame. Não é uma ação isenta 
de consequências políticas. Ao contrário, ao envolver posicionamento sobre 
o tema, implica em geral algum grau de apoio a uma das partes em disputa. 

Desde a entrada em vigor do ESC até março de 2012, o Brasil tomou 
parte, como demandante, demandado ou terceira parte, em 106 contencio-
sos31, atrás apenas dos Estados Unidos, União Européia, Japão, China, Índia e 
Canadá. Esse esforço resultou em ganhos significativos em contenciosos que 
envolveram setores exportadores brasileiros dinâmicos, como o aeronáu-
tico (Embraer X Bombardier); o siderúrgico (Emenda Byrd e salvaguardas 
americanas sobre certos produtos siderúrgicos); o de algodão (subsídios 
americanos à cotonicultura); o de açúcar (subsídios à exportação concedidos 
pela UE); o de frango salgado (reclassificação tarifária feita pela UE); o de 
suco de laranja (taxa de equalização americana); e o de bananas (arbitragem 
sobre regime de tarifa única europeia), entre outros.

Por outro lado, a legislação brasileira guarda coerência com as regras 
multilaterais, e o Acordo da OMC tem força de lei no ordenamento jurídico 
interno, o que reduz as vulnerabilidades no sistema de solução de contro-
vérsias e se reflete no baixo número de controvérsias contra o Brasil, que 
resultaram em necessidade de modificar de alguma forma a legislação. Assim 
sendo, à medida que o Brasil investe no fortalecimento do sistema e mantém 
um perfil ativo de atuação, em que o sistema possui uma forte dimensão de 
pressão moral para seu funcionamento eficaz, uma “retaguarda segura” re-
força a credibilidade do país e amplia sua capacidade de atuação no sistema. 

O perfil ativo do Brasil no sistema trouxe, além dos ganhos comer-
ciais concretos, elementos de prestígio que se traduzem em maior poder de 
barganha no contexto da OMC e em ganhos políticos importantes. O Brasil 
tornou-se respeitado por sua capacidade de acionar com sucesso o sistema 
de solução de controvérsias e, dessa forma, participar da conformação ju-
risprudencial do sistema multilateral de comércio32.

O Brasil, nos primeiros anos, participava muito mais como reclamado 
que como reclamante no OSC, depois, porém, se familiarizou com o sistema 

31 25 (vinte e cinco) casos como demandante, 14 (quatorze) casos como demandado e 67 (sessenta e 
sete) casos como terceira parte. Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
dispu_by_country_e.htm. Acesso em: 19 mar. 2012.

32  Vide: COZENDEY, Carlos Márcio Bicalho. O sistema de solução de controvérsias da OMC: para além 
dos contenciosos, a política externa. Disponível em: http://www2.mre.gov.br/cgc/Artigo_Conten-
ciosos_OMC_Diretor_ DEC.pdf. Acesso em: 14 mar. 2012.
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e passou a defender com frequência seus direitos. Nesse sentido destaca-
remos 3 casos em que nosso país foi parte como demandante, no intuito de 
apresentar uma visão geral de nossa atuação junto ao OSC.

DS 4: United States — Standards for Reformulated and Conventional 
Gasoline33

Título abreviado: Estados Unidos – gasolina
Demandante: Brasil

Demandado: Estados Unidos
Terceiros: sem atuação de terceiros

Tratou-se de uma reclamação apresentada inicialmente pela Vene-
zuela, em 24 de janeiro de 1995, e, posteriormente, pelo Brasil, em 10 de 
abril de 1995, em que ambos aduziam que uma regra norte-americana em 
matéria de gasolina, o Clean Air Act, de 1990, constituía uma discriminação 
contra a sua gasolina, uma vez que, ao dividir a venda de gasolina em gasolina 
reformulada (para regiões mais poluídas) e gasolina normal (para as regiões 
com menores índices de poluição), os Estados Unidos estariam infringindo 
os arts. I e II do GATT e o art. 2º do Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao 
Comércio – OTC. 

Foram, inicialmente, constituídos dois grupos de especialistas (pai-
néis), unificados por decisão de 31 de maio de 1995. O relatório do painel, 
distribuído aos membros em 29 de janeiro de 1996, concluiu que a regula-
mentação aplicada pelos Estados Unidos era, de fato, incompatível com o 
art. III:4 do GATT e que poderia ser enquadrada nas exceções do art. XX do 
mesmo instrumento legal. Os Estados Unidos apelaram da decisão, em 21 de 
fevereiro de 1996. Em 22 de abril, o Órgão de Apelação emitiu suas conclu-
sões, modificando as interpretações do painel em relação ao art. XX:g, mas 
mantendo a conclusão de que tal artigo não se aplicaria ao caso em questão.

Em 19 de agosto de 1997, os Estados Unidos anunciaram que aplica-
riam as recomendações ao final de um período de 15 meses.

33 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds4_e.htm. Acesso em: 
19 mar. 2012.
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DS 70: Canada — Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft34

Título abreviado: Canadá – aeronaves civis 
Demandante: Brasil 
Demandado: Canadá 

Terceiros: União Europeia e Estados Unidos
Em 10 de março de 1997, o Brasil solicitou a celebração de consultas 

ao Canadá acerca de determinadas subvenções outorgadas pelo governo ca-
nadense, ou suas províncias, no sentido de apoiar a exportação de aeronaves 
civis através, por exemplo, de empréstimos e financiamentos concedidos 
pela Export Development Corporation – EDC, em desacordo com o art. 3º do 
Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – SMC.

Em 10 de julho de 1998, o Brasil solicitou o estabelecimento de um 
grupo de especialistas, que constatou que certas medidas do Canadá eram in-
compatíveis com o art. 3º do Acordo SMC, mas rechaçou a alegação brasileira 
de que a assistência outorgada pelo EDC à produção de aeronaves canadenses 
de transporte regional era um caso de subvenção à exportação. Outros dois 
programas: o Canada Account Program e o Technology Partneships Canada 
– TPC foram considerados casos de subsídios proibidos. Dessa forma, foi 
fornecido um prazo de 90 dias para que o Canadá eliminasse os subsídios 
proibidos. Apesar de recorrer ao Órgão de Apelação, este manteve, em 2 de 
agosto de 1999, as conclusões do painel.

DS 267: United States – subsidies on upland cotton35 Título abreviado: 
Estados Unidos – subsídios ao algodão americano (upland)

Demandante: Brasil 
Demandado: Estados Unidos 

Terceiros: Argentina; Austrália; Benin; Canadá; Chade; China; Formosa; 
União Europeia; Índia; Nova Zelândia; Paquistão; Paraguai;  

Venezuela; Japão e Tailândia

Em 27 de setembro de 2002, o Brasil solicitou a celebração de con-
sultas com os Estados Unidos em relação às subvenções proibidas e recor-

34  Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds70_e.htm. Acesso em: 
19 mar. 2012.

35 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm. Acesso em: 
19 mar. 2012.
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rentemente concedidas a produtores, usuários e/ou exportadores norte-
-americanos de algodão americano (upland), que estariam desrespeitando 
diversos dispositivos do Acordo SMC e do GATT. Em 6 de fevereiro de 2003, 
o Brasil solicitou o estabelecimento de um grupo de especialistas (Painel). 
Em 8 de setembro de 2004, o painel constatou que: três dos programas 
de garantias de créditos à exportação norte-americanos eram subvenções 
à exportação, devendo, desta forma, serem proibidas; os Estados Unidos 
também outorgavam várias outras subvenções ao algodão proibidas pela 
OMC;  e os programas norte-americanos de ajuda interna ao algodão não 
estariam protegidos pela Cláusula de Paz36, sendo que determinados pro-
gramas trariam grave prejuízo aos interesses brasileiros sob a forma de 
restrição à subida dos preços do algodão no mercado mundial. Sendo assim, 
o painel recomendou que os programas considerados subsídios proibidos e 
causadores de prejuízos ao Brasil deveriam ser interrompidos no prazo de 
6 meses, ou até 1º de julho de 2005.

Em 18 de outubro de 2004, os Estados Unidos notificaram seu pro-
pósito de apelar contra determinadas questões de direito e interpretações 
jurídicas formuladas pelo grupo de especialistas, todavia o Órgão de Apelação 
apoiou as conclusões do painel em relação à Cláusula de Paz, aos graves pre-
juízos causados ao Brasil, bem como aos programas de crédito à exportação. 
Diante da não implementação das recomendações recebidas pelos Estados 
Unidos, o Brasil solicitou, em 18 de agosto d 2006, a implementação de um 
painel de revisão.

Os subsídios norte-americanos foram condenados em quatro opor-
tunidades. Ademais, um laudo arbitral confirmou a natureza e a gravidade 
das violações. De acordo com a decisão, o Brasil estaria autorizado a adotar 
contramedidas (retaliações) em um montante composto de duas parcelas. A 
primeira correspondente a um valor fixo de US$ 147,3 milhões ao ano, rela-
tivo aos subsídios que causaram prejuízo grave na forma de supressão dos 
preços internacionais do algodão. A segunda, constituindo montante variável 
a ser calculado anualmente, com base nos dados relativos às exportações 
norte-americanas de produtos beneficiados pelo programa de garantias de 
crédito GSM-102. A solução vislumbrada pelo governo brasileiro para lidar 
com a segunda questão foi pedir autorização para aplicar contramedidas não 

36 Esta Cláusula consiste em uma reserva à imposição de certas medidas compensatórias e à neces-
sidade de adoção de certas medidas durante o período de implementação de um tratado interna-
cional.
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apenas no âmbito do comércio de bens, mas também de serviços e proprie-
dade intelectual – PI, alternativa conhecida como “retaliação cruzada”. Os 
árbitros acolheram o pedido brasileiro e determinaram que o Brasil teria o 
direito de aplicar tal retaliação cruzada sempre que o total de contramedidas 
em determinado ano excedesse valor calculado com base na variação das 
importações brasileiras provenientes dos EUA. Com base em dados parciais 
de comércio, o governo brasileiro estimava que, em 2009, seria possível 
retaliar em torno de US$ 340 milhões nos setores de serviços e PI. 

Por fim, em 25 de agosto de 2010, Brasil e Estados Unidos notificaram 
ao OSC que haviam celebrado um Framework for a Mutually Agreed Solution 
to the Cotton Dispute (marco para uma solução mutuamente conveniente 
para a disputa sobre o algodão), que estabelece parâmetros para as delibe-
rações sobre uma solução relativa aos programas norte-americanos de ajuda 
interna ao algodão americano (upland), bem como um processo de exames 
conjuntos sobre o funcionamento das garantias de crédito à exportação do 
programa GSM-120.

