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RESUMO 
 

Analisa a cidadania em sua dimensão transnacional, abrangendo direitos 

fundamentais e direitos humanos, no contexto do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Aborda a necessidade de adoção do Estado Constitucional Cooperativo 

para a promoção da cidadania transnacional e demonstra a possibilidade de adoção 

desse modelo de atuação estatal pelo Brasil. 

Nessa perspectiva, trata do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos, integrado pelo Brasil e que cuida da proteção à cidadania transnacional 

em âmbito regional, por meio da atuação da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Versa sobre a imprescindibilidade de que se efetive uma proteção unitária da 

cidadania transnacional, com uma simbiose entre direito interno e direito 

internacional, segundo o princípio da interpretação pro homine, tanto no contexto 

nacional, quanto na atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Cidadania 

Transnacional. Proteção unitária. Estado Constitucional Cooperativo. Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 
 



ABSTRACT 
 

This work analyzes citizenship in its transnational dimension, encompassing 

fundamental rights and human rights, in the context of International Human Rights 

Law. It addresses the need to adopt the Cooperative Constitutional State for the 

promotion of transnational citizenship and demonstrates the possibility of adoption of 

this model of state action by Brazil. 

In this perspective, it addresses the International System for the Protection of Human 

Rights, which is integrated by Brazil and takes care of the protection of transnational 

citizenship at the regional level through the work of the Inter-American Commission 

on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. 

It demonstrates the indispensability of a unitary protection of transnational 

citizenship, with a symbiosis between domestic law and international law, according 

to the principle of pro homine interpretation, both in the national context and in the 

trials of the Inter-American Court of Human Rights. 

 

KEYWORDS: International Human Rights Law. Transnational citizenship. Unitary 

protection. Cooperative Constitutional State. Inter-American Court of Human Rights. 

 
 



RIASSUNTO 
 

Analizza la cittadinanza nella sua dimensione transnazionale, che comprende i diritti 

fondamentali e i diritti umani, nel contesto della Legge Internazionale Sui Diritti 

Umani. Essa affronta la necessità di adottare lo Stato Costituzionale Cooperativo per 

la promozione della cittadinanza transnazionale e dimostra la possibilità di adottare 

questo modello di azione statale del Brasile. 

In tale prospettiva, si occupa del Sistema Interamericano per la Protezione dei Diritti 

Umani, integrato dal Brasile e che si occupa della protezione della cittadinanza 

transnazionale a livello regionale attraverso il lavoro della Commissione 

Interamericana sui Diritti dell'Uomo e della Corte Interamericana dei Diritti Dell'Uomo. 

Versa sulla indispensabilità di una protezione unitaria della cittadinanza 

transnazionale, con una simbiosi tra diritto interno e diritto internazionale, secondo il 

principio dell'interpretazione pro-homine, sia nel contesto nazionale che nel lavoro 

della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo. 

 

PAROLE CHIAVE: Legge Internazionale Sui Diritti Umani. Cittadinanza 

Transnazionale. Protezione Unitaria. Stato Costituzionale Cooperativo. Corte 

Interamericana dei Diritti dell'Uomo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema proposto para o presente trabalho tem por base a concepção da 

cidadania em seu caráter transnacional, que decorre da internacionalização da 

preocupação com os direitos do Homem, traduzida no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial e a partir da 

globalização, como forma de limitar a atuação estatal. 

Segundo essa concepção, parte-se da ideia de que a realização plena da 

cidadania envolve não apenas o exercício efetivo e amplo dos direitos fundamentais 

previstos pelo ordenamento jurídico interno de cada Estado, envolvendo também os 

direitos humanos internacionalmente assegurados. 

Isso porque, se as construções acerca dos direitos do Homem foram 

inicialmente positivadas no âmbito interno, em momento em que a sua incidência era 

restrita ao espaço de atuação do Estado-Nação, com a internacionalização dos 

direitos basilares e fundantes de todos os demais, certo é que a proteção de todo e 

qualquer desses direitos passa a dizer respeito à comunidade internacional. 

Assim, o cidadão nacional é também cidadão de uma sociedade mundial, de 

maneira que seus direitos devem ser respeitados e protegidos tanto na esfera 

nacional, quanto na internacional. 

É importante consignar, desde já, que não se pretende tomar a cidadania, em 

sua dimensão transnacional, como um instituto que possa ser completamente 

desarraigado do Estado-Nação, uma vez que cada Estado ainda tem o dever de 

afirmar os direitos de seus cidadãos. O que se defende é que a cidadania passou a 

ser instituto de interesse da sociedade mundial, não apenas de cada Estado em 

particular. 

Nessa perspectiva, tem-se que os direitos da cidadania não devem mais ser 

somente assegurados pelo Estado, mas também contra o Estado, de modo que 

sobre este recaia responsabilização em caso de eventual violação. 

Dessa forma, o Estado passa a ter o dever de assegurar os direitos humanos 

não só por suas obrigações internas, de forma isolada, mas também nos moldes das 

determinações internacionais sobre o tema, ficando responsável também 

externamente por assegurar tais direitos. 
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Ocorre que a efetivação da cidadania transnacional nos moldes aqui 

delineados é obstada pela concepção tradicional de soberania estatal, de acordo 

com a qual o Estado é autônomo e independente, prestando-se o direito 

internacional apenas a regular a coexistência pacífica entre os Estados. 

Para que seja possível a promoção e a proteção da cidadania transnacional, 

no entanto, essa concepção da soberania deve ser superada, a partir da ideia de 

que, conforme a ideia a ser desenvolvida na presente tese, a atuação estatal é 

agora limitada e moldada pela cidadania transnacional, abrindo-se os seus limites 

para possibilitar a atuação do direito internacional, a fim de que os direitos humanos 

sejam plenamente efetivados e resguardados. 

Assim, deve haver mesmo uma interação entre direito interno e direito 

internacional, para que se obtenha a máxima proteção do Homem, entendendo-se o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos como uma questão de interesse 

recíproco e que demanda a harmonização entre as duas ordens (nacional e 

internacional). 

Nessa linha, no âmbito da proteção dos direitos humanos e, portanto, da 

cidadania transnacional, o direito interno está cada vez mais influenciado pelo direito 

internacional, e vice-versa, não havendo mais como se separar de forma absoluta as 

duas esferas, que funcionam, em plena interação, com o objetivo de promoção dos 

direitos humanos. 

Essa abertura e essa reciprocidade podem ser promovidas, como se 

demonstrará, pela adoção do modelo do Estado Constitucional Cooperativo, que se 

baseia na abertura do Estado para a ordem internacional, caracterizando-o como 

permeável, e não mais como um ente isolado e fechado, com atuação independente 

e influência do direito internacional somente na regulação de suas relações com os 

demais Estados. 

Em nosso ordenamento jurídico, conforme se destacará ao longo da presente 

tese, a Constituição da República permite a aplicação do modelo do Estado 

Constitucional Cooperativo e a abertura para o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

Isso porque, consoante previsão do artigo 1º, inciso II, da nossa Lei Maior, um 

dos fundamentos da nossa República Federativa é a cidadania. Ainda, de acordo 
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com o artigo 4º, inciso II, o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo 

princípio, dentre outros, da prevalência dos direitos humanos. 

Outrossim, nos termos da leitura proposta para a previsão dos parágrafos 2º e 

3º do artigo 5º da Constituição Federal, os tratados de direitos humanos integram 

formalmente a nossa Lei Magna, independentemente do seu quórum de aprovação 

interna, também guiando a atuação do Estado. 

Desta feita, verifica-se a possível abertura do Brasil para a ordem 

internacional na proteção aos direitos humanos, com a consagração da cidadania 

transnacional em nosso país, em consonância com as ideias do já mencionado 

Estado Constitucional Cooperativo. 

Especificamente no contexto do direito brasileiro, tem-se a influência, na 

proteção da cidadania transnacional, do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, sistema regional de proteção aos direitos humanos, que conta com a 

atuação de uma Comissão e de uma Corte na implementação do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos no continente americano. 

O objetivo da tese é demonstrar a necessidade de que o direito interno e o 

direito internacional atuem em uma relação de simbiose, a fim de que se alcance a 

máxima proteção aos direitos humanos, especificamente nesse contexto da 

proteção regional. 