Como pudemos notar, a partir da análise destes três casos, fica clara 
a intensa participação do Brasil no sistema de soluções de controvérsias 
da OMC, atuando como membro presente não apenas no processo de ne-
gociação da norma, como também na aplicação e interpretação da norma 
internacional já negociada. 

5 Considerações finais

É possível concluir, a partir desse breve estudo sobre a solução de 
controvérsias na OMC, que, desde sua criação, a partir da Rodada Uruguai, 
tal sistema tem se fortalecido ao tomar uma postura progressivamente rule 
oriented, já que foi estabelecido todo um procedimento, com determinações 
de prazos e imposições de sanções aos infratores dos Acordos. 

Diferentemente do mecanismo de solução de controvérsias do GATT, 
o sistema da OMC é dotado de um Órgão de Apelação, uma espécie de ins-
tância revisora, com a função de verificar, a pedido de qualquer parte em 
disputa, os fundamentos legais do relatório do Painel e de suas conclusões.

O objetivo do mecanismo de solução de controvérsias da OMC é re-
forçar a observância das normas comerciais multilaterais e a adoção de prá-
ticas compatíveis com os Acordos negociados. Não há o propósito de punir 
membros pela adoção de práticas consideradas inconsistentes com as regras 
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da OMC. O sistema permite, a qualquer momento, a solução do conflito por 
meio de um acordo entre as partes conflitantes.

Caso um relatório do painel aprovado pelo OSC conclua pela incon-
formidade da prática de um membro com as regras da OMC, a parte afetada 
deve modificar aquela prática, de modo a recompor o equilíbrio entre direi-
tos e obrigações, um dos fundamentos do sistema multilateral de comércio. 
Apenas em caso de recusa por parte do membro derrotado em recompor 
tal equilíbrio é que a OMC poderá autorizar retaliações.

Nesse sentido, uma das modificações centrais foi a inversão da regra 
do consenso (consenso negativo), ou seja, seria necessário o consenso dos 
membros (agora assim designados na OMC) não mais para aprovar a cons-
tituição de um painel ou seu relatório, mas para rejeitá-los. A inversão do 
consenso se aplica também ao relatório do Órgão de Apelação.

Por outro lado, porém, deduz-se que o ESC foi desenhado de forma 
a privilegiar a estrutura comercial dos países desenvolvidos, uma vez que a 
principal consequência desse sistema é a retaliação e esta implica, em tese, a 
existência de paridade econômica. Se não existe paridade, a retaliação pode 
até mesmo ser prejudicial ao país vencedor do conflito, que vê esgotadas as 
possibilidades de defender seus interesses no foro da OMC. 

Este fato prejudica gravemente os países menos desenvolvidos, em 
especial aqueles que possuem apenas produtos agrícolas e de pouca varie-
dade em sua pauta aduaneira, para comercializar, tornando-se dependen-
tes das exportações de seus produtos para, em sua grande maioria, países 
desenvolvidos .

A solução proposta pelos doutrinadores, de acordo com Horn e 
Mavroidis (1999, p. 18), é politicamente difícil de ser aprovada. Ela consis- (1999, p. 18), é politicamente difícil de ser aprovada. Ela consis-
tiria na retaliação conjunta por todos os membros da OMC, e não apenas por 
aqueles diretamente prejudicados. Os defensores desta proposta a justificam 
segundo o princípio de que o descumprimento da decisão da OSC represen-
taria uma agressão a todos os membros. 

Grandes foram as melhorias desse sistema, porém, há muito que se 
modificar para garantir que todos os membros, em especial os menos desen-
volvidos, resguardem os direitos garantidos pelos Acordos. Este é o maior 
desafio dos membros na atual Rodada de Negociações: promover melhorias 
na fase de implementação da sentença; e é aí que o Brasil desempenha papel 
fundamental, ao atuar como membro presente não apenas no processo de 
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negociação da norma, mas sobretudo na aplicação e interpretação da norma 
internacional já negociada. 
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A indicação de juízes ad hoc para a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos

Rodrigo Rigamonte Fonseca1

1 Introdução

A Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf realizou, entre 
os dias 28 e 30 de março de 2012, na cidade de Belo Horizonte – MG, sua I 
Jornada de Direito Internacional, abordando, entre outras questões instigan-
tes e atuais relacionadas ao tema central, a atinente aos direitos humanos.

À professora doutora Flávia Piovesan coube a conferência “Direitos 
humanos e diálogo entre jurisdições”, quando procurou demonstrar a exis-
tência de crise no paradigma latino-americano tradicional de jurisdição, esta 
representada pela pirâmide jurídica clássica, que traz a Constituição no ápice. 
A ilustre professora, com muita maestria, defendeu um novo paradigma em 
que a jurisdição estaria representada por um trapézio, não mais por uma 
pirâmide, com a Constituição no ápice e os tratados de direitos humanos 
ao lado, em que haveria o diálogo do direito com outros saberes e outras 
jurisdições e seu alicerce seria os direitos humanos.

A referida conferencista defendeu a necessidade de promover-se uma 
ampla ratificação dos tratados sobre direitos humanos e sua incorporação 
no ordenamento jurídico interno com status privilegiado. Ainda, defendeu 
a importância, nesse novo paradigma, do diálogo entre as cortes regionais e 
locais (constitucionais), com a consequente incorporação das decisões das 
primeiras pelas últimas e fomentação da cultura jurídica para adoção do 
controle de convencionalidade, que leva em consideração os tratados sobre 
direitos humanos e sua interpretação.

Nesse sentido, a independência dos julgadores é basilar à incorpo-
ração das decisões das cortes regionais pelas locais, bem como à adoção de 
um controle interno de convencionalidade das normas.

1	Juiz	federal.	Mestre	em	direito	processual	–	Pontifícia	Universidade	Católica	–	MG.
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É	assim	que,	já	salientando	as	limitações	próprias	deste	estudo,	pro-
curar-se-á realizar uma análise breve a respeito da composição da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, bem assim da independência de seus 
membros em casos que envolvem tratados sobre direitos humanos. 

2 A composição da Corte Interamericana de Direitos Humanos

A Convenção Americana de Direitos Humanos — o conhecido Pacto 
de San José da Costa Rica, assinado em 1969, tendo entrado em vigor no ano 
de 1978 — “[...] reconhece e assegura um catálogo de direitos civis e políticos 
similar ao previsto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tal 
como ocorre com a Convenção Europeia de Direitos Humanos” (PIOVESAN, 
2006, p. 88), razão pela qual 

[...] o Estado-parte tem a obrigação de respeitar e assegurar o livre e 
pleno exercício desses direitos e liberdades, sem qualquer discrimina-
ção. Cabe ainda ao Estado-parte adotar todas as medidas legislativas e 
de outra natureza que sejam necessárias para conferir efetividade aos 
direitos e liberdades enunciados (PIOVESAN, 2006, p. 89).

Dessa forma, a Convenção Americana de Direitos Humanos conta com 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana 
de	Direitos	Humanos	como	órgãos	destinados	a	sua	implementação.

Ao	primeiro	desses	órgãos,	a	Comissão	Interamericana	de	Direitos	
Humanos, cuja competência abrange os Estados-partes da Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos, em relação aos direitos humanos nela consagra-
dos, além dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, 
quanto aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948, incumbe: 

Promover a observância e a proteção dos direitos humanos na Amé-
rica [...]. Para tanto, cabe-lhe fazer recomendações aos governos dos 
Estados-partes, prevendo a adoção de medidas adequadas à proteção 
desses	direitos;	preparar	estudos	e	relatórios	que	se	mostrem	necessá-
rios; solicitar aos governos informações relativas às medidas por eles 
adotadas concernentes à efetiva aplicação da Convenção; e submeter 
um	relatório	anual	à	Assembleia	Geral	da	Organização	dos	Estados	
Americanos (PIOVESAN, 2006, p. 91). 

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, objeto do estudo, é 
o	órgão	jurisdicional	ao	qual	competem	duas	atribuições:	
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Uma	envolve	o	poder	de	adjudicar	disputas	relativas	à	denúncia	de	
que um Estado-parte violou a Convenção. Ao realizar tal atribuição, 
a Corte exerce a chamada jurisdição contenciosa. A outra atribuição 
da Corte é a de interpretar a Convenção Americana e determinados 
tratados de direitos humanos, em procedimentos que não envolvem 
a adjudicação para fins específicos. Esta é a jurisdição consultiva da 
Corte	Interamericana.(BUERGENTHAL,	1984,	p.	460	apud	PIOVESAN,	
2006, 99.)2

O Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos com 
a promulgação do Decreto  678, de 06/11/1992, e somente reconheceu a 
competência	obrigatória	da	Corte	Interamericana	de	Direitos	Humanos,	que	
não	é	substitutiva	ou	superior	hierarquicamente	aos	seus	órgãos	jurisdicio-
nais internos, “sob reserva de reciprocidade”, por meio do Decreto  4.463, 
de 08/11/2002.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por sete 
juízes nacionais dos Estados-membros da Organização dos Estados Ameri-
canos, eleitos a título pessoal — não representam nenhum Estado — 

[...] dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida com-
petência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições 
requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de 
acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que 
os	propuser	como	candidatos	[...]	(PORTELA,	2009,	p.	716),

não devendo haver dois juízes da mesma nacionalidade (itens 1 e 2 do art. 
52 da Convenção Americana de Direitos Humanos). 

Os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que gozam 
das mesmas prerrogativas dos agentes diplomáticos (art. 15, § 1º, do Estatuto 
da Corte), são eleitos pelo voto secreto da maioria absoluta dos Estados-par-
tes da Convenção Americana de Direitos Humanos, na Assembleia-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, de uma lista de candidatos propostos 
pelos mesmos Estados, para um mandato de seis anos, possibilitando-se a 
reeleição por uma vez para o período subsequente (arts. 52 a 54 da Conven-
ção Americana de Direitos Humanos).