Assim, pretende-se alcançar a superação dos modelos que dão prevalência a 

um ou a outro sistema, para que se passe a dar prevalência sempre para a maior 

efetividade dos direitos humanos, a partir de uma concepção de proteção unitária 

dos direitos humanos na consagração da cidadania transnacional. 

Mister destacar que a questão trabalhada ao longo da pesquisa diz respeito à 

necessidade de se dar contornos jurídicos à atuação política estatal nessa ordem 

internacional dos direitos humanos. 

Com efeito, a soberania estatal e a sua forma de atuação no cenário 

internacional são assuntos permeados pela política adotada por cada Estado, sendo 

necessário, pois, que se estabeleçam limites jurídicos nessa esfera de atuação. 

A partir da proposta deste trabalho, tais limites serão estabelecidos sob a 

perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos e da consagração da 

cidadania transnacional, com mecanismos que evitem a escusa do Estado com base 
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em argumentos políticos de soberania, para uma atuação conforme o modelo do 

Estado Constitucional Cooperativo. 

A escolha do tema teve por base a importância da questão na atualidade, em 

que os órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos ganham maior 

solidez e sua atuação toma mais importância, mostrando-se patente a necessidade 

de se moldar a política estatal, bem como a forma de atuação de tais órgãos 

internacionais, para a efetiva implementação dos direitos humanos de forma 

transnacional. 

A necessidade da abordagem realizada parte da constatação de que, não 

obstante esse maior destaque ao sistema internacional de direitos humanos, ele 

ainda não é dotado de total efetividade, principalmente em razão da visão 

dicotômica entre direito interno e direito internacional e da atuação isolada de cada 

sistema. 

É importante destacar, ainda em sede de introdução, que não se ignora o fato 

de que ainda tratamos da promoção da cidadania transnacional no contexto da 

proteção interamericana, ou seja, de forma restrita em face ao cenário global. 

Ademais, não se desconsidera que, mesmo no contexto interamericano, é 

preciso que os Estados tenham aderido à competência da Corte internacional, não 

se tratando, portanto, de uma implementação global da cidadania transnacional. 

Claramente, em um cenário ideal, almeja-se a implementação da cidadania 

transnacional em sede global, com a proteção dos direitos humanos em escala 

mundial, sem restrições ou mesmo diferenciações nacionais ou regionais, nos 

termos da própria ideia aqui defendida. 

No entanto, a abordagem específica justifica-se no fato de que, como 

mencionado, o Brasil integra tal sistema que, na atualidade, tem-se mostrado 

bastante atuante na promoção dos direitos humanos no continente americano e, 

especificamente, em nosso país. 

Assim, o que se busca por meio do presente trabalho é a formulação de uma 

abordagem da cidadania transnacional dentro de um cenário real e de possível 

implementação no Brasil, alcançando-se uma melhor proteção em âmbito nacional e 

também na esfera regional. 

O trabalho está inserido na linha de pesquisa “A cidadania modelando o 

Estado”, adotada pelo programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 
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da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo em vista que, como já mencionado, 

justamente aborda a necessidade de que a atuação estatal seja revista e 

juridicamente delimitada, com a finalidade de se dar maior proteção aos direitos da 

cidadania, notadamente sob a perspectiva da cidadania transnacional, objeto da 

presente pesquisa. 

O enfrentamento das questões inerentes ao tema proposto será feito em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo será voltado à conceituação da cidadania, demonstrando-

se a construção e a evolução do instituto até a sua formulação na dimensão 

transnacional, com a superação da sua visão nacionalista. 

Em vista disso, serão analisados os reflexos dessa cidadania transnacional 

sobre o conceito de soberania estatal, demonstrando-se a necessidade de 

superação dos paradigmas clássicos dessa soberania na proteção aos direitos 

humanos. 

Ainda nesse primeiro capítulo, como consequência dessa nova perspectiva a 

respeito da soberania estatal, será trabalhada a ideia de Estado Constitucional 

Cooperativo, formulada por Peter Habërle, que nos permite superar as teorias 

monista e dualista acerca da “internalização” do direito internacional, criando-se uma 

simbiose entre as esferas nacional e internacional no que tange à proteção aos 

direitos humanos. 