Entretanto,

2	BUERGENTHAL,	Thomas.	The	Inter-American	system	for	the	protection,	p.	460.	Citado	por	PIO-
VESAN,	Flávia.	Direitos	humanos	e	o	direito	constitucional	internacional.	São	Paulo:	M.	Limonad,	
2000. p. 220.
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Os Juízes podem conhecer de feitos relativos a seus Estados de origem, 
hipótese	em	que	o	outro	Estado	que	seja	parte	no	processo	poderá	de-
signar um Juiz ad hoc para integrar a Corte e participar do exame desse 
caso específico. Se nenhum dos Juízes chamados a conhecer de um feito 
for da nacionalidade dos Estados partes no processo, cada um destes 
poderá também escolher um Juiz ad hoc, cuja indicação deverá atender 
aos mesmos requisitos dos Juízes permanentes.(JAYME, 2005, p. 84.)

Há, portanto, tal como previsto nos itens 1 a 5 do art. 55 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, a possibilidade de indicação de juízes ad hoc 
para participação em julgamentos do caso concreto que ensejou a designação, 
desde que reúnam os mesmos requisitos de um juiz da Corte.

3 A questão da imparcialidade e da independência do juiz ad hoc

As constituições dos Estados democráticos estabelecem determinadas 
garantias aos juízes com o objetivo claro e específico de que exerçam sua 
atividade jurisdicional com independência e imparcialidade. São garantias 
institucionais que preservam a independência do Poder Judiciário em relação 
aos demais Poderes estatais e garantias aos seus membros, que permitem o 
exercício imparcial da função que lhes é conferida. Como ensina o professor 
Canotilho (2003, p. 274), “Do princípio do Estado de direito deduz-se, sem 
dúvida, a exigência de um procedimento justo e adequado de acesso ao di-
reito e de realização do direito”.

O procedimento somente será justo, portanto, se o juiz, no exercício 
de sua função jurisdicional (função típica) e até mesmo de tarefas adminis-
trativas	próprias	ao	seu	mister	(função	atípica),	for	independente	em	relação	
aos	demais	Poderes	estatais	—	Executivo	e	Legislativo	—,	bem	assim	não	
estiver	subordinado	hierarquicamente	aos	demais	órgãos	do	Poder	Judici-
ário. A independência nada mais é que a 

[...] faculdade de o Juiz exercer sua função a partir da análise objetiva 
dos fatos submetidos a seu julgamento, de acordo com seu entendi-
mento da regra de direito, livre de qualquer influência externa, pressão, 
ameaça ou interferência, direta ou indireta, seja qual for a origem ou 
o	motivo.	(LIMA	JR.	,	2005,	p.	53.)

A ideia de independência é complementada e até mesmo limitada 
pelo conceito de imparcialidade, que para o Comitê de Direitos Humanos 
da	Organização	das	Nações	Unidas 
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[...] implica que os Juízes não devem expressar preconceitos sobre o 
caso levado à sua análise, e não devem agir de forma tal que promova 
os interesses de uma das partes. Se for o caso, tais Juízes estarão des-
qualificados e deverão ser substituídos; caso contrário, caracteriza-se 
uma violação ao artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (Caso Karttunen v. Finland. United Nations. Human Rights 
Committee,	1992).	LIMA	JR.	,	2005,	p.	69.)

Nesse sentido, qualquer ameaça ou pressão de outros Poderes es-
tatais sobre os juízes no exercício de sua função essencial deve ser pronta-
mente rechaçada. No plano das cortes internacionais, qualquer tentativa de 
interferência dos Estados na atuação dos juízes que as integram deve ser 
desmotivada e impedida. 

A prática de indicação de juízes ad hoc, mantida na Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, inicialmente teve a finalidade 

[...] de outorgar maior confiabilidade aos pronunciamentos dos tribu-
nais arbitrais; posteriormente, passou-se a considerar a relevância de 
sua atuação, por propiciar ao Juiz ad hoc fornecer à Corte informações 
locais e um ponto de vista nacional.(JAYME, 2005, p. 84.) 

Entretanto, apesar de o juiz ad hoc exercer o seu mister sob o mes-
mo estatuto de um juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sua 
imparcialidade e independência podem ficar, pelo menos, ameaçadas. A 
indicação de juiz ad hoc poderá não apenas trazer em si a simples tentativa 
do Estado-parte de demonstração da realidade local, mas uma indevida e 
demasiada interferência com vistas a influenciar uma decisão nos moldes 
de seus interesses.

Além do que o número de juízes ad hoc tem possibilidade de superar 
a quantidade de juízes titulares, o que pode significar para a Corte, indubi-
tavelmente, “uma dificuldade no desenvolvimento continuado e harmônico 
de suas atribuições” (FIX-ZAMÚDIO, 1997 apud JAYME, 2005, p. 84). 

A prática de indicação de juízes ad hoc em cortes internacionais, ape-
sar de conhecida e admitida, até mesmo expressamente em convenções e 
estatutos, deve, pois, ser repensada. A legitimidade das decisões proferidas 
pelas cortes internacionais, tal como a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, bem assim sua maior eficácia, passam necessariamente pela existên-
cia de clareza na indicação de seus membros, ou seja, na total demonstração 
de que seus juízes possuem independência e imparcialidade para atuação. 
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Sem desmerecer ou colocar em dúvida nenhum pronunciamento ou 
decisão proferida por um juiz ad hoc no âmbito da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, o fato é que esta cultura vai de encontro ao objetivo 
de maior intercalação e diálogo entre as cortes locais e as cortes regionais.  
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Novas perspectivas do direito internacional na atualidade: 
seus efeitos tributários no âmbito do ordenamento 

jurídico brasileiro e a construção de um  
novo conteúdo jurídico da soberania

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

De certo modo, a humanidade precisa aprimorar suas qualidades mentais e físicas para li-
dar com o mundo de complexidade crescente ao seu redor e enfrentar novos desafios [...]

(HAWKING, Stephen. O universo numa casa de noz. Trad. Mônica Gagliotti Fortunato Friaça; 
consultoria Amâncio Friaça. Ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p.187.)

1 Considerações preliminares

O desenvolvimento tecnológico e econômico, a ampliação dos meios 
de comunicação em tempo real, o aumento das relações comerciais entre os 
países, bem assim o uso crescente da rede mundial de computadores facili-
taram o trânsito internacional de indivíduos e bens submetidos às mais di-
versas disciplinas jurídicas, muitas delas resultando em um aparente conflito 
de soberanias, com ênfase para as questões tributárias, tornando necessária 
a celebração de tratados e convenções internacionais para sua resolução.

Nesse contexto de crescentes relações comerciais entre os países, 
empresas, organizações e indivíduos, foi possível perceber, inclusive, a for-
mação de blocos e comunidades internacionais com intenso intercâmbio de 
políticas de regulação de suas atividades conjuntas a partir de interesses 
comuns. Esse fenômeno, relativamente recente, suscitou um abrandamento 
e, em certos casos, uma revisão completa nas tradicionais barreiras deriva-
das do conteúdo tradicional da soberania, com o objetivo de tornar possível 
a concretização e o fortalecimento das relações jurídicas internacionais e, 
assim, do próprio direito internacional, permitindo, sob sua disciplina, um 
verdadeiro incentivo ao intercâmbio, especialmente no âmbito tecnológico e 
comercial,  tanto entre os países na qualidade de Estados Soberanos quanto 
entre os indivíduos, de modo cada vez mais autônomo. 

1 Juíza federal.
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Assim, afigura-se adequado, nesse estágio de intensidade entre as 
relações internacionais, destacar a atuação da Organização das Nações Uni-
das na resolução dos respectivos conflitos, ou mesmo como mediadora e 
gestora para promover políticas e objetivos comuns às diversas nações que 
a integram. Também atuam nesse propósito os organismos supranacionais.

Enfrentar essas novas questões de direito internacional, na atuali-
dade, representa um desafio de inegável complexidade, considerando, de 
início, a multiplicidade de temas envolvidos na proposição, bem como as 
dificuldades próprias das relações jurídicas que transcendem o âmbito de 
aplicação do ordenamento jurídico de cada um dos países considerados como 
Estados soberanos, mas que, em conjunto, como integrantes de Organizações 
Internacionais ou como membros de Blocos buscam disciplinar seu crescente 
intercâmbio de maneira diferenciada e com aptidão à flexibilidade exigida 
na dinâmica comercial.

As chamadas ações internacionais, por exemplo, estão em constante 
expansão e, muitas vezes, resultam em atos de intervenção ou em acordos 
e convenções internacionais através dos quais Estados, indivíduos, Blocos 
Econômicos e Organizações estabelecem uma malha normativa específica 
para disciplinar uma determinada questão ou tema, bem assim suas múlti-
plas relações tanto na área comercial e econômica como na esfera cultural, 
científica, ambiental, sanitária, energética, sem mencionar, nos últimos anos, 
a importância de acordos multilaterais direcionados à segurança no trans-
porte aéreo e à prevenção contra atos terroristas, que, nos últimos anos, têm 
causado danos irreversíveis à população civil mundial.

Desse modo, o tema proposto ostenta importância ao se referir à 
crescente demanda pela aplicação do direito internacional, com destaque 
aos seus aspectos tributários, pela dinâmica das relações comerciais entre 
os países e seus nacionais, especialmente com o uso da internet, que facilitou 
transações comerciais de forma globalizada e, muitas vezes, instantânea, 
sem que o direito pátrio possa tutelá-los isoladamente. 

Portanto, as naturais aptidões do direito internacional para assegu-
rar uma disciplina legal específica às relações jurídicas mencionadas, no-
tadamente para as hipóteses de sobreposição de legislação tributária de 
diversos países sob um mesmo fato gerador, devem servir de premissa ao 
desenvolvimento deste trabalho, que examinará, por exemplo, aspectos da 
percepção de rendimentos através de organismos internacionais.
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2 Direito tributário,  imunidade diplomática  e convenção 
internacional: efeitos tributários do direito internacional

A escolha da imunidade tributária definida a partir de normas de 
direito internacional como um dos aspectos a serem considerados na análise 
proposta, demanda o enfrentamento inicial do direto tributário, na medida 
em que sua disciplina jurídica é que define previamente a hipótese de inci-
dência tributária e sua submissão a regras estabelecidas com base em fontes 
do direito internacional.

Portanto, inicialmente, deve-se considerar como premissa para a re-
flexão proposta, conforme as lições de Sacha Calmon Navarro Coelho (2001, 
p. 31), que o “Direito é uno, todo interligado, a regrar a vida social”. Tanto 
assim que, nesta linha de interpretação, conclui que 

[...] essa divisão do Direito em ramos é, a um só tempo, funcional e 
didática e nada mais. Serve apenas ao pragmatismo, na regulação dos 
múltiplos aspectos da vida social, instituindo princípios e diretivas 
adequadas aos objetos regulados, e facilita no plano didático o ensino 
e a compreensão do Direito.

Contudo, por questões metodológicas, para o adequado desenvolvi-
mento do tema, afigura-se correto admitir uma autonomia do direito inter-
nacional, bem assim como do direto tributário a partir das singularidades de 
suas regras jurídicas, o que, inclusive, servirá para a definição subsequente 
da imunidade diplomática no âmbito tributário e sua interpretação.

O conceito do direito tributário revela tarefa complexa, considerando 
a dificuldade própria de sua integração a um sistema jurídico normativo, 
traduzido no direito positivo, composto de um conjunto de normas e prin-
cípios que se relacionam de forma contínua. 

Entretanto, mais árduo ainda firmar uma definição de direito interna-
cional, considerando a diversidade de teorias construídas neste objetivo. De 
uma forma mais objetiva, é possível considerá-lo a partir do seu fundamento. 
Assim, Rezek (1991, p. 3) o identifica como “Sistema jurídico autônomo, onde 
se ordenam as relações entre Estados soberanos, o direito internacional 
público — ou direito das gentes — repousa sobre o consentimento”.

Alexandre Barros Castro (2004, p. 331) considera o Sistema Tribu-
tário Nacional como “o conjunto de princípios constitucionais tributários 
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que rege o poder de tributar as limitações deste poder e a repartição das 
correspondentes receitas”.

No entanto, Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 15) apresenta quan-
to à definição buscada uma posição de relevante importância, ao afirmar 
que “[...] o direito tributário positivo é o ramo didaticamente autônomo do 
direito, integrado pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que 
correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fisca-
lização dos tributos”. E prossegue o mencionado autor estabelecendo que 
“compete à Ciência do Direito Tributário descrever esse objeto, expedindo 
proposições declarativas que nos permitam conhecer as articulações lógicas 
e o conteúdo orgânico desse núcleo normativo, dentro de uma concepção 
unitária do sistema jurídico vigente”.

Eduardo de Moraes Sabbag (2004, p. 19), de forma sintética e didáti-
ca, indica que “o Direito Tributário é uma disciplina componente do Direito 
Público, tendo natureza obrigacional, pois se refere à relação de crédito e 
débito que nasce entre sujeitos da relação jurídica”. O destaque do autor para 
a natureza de direito público refletirá sua característica de bem exprimir a 
soberania do ente tributante como poder político apto, inclusive, a obrigar 
o particular a realizar o pagamento dos tributos que, como prestação com-
pulsória em dinheiro, revela uma clara intervenção na esfera patrimonial 
dos indivíduos, ainda que o tributo como receita pública derivada seja a 
fonte primeira de recursos para o atendimento das necessidades coletivas 
e manutenção do próprio Estado.

A partir das diversas definições apresentadas, ressalta a necessidade 
de definir o tributo. Nesta finalidade e considerando os objetivos da presente 
análise, afigura-se adequado utilizar as prescrições do Código Tributário 
Nacional, que, em seu art. 3º,  assim o conceitua:

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não corresponda a sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.

Uma vez definido o direito tributário, é possível examinar a imuni-
dade tributária para, posteriormente, enfrentar a denominada imunidade 
diplomática e seus efeitos tributários, notadamente pela natureza da inter-
pretação a ser aplicada em relação às normas estabelecidas em suas fontes 
primárias.
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De tudo quanto exposto, o direito tributário, examinado no contex-
to de sua função social, demonstra grande utilidade como instrumento de 
intervenção do Estado em prestígio dos interesses dos seus nacionais e, 
nessa linha, surge o conflito aparente entre o exercício pleno da soberania 
relacionado ao poder de tributar e as limitações admitidas por este mesmo 
poder a partir de regras fixadas por convenções internacionais, que trazem 
hipóteses específicas para afastar a própria ocorrência do fato gerador de 
determinados tributos, à semelhança das imunidades fixadas pelo próprio 
Poder Constituinte2.. 

Afigura-se pertinente à analise proposta considerar, quanto à tri-
butação, as lições de Hugo de Brito Machado (2000, p. 47), ao afirmar que: 

Com efeito, o fenômeno da tributação a cada dia cresce de importância, 
sobretudo porque o Estado já não a utiliza apenas como meio para 
obter recursos financeiros, mas também para interferir de múltiplas 
formas na economia privada, estimulando setores, incentivando o de-
senvolvimento econômico de regiões, promovendo a distribuição de 
renda e protegendo a indústria nacional. Daí a complexidade crescente 
e a rapidez com que se modificam as leis de tributação.

No entanto, apesar das relações do direito tributário com o direito 
internacional, remanesce a aplicação interna das normas gerais de direito 
tributário na interpretação dos tratados e convenções internacionais celebra-
dos pelo Brasil, quando estabelecem, por exemplo, hipóteses de imunidade 
tributária de rendimentos percebidos por seus nacionais.

2 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrati-
vos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.” (CF/1988)
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3 O paradoxo do fortalecimento do direito internacional e a crise 
do conteúdo jurídico tradicional da soberania

A disciplina jurídica internacional das novas questões surgidas em um 
mundo cada vez mais globalizado suscita diversas dificuldades. Como desafio 
inicial de grande complexidade, deve superar um primeiro obstáculo, que 
corresponde justamente ao conteúdo jurídico tradicional da soberania dos 
países considerados em seu poder político superior de autodeterminação 
interna3, e, externamente, como  atributo de sua independência e autonomia 
em relação aos demais países.

José Afonso da Silva (2009, p. 107), nesse aspecto em análise, chega 
a afirmar que:

O Estado, como grupo social máximo e total, tem também o seu poder, 
que é o poder  político ou poder estatal. A sociedade estatal, chamada 
também sociedade civil, compreende uma multiplicidade de grupos 
sociais diferenciados e indivíduos, aos quais o poder político tem que 
coordenar e impor regras e limites em função dos fins  globais que 
ao Estado cumpre realizar. Daí se vê que o poder político é superior 
a todos os outros poderes sociais, os quais reconhece, rege e domina, 
visando a ordenar as relações entre esses grupos e os indivíduos en-
tre si e reciprocamente, de maneira a manter um mínimo de ordem 
e estimular um máximo de progresso à vista do bem comum. Essa 
superioridade do poder político caracteriza a soberania do Estado (con-
ceituada antes), que implica, a um tempo, independência em confronto 
com todos os poderes exteriores à sociedade estatal (soberania exter-
na) e supremacia sobre todos os poderes sociais interiores à mesma 
sociedade estatal (soberania interna).

Quando esses Estados soberanos estabelecem relações jurídicas recí-
procas, o direito internacional passa a atuar como ferramenta de disciplina 

3 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.” (CF/1988)
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normativa para os respectivos sujeitos, como pessoas jurídicas de direito 
internacional público, bem assim como para as chamadas organizações in-
ternacionais.

Ao enfrentar a rigidez conceitual clássica da soberania como atributo 
necessário ao próprio reconhecimento de um Estado como sujeito de direito 
internacional público em face do direito internacional público, José Francisco 
Rezek (1991) já enfatizava que:

[...] A sociedade internacional, ao contrário do que sucede com as co-
munidades nacionais organizadas sob a forma de Estados, é ainda hoje 
descentralizada, e o será provavelmente por muito tempo adiante de 
nossa época.  Daí resulta que o estudo desta disciplina não ofereça 
comodidade própria daquelas outras que compõem o direito inter-
no, onde se encontra lugar fácil para a objetividade e para os valores 
absolutos. No plano interno, a autoridade superior e o braço forte do 
Estado garantem a vigência da ordem jurídica, subordinando com-
pulsoriamente as proposições minoritárias à vontade da maioria, e 
assegurando a oponibilidade, erga omnes, tanto do acervo legislativo 
quanto das situações e atos jurídicos que, mesmo no âmbito privado, 
se produzem na sua conformidade. No plano internacional não existe 
autoridade superior nem milícia permanente. Os Estados se organizam 
horizontalmente, e prontificam-se  a proceder de acordo com normas 
jurídicas na exata medida em que estas tenham constituído objeto de 
seu consentimento. A criação das normas é, assim, obra direta de seus 
destinatários. Não há representação, como no caso dos parlamentos 
nacionais que se propõem exprimir a voz dos povos, nem prevalece 
o princípio majoritário. A vontade singular de um Estado soberano 
somente sucumbe para dar lugar ao primado de outras vontades reu-
nidas quando aquele mesmo Estado tenha, antes, abonado a adoção 
de semelhante regra, qual sucede no quadro das organizações inter-
nacionais, a propósito de questões de importância secundária.

É justamente a soberania de cada Estado, em seus atributos interna-
cionais, que suscita a questão da imunidade à jurisdição estatal assegurada 
por Estados estrangeiros aos outros países, através dos agentes de seu poder 
político supremo, o que se percebe com maior ênfase na representação diplo-
mática e na hipótese de pessoas integrantes de organismos internacionais, 
com destaque para a Organização das Nações Unidas e suas organizações 
setoriais, como a Organização Internacional do Trabalho – OIT, a Unesco etc. 
Nossa Constituição, no particular, garante a celebração de tratados, conven-
ções e atos internacionais, sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. No 
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particular, permanecem vigentes, quanto à questão da imunidade diplomá-
tica à jurisdição estatal, as convenções de Viena de 1961 e 19634.

De outro lado, o direito internacional tem crescido em importância, 
haja vista o resultado direto do já mencionado desenvolvimento tecnológico e 
econômico e a respectiva ampliação das relações comerciais daí decorrentes, 
que, em seu processo, exige cada vez mais o estabelecimento e a aplicação 
de uma disciplina jurídica eficaz para tutelar as relações entre diferentes 
Estados soberanos, indivíduos e organismos internacionais.

Nesse objetivo, os tratados e convenções internacionais correspon-
dem às fontes basilares do direito internacional e, portanto, exigem um 
exame específico que transcende os lindes do presente trabalho por suas 
próprias limitações metodológicas.

Louis Henkin e outros (1993)5, afirmam que
[…] traditionally, international law is seen as the law of the international 
community of states, principally governing relations among states, the 
basic units in the world political system for more than 300 years, For 
more than a half a century, however, international law has increasingly 
dealt with also other entities, including, notably, the individual human 
rights. 

Ou seja, em uma tradução básica do quanto noticiado pelos autores 
mencionados, pode-se dizer que, tradicionalmente, o direito internacional é 
visto como o direito da comunidade internacional de Estados, principalmente 
tutelando as relações entre Estados, as unidades básicas do sistema político 
mundial por mais de trezentos anos. Acrescentam que, por mais de meio 

4 “ CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO 
CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. Litígio entre o Estado 
brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as 
Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/
SP e ACO 634-AgR/SP, relator ministro Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 
31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, relator ministro Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 
524 AgR/SP, relator ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003. 3. Agravo não provido.” 
“(ACO 633 AgR, Relator(a):  ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2007, DJe-
042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016 EMENT VOL-02281-01 PP-
00001 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 5-31 RDDT n. 143, 2007, p. 219-220 RDDP n. 55, 2007, p. 141-
152.)”

5 HENKIN, Louis et al. International law cases and materials, 3th ed. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
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século, contudo, o direito internacional tem aumentado a intensidade dos 
acordos com outras entidades, incluindo, notadamente, os direitos humanos.

O recente processo de transformação econômica do Brasil não deve 
ser desconsiderado como fator que amplia sua demanda pela submissão ao 
direito internacional, especialmente em temas econômicos e comerciais, 
tanto que inúmeros autores dedicam-se ao tema. Albert Fishow (2011, p. 
282), por exemplo, afirma que o “desenvolvimento econômico ocupa posição 
central no Brasil, o que, por outro lado revela a importância do direito inter-
nacional nas relações internacionais que integra e mesmo legitima suas aspi-
rações em ocupar posição de destaque na Organização das Nações Unidas”.

O tema sob análise, permite examinar  a aptidão de interferência do 
direito internacional no âmbito da tributação brasileira, como, por exemplo, 
em relação aos rendimentos recebidos por seus nacionais de organismos 
internacionais, na medida em que a disciplina jurídica desses rendimentos 
estará submetida aos termos das convenções internacionais subscritas  pelo 
Brasil, têm repercussão nas hipóteses de exclusão do crédito tributário con-
sideradas no Código Tributário Nacional, relativamente ao imposto de renda.

De outro lado, é justamente a qualidade de Estado soberano que 
constrói a personalidade necessária à utilização das regras do direito inter-
nacional e, portanto, apto a celebrar tratados e convenções internacionais 
e submeter, eventualmente, alguns conflitos à resolução pela Corte Inter-
nacional. Nesse ponto, não apenas os Estados soberanos, mas também as 
organizações internacionais possuem a personalidade jurídica mencionada.

É certo que outros elementos são necessários à existência de um Es-
tado na concepção clássica, como deter território e população. No entanto, a 
soberania, como poder, sempre apresentou destaque a ponto de ser possível 
a ideia de um Estado soberano privado temporariamente de seu território.

No entanto, a ampliação das relações comerciais, a busca por novos 
mercados e, ainda, a movimentação de empresas multinacionais e o desen-
volvimento tecnológico enfraquecem, a cada dia, a assimilação de que um 
Estado soberano tenha, de fato, um poder absoluto sobre seu território e 
sua população. Ao contrário, constantemente surgem normas internacionais 
que limitam o poder interno do tecido normativo nacional e, muitas vezes, 
o substituem.

Em verdade, a força dos organismos internacionais já interfere dire-
tamente em muitos países, ainda que em benefício de sua população, como 
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ocorre em conflitos internos relevantes. Algumas vezes a interferência sequer 
é percebida, pois a legislação interna assimila as normas internacionais. Em 
outras, no entanto, a intervenção pode ocorrer até mesmo de forma inten-
sa, mesmo com a atuação da Organização das Nações Unidas. O fato é que 
nenhum país pode assegurar uma sobrevivência digna aos seus nacionais 
sem aceitar uma certa relativização do conceito de uma soberania ilimitada 
que não se submeta a nenhum tratado ou convenção internacional, se sob 
pena de isolamento em inúmeras questões como, por exemplo, comerciais, 
tecnológicas, sanitárias, ambientais, tributárias etc.

O conflito, no entanto, precisa ser enfrentado para permitir a revisão 
do conceito. Afinal, a aceitação do paradoxo é essencial à evolução do pró-
prio direito. Tanto assim que em outros trabalhos já surgiu a oportunidade 
de consignar a questão indicada, ou seja, o paradoxo da crise nas relações 
jurídicas vivenciadas na atualidade. 

Entretanto, permanece oportuno referir mais uma vez a ideia de crise 
da modernidade atingindo os mais diversos segmentos da sociedade e os 
do respectivo direito, agora com ênfase ao direito tributário em relação ao 
próprio conteúdo da soberania do Estado, em face do crescente fortaleci-
mento do direito internacional, com prevalência dos seus efeitos nos mais 
diversos campos, como já delineado nas considerações iniciais, na medida 
em que o direito envolve diretamente a conduta humana disciplinada em 
ordenamento de normas pactuadas pelo Estado como poder. 

Alessandro Baratta (1995), nessa mesma linha argumentativa, chega 
a afirmar que, “se a crise é tão profunda porque sua causa foi congênita no 
surgimento da modernidade, talvez, para sair dela, devamos rever a própria 
linguagem e o aparato conceitual com os quais foram fundados o Estado e 
o direito modernos”.

Assim, surgem importantes indagações — o Estado, como atualmente 
estruturado juridicamente, remanescerá num mundo cada vez mais globa-
lizado?  E como serão suas relações com o direito internacional? A resposta 
sequer se pretende alcançar nos limites do presente artigo, mas, certamente, 
estará vinculada à viabilidade de conciliar a preservação da soberania sob 
o conteúdo de um poder condicionado a determinadas funções prioritárias, 
com fortalecimento do direito internacional. O processo de mudança exige 
a revisão de conceitos para abandar limites, incorporar a ideia de uma so-
berania externa relativa e condicionada, como já destacado, aos ideais de 
necessidades prioritárias e esforço multilateral para, assim, admitir a sub-
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missão do poder político de cada Estado a determinados objetivos. Alguns 
exemplos do surgimento do embrião dessa nova soberania podem ser vistos 
em determinados blocos de integração econômica de países, como a União 
Européia, na qual os países já partilham a mesma moeda e, para permane-
cerem no Bloco, devem observar limitações importantes que, muitas vezes, 
têm, inclusive, levado a conflitos internos. Aliás, a União Europeia mostra-se 
um bom exemplo do processo evolutivo mencionado, pois surgiu inicialmente 
como a Comunidade Econômica Europeia, ambas etapas de um processo de 
integração econômica.

Desse modo, na atualidade, para assegurar o alcance de objetivos 
comuns, determinados países subscrevem tratados e convenções interna-
cionais, ou mesmo criam verdadeiras organizações, através das quais cede 
parte de sua supremacia e autonomia em benefício do grupo participante, 
considerando seus interesses e objetivos comuns.

Nem sempre essas novas formas de organização internacional expe-
rimentam êxitos em seus objetivos, como vem demonstrando recentemente 
a crise na já mencionada Comunidade Europeia, em que alguns países, como 
a Grécia, por exemplo, que tem experimentado sérias intervenções em sua 
autonomia interna como exigência para sua permanência, viveu momentos 
de instabilidade da população local e mesmo política.

Ou seja, o conceito de soberania externa vive um momento de crise 
conceitual, na qual se percebe a colisão entre as aspirações econômicas, 
com o bem-estar da população, e as exigências internacionais de blocos ou 
comunidades internacionais, submetendo Estados, tradicionalmente inde-
pendentes, que passam a pagar alto preço pelo desenvolvimento econômico 
e sobrevivência no mercado internacional.

O autor antes mencionado — Alessandro Baratta — enfrenta, com 
precisão, a forma de encaminhar a colisão sinalizada e chega a uma adequa-
da solução, definindo a postura que deve ser assumida por aqueles que se 
propõem a refletir o tema. Nos seguintes termos:

Este Estado da diversidade também é construído através de operações 
intelectuais que vão além do ”horizonte dos direitos” das diversas 
cidadanias e que permitem valorizar as expectativas corresponden-
tes a cada uma delas para uma nova maneira de ler e administrar os 
conflitos. (BARATTA, 1995, p. 125.)
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Desta maneira, o desenvolvimento econômico pretendido pelas na-
ções, em busca de melhores condições aos seus nacionais, passa a ser um 
objetivo possível, e o paradoxo revelado no confronto do tradicional conceito 
de soberania e o crescimento do direito internacional pode ser afastado.

4 A interpretação da imunidade diplomática tributária. Posição 
da jurisprudência brasileira

A interpretação aplicada às normas tributárias internacionais, no 
campo da imunidade, traz como valor informativo a ênfase à proteção dos 
objetivos comuns que serviram de alicerce a determinado acordo ou conven-
ção internacional, sem deixar de considerar as características dos sujeitos 
do direito internacional, as regras da tributação nacional e os desafios da 
imunidade diplomática em face da própria soberania da jurisdição interna, 
especialmente quando estão em debate temas relacionados ao imposto so-
bre a renda. 

Portanto, o direito tributário e, com maior precisão, o direito tribu-
tário internacional, se assim considerarmos as normas internacionais que 
disciplinam temas afetos à tributação, mostram-se importantes balizas ao 
enfrentamento dos novos paradigmas do crescente intercâmbio interna-
cional, quando o direito é reconhecido como técnica e como valor e, assim, 
fica comprovada sua relação com a proposta de tutelar o desenvolvimento 
econômico e tecnológico além das fronteiras territoriais brasileiras. 

Sacha Calmon Navarro Coelho (2001) afirma, nesse ponto, que “o 
Direito é a mais eficaz técnica de organização social e de planificação de 
comportamentos humanos”. E também o mesmo autor destaca que “o Direito 
é utilizado para organizar a sociedade subjacente e determinar os compor-
tamentos desejáveis”.

Nessa linha, mostra-se possível revelar, na prática, a permeabilidade 
do Estado brasileiro ao direito internacional, notadamente no campo tributá-
rio, mantendo seu fundamento constitucional de validade, na medida em que 
as regras estabelecidas nas convenções internacionais permanecem sendo 
interpretadas sob as balizas hermenêuticas definidas na Constituição Federal, 
bem como, em matéria tributária, segundo a legislação complementar, no 
caso, as regras fixadas no Código Tributário Nacional.

A imunidade tributária passa, assim, a exemplificar uma hipótese 
concreta de imunidade legislativa de natureza internacional, especialmente 
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quando examinamos seu conceito em face da crescente aplicação dessa re-
núncia de poder político tributário, como ocorre na Convenção Internacional, 
referendada através do Decreto 52.288/1963, que autoriza a imunidade dos 
rendimentos pagos por organizações internacionais, 

O tema já foi enfrentado, inclusive, diversas vezes pelos tribunais 
pátrios, e a transcrição de precedentes certamente contribuirá para a per-
cepção da aplicação cotidiana do direito internacional, no ordenamento 
jurídico pátrio:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TU-
TELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IRPF SOBRE VALORES 
RECEBIDOS POR SERVIÇOS PRESTADOS A UNESCO - AGRAVO IM-
PROVIDO.
1. Embora haja Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário, 
promulgada pelo Decreto 52.288/63, assegurando a isenção tributária 
aos “funcionários” de organismos internacionais em relação ao IRPF, 
tratando-se de matéria tributária, de interpretação restrita (art. 108, 
§§ 1º e 2º do CTN), a expressão “funcionário” deve ser compreendida 
no seu sentido mais estreito: aquele que tem vinculação e subordinação 
hierárquica e por prazo indeterminado.
2.  O Decreto 27.784/1950 não concede isenção ampla, ao contrário, 
limita-a a determinadas categorias de funcionários os quais devem 
ser relacionados pelo Secretário-Geral, que submeterá os nomes à 
Assembléia-Geral e, em seguida, comunicará, periodicamente, aos go-
vernos membros.
3. Ante estas premissas, não merece reparos a decisão agravada tendo 
em vista que, não obstante, por períodos sucessivos, o vínculo exis-
tente entre a Agravante e o órgão internacional sempre foi de forma 
temporária.
4. Agravo Regimental não provido.
(AGA 0033244-37.2009.4.01.0000/DF, relator desembargador federal 
Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p.318 de 14/05/2010.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECADÊN-
CIA - PNUD/ONU - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - IRPF - CARÁTER 
TRIBUTÁVEL - MULTAS: ORDINÁRIA E DE OFÍCIO: LEGALIDADE.
1. Não há falar em decadência, se transcorridos apenas três anos entre 
a data do pagamento efetuado pelo PNUD/ONU (ano-calendário 2002) 
ao autor e o ajuizamento da ação (2005).
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2. Embora haja Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário, 
promulgada pelo Decreto 52.288/63, assegurando a isenção tributária 
aos “funcionários” de organismos internacionais em relação ao IRPF, 
tratando-se de matéria tributária, de interpretação restrita (art. 108, 
§§ 1º e 2º, do CTN), a expressão “funcionário” deve ser compreendida 
no seu sentido mais estreito: aquele que tem vinculação e subordinação 
hierárquica e por prazo indeterminado.
3. A isenção/imunidade diplomática não alcança aqueles que, apenas 
episodicamente vinculados (prazo determinado), prestam serviços de 
consultoria por força de acordo de cooperação técnica entre a ONU/
PNUD e o governo brasileiro, tanto menos que tal prerrogativa, se e 
quando existente, é integral, não apenas em relação ao IRPF. 
4.  As multas, ordinária e de ofício, são mera conseqüência lógica da 
inadimplência tributária.
5. Apelação provida em parte. Remessa oficial provida: pedido impro-
cedente.
6. Peças liberadas pelo Relator em 04/11/2008 para publicação do 
acórdão.
(AC 2005.34.00.036894-2/DF, relator desembargador federal Luciano 
Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p. 274 de 14/11/2008.)

5 Conclusão

Com efeito, o direito internacional ostenta importância crescente, pela 
ampliação das relações comerciais entre os países, indivíduos e organizações, 
bem assim pela busca de objetivos comuns que transcendem os limites ter-
ritoriais de cada Estado, nas mais diversas áreas, podendo mencionar, mais 
uma vez, a cultural, científica, ambiental, sanitária, energética, sem mencio-
nar, nos últimos anos, a importância de acordos multilaterais direcionados 
à segurança no transporte aéreo e à prevenção contra atos terroristas, que, 
nos últimos anos, têm causado danos irreversíveis à população civil mundial.

A necessidade de construção de um novo conteúdo para a soberania 
dos diversos Estados está diretamente vinculada ao reconhecimento da 
fragilidade dos atuais mecanismos legislativos internos para a disciplina 
de relações jurídicas que transcendem seu raio de incidência. Ou seja, a 
amplitude de efeitos das relações jurídicas propiciadas, por exemplo, pela 
rede mundial de computadores — internet —, deixa clara a necessidade de 
fortalecimento de um regime legal internacional, com o objetivo de garantir 
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uma disciplina adequada às mencionadas relações jurídicas que afetam va-
lores e bens de destacada importância, como o meio ambiente, a qualidade 
de vida da população, o comércio exterior, o desenvolvimento tecnológico, 
o combate às endemias e ao terrorismo e, especialmente, à promoção dos 
direitos humanos.

Portanto, os temas enfrentados tornaram possível perceber a exis-
tência de alguns paradoxos em face de conceitos tradicionais dos elementos 
que integram os Estados soberanos e suas novas perspectivas em um mundo 
cada vez mais globalizado, levando à necessidade de uma maior reflexão 
sobre o direito internacional e o desenvolvimento de um novo conteúdo de 
soberania condicionado a assegurar valores e objetivos comuns que garan-
tam, de forma efetiva, as aspirações sociais e a dignidade de sua população, 
afastando-se a ideia de um poder soberano absoluto, refratário à dinâmica 
das relações internacionais, que permitem, até mesmo, o surgimento de 
organizações de países, como a União Europeia.

É possível concluir, assim, a necessidade de revisar conceitos rígi-
dos dessa mencionada soberania absoluta, para pensar em um novo Estado 
soberano, consciente da repercussão de sua atuação na esfera jurídica de 
outros Estados e sensível às aspirações de seu povo para o que permitirá a 
crescente aplicação de um tecido jurídico que supere fronteiras e assegure 
o desenvolvimento mundial de forma mais igualitária, com combate ao ter-
rorismo, partilha de tecnologia, intercâmbio comercial, proteção à dignidade 
dos indivíduos e, especialmente, a redução da pobreza, que só será alcançada 
pelo esforço conjunto da comunidade internacional.

No entanto, torna-se necessário ressaltar, no particular, que o tema 
aqui proposto para análise limita-se a um breve exame sobre as novas pers-
pectivas do direito internacional e a necessidade de reflexão quanto ao conte-
údo jurídico tradicional da soberania, como poder de autorregulação interna 
e independência internacional que define a própria existência de cada Estado, 
autorizando a construção de um poder permeável ao reconhecimento do 
crescente intercâmbio entre países, indivíduos e organismos internacionais, 
que, em seus múltiplos aspectos, exige a conjugação de esforços e a defini-
ção de regras jurídicas uniformes, como ocorre nas convenções e tratados 
internacionais.

Afinal, apesar da diversidade jurídica entre os sujeitos do direito 
internacional, o planeta que abriga seus territórios é o mesmo e sua efetiva 
proteção somente será possível com uma atuação conjunta indicada. Aliás, 
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essa consciência está bem delineada por James Lovelock (2006, p. 26) ao 
afirmar que

[...] os astronautas que tiveram a chance de olhar a Terra do espaço 
viram como nosso planeta é incrivelmente bonito, e se referem a ele 
como um lar. Ponhamos de lado nossos temores e nossa obsessão com 
os direitos pessoais e tribais e sejamos corajosos o bastante para ver 
que a ameaça real provém do dano que infligimos à Terra viva, da qual 
fazemos parte e que constitui nosso lar. 

Ou seja, a Terra é muito mais do que território e transcende a capa-
cidade normativa interna de cada país, o que comprova a importância do 
direito internacional.
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Pontuações a respeito da hierarquia dos tratados 
internacionais de direitos humanos

Wilson Medeiros Pereira1

Introdução

Muito se tem discutido a respeito dos direitos humanos. É verdade 
que nem mesmo um conceito preciso é possível atribuir ao instituto. Alguns 
estudiosos declaram-nos universais, porque decorrentes de um consenso 
entre as nações. Para outros, dever-se-ia incluir apenas os direitos mais bá-
sicos de qualquer pessoa, tais como a vida e a dignidade da pessoa humana. 
Em quaisquer das vertentes, percebe-se grande fluidez dos conceitos. 

Reconhece-se a dificuldade de estabelecimentos de conceituações, 
sobretudo pela diversidade de culturas e costumes encontrados nos mais 
variados e diferentes povos existentes neste planeta.

Como se sabe, nem mesmo a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos é fruto de um consenso geral, uma vez que nem todas as nações a 
ratificaram.

Em que pese a dificuldade conceitual, estribaremos neste trabalho 
como sendo direitos humanos aqueles valores tidos com este status na maio-
ria das nações, tal como sugere a melhor doutrina, incluindo-se o direito à 
vida e à dignidade da pessoa humana.

No presente trabalho, serão abordados, de forma sintética, os des-
dobramentos a respeito da incorporação dos tratados internacionais no 
direito pátrio. A seguir, percorrer-se-á uma análise da hierarquia dos tratados 
internacionais, pontuando a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal concernente aos tratados internacionais de direitos humanos. Por 
fim, serão analisadas as visões de pirâmide e de trapézio exsurgidas da mu-
dança de entendimento no STF ao decidir sobre a hierarquia dos tratados 
de direitos humanos.

1 Juiz federal.
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1 Incorporação dos tratados internacionais no direito pátrio

Com o aumento do diálogo entre as nações, quer por questões so-
cioeconômico-culturais, quer por necessidades de aplicação das normas 
criminais, certo é que os Estados devem firmar e manter parcerias/acordos.

Em homenagem aos direitos humanos, percebe-se um esfriamento 
do rigor das soberanias nacionais, promovendo-se uma releitura dos insti-
tutos político-nacionais à luz da prevalência dos direitos ligados à pessoa. 
Nesse viés, o direito local tende a ceder espaço para aplicação nas normas 
de direito internacional.

Nas relações com outros Estados, o Brasil se fulcra em tratados inter-
nacionais, neste termo incluindo-se as Convenções, Pactos, Cartas e demais 
acordos internacionais.

Conforme Flávia Piovesan (2000, p.155), “os tratados internacionais, 
enquanto acordos internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes, 
constituem a principal fonte de obrigação do Direito Internacional”. 

A problemática maior reside na incorporação destes tratados no di-
reito doméstico. Para tanto, apresentam-se as teorias monista e dualista. De 
acordo com a primeira teoria, as ordens internacionais e internas seriam 
una, sendo que o Estado, ao obrigar-se na ordem internacional, o faria no 
exercício de sua soberania.

Para a teoria dualista, existe uma separação entre a ordem interna-
cional e a ordem interna, no sentido de que a primeira regula as relações 
entre os Estados, enquanto a ordem interna regula a convivência civil entre 
os indivíduos de um determinado Estado, fazendo surgir a necessidade de 
produção de norma especial para fazer a ligação entre ambas as ordens.

No tocante às diferenças entre a ordem internacional e a ordem inter-
na, pontua Mello (2000, p. 109-110) a existência de  uma possível oposição 
de uma ordem em face da outra:

[...] esta oposição é resultante de três diferenças que existem nas duas 
ordens jurídicas: a primeira diferença é de “relações sociais”: na ordem 
internacional o Estado é o único sujeito de direito enquanto na ordem 
interna aparece o homem também como sujeito de direito; a segunda 
diferença é das fontes nas duas ordens jurídicas: o Direito Interno é 
o resultado da vontade de um Estado, enquanto o DI tem como fonte 
a vontade coletiva dos Estados, que se manifesta expressamente nos 
tratados-leis e tacitamente no costume internacional. TRIEPEL, neste 
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aspecto, se baseara em trabalhos de BERGBOHM e BINDING, sendo que 
este último já utilizara a expressão “Vereinbarung” (convenção, ato-
-união) em tratabalho publicado um decênio antes. A “Vereinbarung” 
é, na definição de BINDING, “a fusão de vontades diferentes com um 
mesmo conteúdo”. Ela se manifestaria nas decisões do Congresso, etc. 
A “Vereinbarrung” se diferenciaria do “Vertrag” (contrato), em que 
as vontades têm conteúdo diferente; a terceira diferença é relativa 
a estrutura das duas ordens jurídicas: a interna está baseada em um 
sistema de subordinação e a internacional na coordenação. é a comu-
nidade internacional uma sociedade paritária.

Por outro lado, o prestígio destas teorias perde valoração haja vista 
que a constituição de cada Estado é que vai determinar a forma específica 
de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento pátrio, sendo 
esta questão mais afeta ao direito constitucional do que ao internacional.

No caso brasileiro, a Constituição da República  de 1988 não fez men-
ção a quaisquer das teorias (monista ou dualista). A doutrina majoritária 
tende a afirmar ter a Constituição adotado a corrente dualista, ao prescrever 
a necessidade de edição de ato normativo nacional para incorporação de um 
tratado internacional. 

Essa linha de raciocínio baseia-se nos seguintes artigos:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos interna-
cionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional (grifos adicionados).

De forma sintética, o mecanismo para integração da norma de direito 
internacional no direito pátrio envolve quatro fases, quais sejam:

a) celebração do tratado internacional pelo órgão do Poder Executi-
vo/ presidente da República;

b) aprovação pelo Parlamento brasileiro, por meio de um decreto 
legislativo (art. 49, I, c/c art. 59, VI, CRFB/1988);

c) troca ou depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão pelo 
órgão do Poder Executivo na esfera nacional;
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d) promulgação por decreto da Presidência da República, com a con-
sequente publicação no Diário Oficial. A partir de então, o tratado/acordo/
ato/pacto internacional passa a ter executoriedade no direito interno.

Neste panorama, tem-se uma colaboração entre os Poderes Execu-
tivo e Legislativo na conclusão de tratados internacionais. Como se verifica, 
um tratado internacional  não se aperfeiçoa sem a manifestação volitiva do 
Poder Executivo, orquestrada pelo presidente da República, não se soma à 
participação do Poder Legislativo (Congresso Nacional). Portanto,  “os trata-
dos internacionais demandam, para seu aperfeiçoamento, um ato complexo, 
onde se integram a vontade do presidente da República, que os celebra, e a 
do Congresso Nacional, que os aprova, mediante decreto legislativo” (PIO-
VESAN, 2000, p. 157). 

2 Hierarquia dos tratados internacionais

Sempre gerou polêmica a identificação da hierarquia dos tratados 
internacionais no confronto com a legislação pátria. Em outro termos, cabe 
indagar em qual status normativo um tratado internacional é incoporado ao 
ordenamento jurídico brasileiro.

A CRFB/1988, estabeleceu em seu art. 5º, § 2º:
§ 2º  Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 

Como se verifica, permitiu claramente a aplicação dos direitos estabelecidos 
nos tratados internacionais. Nesta perspectiva, surgiram várias correntes.

Uma primeira corrente pregava que os tratados de direitos humanos 
teriam hierarquia supraconstitucional.  

Para a segunda corrente, os tratados de direitos humanos gozavam de 
hierarquia constitucional. Assim, o art. 5º, § 2º, da CRFB/1988 estabeleceu 
três categorias de direitos: os expressos, os implícitos e os internacionais. 

Na doutrina brasileira, esta corrente é defendida pelos professores 
Antônio Augusto Cançado Trindade e Flávia Piovesan, para os quais os §§ 1º 
e 2º do art. 5º da CRFB/1988 configuram garantias de aplicabilidade direta 
dos tratados internacionais, bem como estabelecem o caráter constitucional 
destes. 
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De acordo com Cançado Trindade e Flávia Piovesan2, os §§ 1º e 2º 
do art. 5º da Constituição traduzem claramente ter o constituinte de 1988 
objetivado equiparar os tratados internacionais de direitos humanos ao 
nível de norma constitucional. Proclamam, ainda, ser anacrônica a tese de 
equiparação dos aludidos tratados à legislação infraconstitucional. 

Numa terceira perspectiva, os tratados de direitos humanos figura-
vam em local privilegiado, com hierarquia infraconstitucional, mas suprale-
gal. Esta corrente ficou mais forte após a EC 45/2004, que, reflexamente, ao 
criar o § 3º ao art. 5º da Constituição, aduziu não ser o tratado internacional, 
por si só, equiparado ao texto constitucional.

Por fim, a quarta corrente sustentava a igualdade hierárquica entre 
tratado e lei, fosse qual fosse a natureza daquele.

De acordo com Jorge André de Carvalho Mendonça (2010, p. 173-
188), o Supremo Tribunal Federal – STF, antes da promulgação da atual 
Constituição, em um primeiro momento, filiava-se à terceira corrente acima 
exposta, embora abrangendo todos os tipos de tratados, e não apenas aque-
les relativos a direitos humanos. Desta feita, no confronto do direito interno 
com o internacional, prevalecia este.

Entretanto, no ano de 1977, o Supremo Tribunal Federal alterou seu 
entendimento, passando a considerar o tratado internacional de mesma 
hierarquia da lei ordinária. Por conseguinte, em caso de conflito, a solução 
seria pela aplicação da lex posterior derrogat legi priori.

O julgamento emblemático desse novo pensamento se deu com o 
Recurso Extraordinário 80.004/SE, que foi assim ementado:

Convenção de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas 
Promissórias - Aval aposto à Nota Promissória não registrada no prazo 
legal - Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias 
ordinárias. Validade do Decreto-lei nº 427, de 22.01.1969. Embora a 
Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de 
câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno 
brasileiro, não se sobrepõe ela ás leis do País, disso decorrendo a cons-
titucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei nº 427/1969, 
que instituiu o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição 

2 Citados no voto do ministro Gilmar Mendes no RE 466.343/SP, p. 1142-1143, de 2008. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444. Acesso em: 5 
out. 2012.
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Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto 
do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade 
do título cambial a que foi aposto.
Recurso extraordinário conhecido e provido.  (STF. Relator para o 
acórdão: ministro Cunha Peixoto. R.T.J. 83, p. 809-48.)

Nos anos seguintes, este entendimento foi mantido, consoante se 
observam das decisões:

EMENTA: “Habeas corpus”. Alienação fiduciária em garantia. Prisão ci-
vil do devedor como depositário infiel. - Sendo o devedor, na alienação 
fiduciária em garantia, depositário necessário por força de disposição 
legal que não desfigura essa caracterização, sua prisão civil, em caso de 
infidelidade, se enquadra na ressalva contida na parte final do artigo 
5º, LXVII, da Constituição de 1988. - Nada interfere na questão do de-
positário infiel em matéria de alienação fiduciária o disposto no § 7º 
do artigo 7º da Convenção de San José da Costa Rica. ‘Habeas corpus’ 
indeferido, cassada a liminar concedida. (HC 72.131/RJ)

Prevalência da Constituição, no direito brasileiro, sobre quaisquer con-
venções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, 
que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São 
José: motivação. A CB e as convenções internacionais de proteção aos 
direitos humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilida-
de das cláusulas convencionais antinômicas. (...) Assim como não o afir-
ma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta 
aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, 
como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções 
ao processo legislativo ditado pela Constituição e menos exigente que 
o das emendas a ela e aquele que, em consequência, explicitamente 
admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, 
b). Alinhar-se ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, 
na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não im-
plica assumir compromisso de logo com o entendimento – majoritário 
em recente decisão do STF (ADI 1.480-MC) – que, mesmo em relação 
às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, 
preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às 
leis ordinárias. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, 
para dar a eficácia pretendida à cláusula do Pacto de São José, de ga-
rantia do duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o 
poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível 
à lei como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário 
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emprestar à norma convencional força ab-rogante da Constituição 
mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de 
admitir. (RHC 79.785, relator ministro Sepúlveda Pertence, julgamento 
em 29/03/2000, Plenário, DJ de 22/11/2002.)
Com efeito, é pacífico na jurisprudência desta Corte que os tratados 
internacionais ingressam em nosso ordenamento jurídico tão somente 
com força de lei ordinária (o que ficou ainda mais evidente em face 
de o art. 105, III, da Constituição, que capitula, como caso de recurso 
especial a ser julgado pelo STJ como ocorre com relação à lei infra-
constitucional, a negativa de vigência de tratado ou a contrariedade a 
ele), não se lhes aplicando, quando tendo eles integrado nossa ordem 
jurídica posteriormente à Constituição de 1988, o disposto no art. 5º, 
§ 2º, pela singela razão de que não se admite emenda constitucional 
realizada por meio de ratificação de tratado.(HC 72.131, voto do re-
lator p/ o acórdão ministro Moreira Alves, Plenário, julgamento em 
23/11/1995, Plenário, DJ de 01/08/2003.)

Nesta senda, percebe-se ter sido adotada a quarta corrente desde 
1977 (igualdade hierárquica entre tratados internacionais e lei ordinária). 

Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, foi acrescentado 
o § 3º ao art. 5º da CRFB/1988. Ex vi:

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos huma-
nos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emen-
da Constitucional 45, de 2004.) 

A partir de 2006, o STF começa a rever sua jurisprudência no tocante 
à hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. Com a altera-
ção promovida pela EC 45/2004, o legislador passou a prever expressamen-
te a possibilidade de conferir valor constitucional aos tratados de direitos 
humanos, com a condição de serem submetidos às mesmas exigências para 
aprovação das emendas constitucionais.

No julgamento do RE 466.343-1/SP, o STF, modificando seu antigo 
entendimento, pontuou que não mais havia paridade entre os tratados de 
direitos humanos e a legislação interna. Num eventual conflito, a solução não 
seria pela revogação da norma mais pretérita, mas sim pela prevalência do 
tratado internacional de direitos humanos.
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EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fidu-
ciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. 
Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 
Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 
7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica). Recurso improvido. 
Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. 
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a moda-
lidade do depósito. 

A partir de então, torna clara a posição do STF em distinguir os tra-
tados internacionais de direitos humanos e os de outras naturezas. Os jul-
gamentos abaixo transcritos traduzem esse novo pensamento da Suprema 
Corte:

[...] após o advento da EC 45/2004, consoante redação dada ao § 3º do 
art. 5º da CF, passou-se a atribuir às convenções internacionais sobre 
direitos humanos hierarquia constitucional [...]. Desse modo, a Corte 
deve evoluir do entendimento então prevalecente [...] para reconhecer 
a hierarquia constitucional da Convenção. [...] Se bem é verdade que 
existe uma garantia ao duplo grau de jurisdição, por força do pacto 
de São José, também é fato que tal garantia não é absoluta e encontra 
exceções na própria Carta. (AI 601.832-AgR, voto do relator ministro 
Joaquim Barbosa, julgamento em 17-3-2009, Segunda Turma, DJE de 
3-4-2009.) Vide: RE 466.343, relator ministro Cezar Peluso, voto do 
ministro Gilmar Mendes, julgamento em 03/12/2008, Plenário, DJE 
de 05/06/2009, com repercussão geral.
A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, limitando 
a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação 
alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais refe-
rentes à prisão do depositário infiel. (HC 87.585, relator ministro Marco 
Aurélio, julgamento em 3-12-2008, Plenário, DJE de 26/06/2009.) No 
mesmo sentido: HC 94.307, relator ministro Cezar Peluso, julgamento 
em 19-2-2009, Plenário, DJE 06/03/2009; HC 92.356, relator minis-
tro Ayres Britto, julgamento em 10/02/2009, Primeira Turma, DJE de 
13-3-2009; HC 96.118, relatora ministra Cármen Lúcia, julgamento em 
3-2-2009, Primeira Turma, DJE de 06/03/2009; HC 94.090, relator 
ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 16/12/2008, Primeira 
Turma, DJE de 17/04/2009; HC 95.120, relator ministro Eros Grau, 
julgamento em 11/11/2008, Segunda Turma, DJE de 140/08/2009; HC 
88.240, relatora ministra Ellen Gracie, julgamento em 07/10/2008, Se-
gunda Turma, DJE de 24/10/2008.
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Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos -  Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 
7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil 
do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas inter-
nacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no 
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima 
da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados in-
ternacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, 
torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, 
seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o 
art. 1.287 do CC de 1916 e com o DL  911/1969, assim como em rela-
ção ao art. 652 do Novo CC (Lei  10.406/2002).. (RE 466.343, relator 
ministro Cezar Peluso, voto do ministro Gilmar Mendes, julgamento em 
03/12/2008, Plenário, DJE de 05/06/2009, com repercussão geral.) 
No mesmo sentido: RE 349.703, relator p/ o acórdão ministro Gilmar 
Mendes, julgamento em 03/12/2008, Plenário, DJE de 05/06/2009. 
Vide: AI 601.832-AgR, relator ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 
17/03/2009, Segunda Turma, DJE de 03/04/2009; HC 91.361, relator 
ministro Celso de Mello, julgamento em 23/09/2008, Segunda Turma, 
DJE de 06/02/2009

No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e pro-
mulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado 
ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 
potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar al-
ternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada 
ao direito interno pelo Decreto 154, de 26-6-991. Norma supralegal 
de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado sobe-
rano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena 
substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito 
de entorpecentes. (HC 97.256, relator ministro Ayres Britto, julgamento 
em 01/09/2010, Plenário, DJE de 16/12/2010.

3 Visão trapézio e visão pirâmide

Compulsando-se os votos dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral por ocasião do julgamento do RE 466.343-1/SP, verifica-se que as 
interpretações percorreram diferentes visões, englobando a perspectiva de 
trapézio e de pirâmide.
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Pela visão trapézio, em primeiro plano arrolam-se a Constituição e os 
tratados internacionais de direitos humanos, figurando ambos os diplomas 
com superioridade em relação às demais normas do ordenamento jurídico 
pátrio. 

Na perspectiva da visão pirâmide, deveria existir um escalonamento 
de hierarquia, ostentando maior superioridade a Constituição, seguindo-se 
os tratados internacionais de direitos humanos e a legislação interna, nesta 
ordem.

Aderindo à visão pirâmide, o ministro Gilmar Mendes entende que 
os tratados internacionais de direitos humanos assumem natureza de su-
pralegalidade. Dado o caráter didático do voto, com a permissão devida, 
colhem-se alguns excertos:

[...] parece mais consistente a interpretação que atribui a característica 
de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. 
Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 
humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter 
especial em relação aos demais atos normativos internacionais, tam-
bém seriam dotados de um atributo de supralegalidade.

Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam 
afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reser-
vado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria 
subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção 
dos direitos da pessoa humana.

[...]
Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos 
direitos humanos nos planos interno e internacional torna imperiosa 
uma mudança de posição quanto ao papel dos tratos internacionais 
sobre direitos na ordem jurídica nacional.

É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às 
realidades emergentes em âmbitos supranacionais, voltados primor-
dialmente à proteção do ser humano.

[...]
Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados inter-
nacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil 
entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio 
do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão 
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de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa 
infraconstitucional com ela conflitante.

Noutra perspectiva, o ministro Celso de Mello, capitaneando a visão 
trapézio, asseverou existir uma hierarquia constitucional dos tratados in-
ternacionais de dreitos hmanos:

Reconheço, no entanto, Senhora Presidente, que há expressivas lições 
doutrinárias [...] que sustentam, com sólida fundamentação teórica, 
que os tratos internacionais de direitos humanos assumem, na ordem 
positiva interna brasileira, qualificação constitucional, acentuando, 
ainda, que as convenções internacionais em matéria de direitos huma-
nos, celebrados pelo Brasil antes do advento da EC nº 45/2004, como 
ocorre com o Pacto de São José da Costa Rica, revestem-se de caráter 
materialmente constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noção 
de bloco de constitucionalidade.
[...]
Após muita reflexão sobre esse tema, e não obstante anteriores julga-
mentos desta Corte [...], inclino-me a acolher essa orientação, que atri-
bui natureza constitucional às convenções internacionais de direitos 
humanos, reconhecendo, para efeito de outorga dessa especial quali-
ficação jurídica, tal como observa CELSO LAFER, a existência de três 
distintas situações concernentes a referidos tratados internacionais:

(1) tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil 
(ou aos quais o nosso País aderiu), e regularmente incorporados à 
ordem interna, em momento anterior ao da Promulgação da Consti-
tuição de 1988 (tais convenções internacionais revestem-se de índole 
constitucional, porque formalmente recebidas nessa condição, pelo 
§2º do art. 5º da Constituição);
(2) tratados internacionais de direitos humanos que venham a ser 
celebrados pelo Brasil (ou aos quais o nosso País venha a aderir) em 
data posterior à da promulgação da EC nº45/2004 (essas convenções 
internacionais, para se impregnarem de natureza constitucional, de-
verão observar o “iter” procedimental estabelecido pelo §3º do art. 
5º da Constituição);
(3) tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil 
(ou quais o nosso País aderiu) entre a promulgação da Constituição 
de 1988 e a superveniência da EC nº45/2004 (referidos tratados as-
sumem caráter materialmente constitucional, porque esa qualifica-
da hierarquia jurídica lhes é transmitida por efeito de sua inclusão 
no bloco de constitucionalidade, que é “a somatória daquilo que se 
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adiciona à Constituição escrita, em função dos valores e princípio nela 
consagrados”).

A corrente esposada pelo ministro Gilmar Mendes sagrou-se vence-
dora no julgamento do recurso extraordinário supramencionado. Esta linha 
de raciocínio aparenta mais consentânea com a realidade jurídica brasileira. 

Percorrendo uma análise do direito comparado, verifica-se que em 
diversos Estados estrangeiros, as Constituições são claras em prever igual 
status constitucional às normas internacionais de direitos humanos. É o que 
se verifica, por exemplo, na Constituição da Argentina (art. 75) e na Consti-
tuição da Venezuela (art. 23). 

No caso brasileiro, tal equiparação não ocorre. É verdade que um 
tratado internacional de direitos humanos pode ter status constitucional, 
porém deve ser aprovado com o mesmo ritual das emendas constitucionais. 
Depreende-se daí a intenção do constituinte derivado em não promover a 
equiparação imediata, decorrente da formalização do tratado.

4 Considerações finais

Com a ideia de que vivemos num mundo cada vez mais globalizado, 
e com a prevalência dos direitos humanos, o Estado passa a ostentar um 
perfil de Estado Constitucional Cooperativo. Nesta perspectiva, as normas 
internas ou internacionais que dispõem sobre direitos humanos gozam de 
maior prestígio do que as referentes a temas diversos.

Assim, em sede de tratados internacionais de que o Brasil faça parte, 
se forem de direitos humanos, devem ter especial aplicação no direito pátrio, 
figurando como norma supralegal, ou até mesmo de natureza constitucional, 
caso tenham sido aprovados nos moldes das emendas constitucionais.

Revela-se sensata a corrente atualmente majoritária no Supremo 
Tribunal Federal no tocante à supralegalidade dos tratados internacionais 
de direitos humanos, tendo em vista a intenção do legislador constituinte 
derivado em não promover a equiparação direta de referidos tratados ao 
nível constitucional.

Obviamente, isto não implica dizer estar o Brasil em descompasso 
com o direito comunitário. Tendo em vista a carga valorativa dos direitos 
humanos, sugere-se de lege ferenda possa a Constituição pátria prever a 
equiparação direta desses tratados.
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