Já o segundo capítulo será voltado ao estudo do sistema interamericano de 

direitos humanos, passando-se pela sua inserção no sistema regional de proteção 

aos direitos humanos – em contraposição ao sistema global –, até a análise de seu 

funcionamento, especificamente quanto às funções da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

Por fim, o terceiro capítulo abordará a caminho a ser traçado para se alcançar 

a simbiose entre o direito interno e o direito internacional na busca pela máxima 

proteção aos direitos humanos no sistema interamericano. 

Toma-se por base a atuação contenciosa da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e o cumprimento de suas decisões pelo Brasil, em uma ideia de proteção 

unitária dos direitos humanos, com responsabilidade solidária nessa esfera entre o 

direito interno e o direito internacional. 
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Nessa linha, a tese apresentada trabalha com a necessidade de que tanto no 

âmbito interno, quanto na atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

sejam realizadas mudanças que possibilitem a máxima proteção dos direitos 

humanos, considerando-se ambos os sistemas como partes de um só mecanismo 

de proteção. 
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1 O RECONHECIMENTO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS: A CIDADANIA TRANSNACIONAL E O ESTADO CONSTITUCIONAL 

COOPERATIVO 

 

Para o devido desenvolvimento da presente tese, de início, aborda-se a 

evolução do instituto da cidadania, cujo conceito varia conforme o contexto histórico 

em que analisada1. 

Com efeito, o conceito de cidadania está em constante expansão2, agregando 

novas dimensões conforme a evolução dos direitos do Homem e, agora, conforme 

se demonstrará, alcança a esfera internacional, não mais se limitando ao espaço 

territorial do Estado. 

Ademais, a cidadania é caracterizada como multidimensional, podendo ser 

analisada sob diversas perspectivas. 

Nesse sentido, segundo Ricardo Lobo Torres, em sua dimensão temporal, a 

cidadania envolve o sucessivo reconhecimento dos direitos fundamentais; já do 

ponto de vista espacial, a cidadania é examinada nas esferas local, nacional, 

internacional, supranacional e até virtual; na dimensão bilateral, compreende direitos 

e deveres, expressando-se na cidadania pública e privada, ativa e participativa; por 

fim, na dimensão processual, a cidadania “envolve os processos jurídicos através 

dos quais se atualizam direitos e deveres”3. 

O presente trabalho será voltado, conforme já explanado na introdução, 

especificamente à cidadania transnacional, tendo em vista a crescente importância 

dessa dimensão da cidadania para a efetivação dos direitos humanos, no âmbito do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Para que se alcance um melhor entendimento acerca da cidadania 

transnacional, deve-se, então, verificar o caminho traçado nesse campo até a 

afirmação internacional dos direitos humanos, que constituem a base para essa 

dimensão da cidadania. 

 

                                                           
1
 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 6. ed. Rio de janeiro: Record, 2002. p. 22. 

2
 Nesse sentido: NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. p. 179. 
3
 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na Era dos Direitos. In TORRES, 

Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 256. 
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1.1 A CONCEPÇÃO TRADICIONAL DE CIDADANIA E SUA VINCULAÇÃO À 

NACIONALIDADE 

 

O conceito de cidadania, segundo a concepção adotada neste trabalho, tem 

origem na República Antiga. 

Em Roma, por exemplo, a cidadania era tida como “um estatuto unitário pelo 

qual todos os cidadãos são iguais em direitos”4. Então, ser cidadão significava 

também “ter acesso à decisão política, ser um possível governante, um homem 

político”5, com direito não somente de eleição de representantes, como também de 

participação direta na condução dos negócios da cidade. 

Na Grécia Antiga, “os cidadãos atenienses participavam das assembleias do 

povo, tinham plena liberdade de palavra e votavam as leis que governavam a cidade 

– a polis –, tomando decisões políticas”6. 

No entanto, não eram considerados cidadãos os estrangeiros, as mulheres e 

os escravos; apenas os homens livres eram considerados como tais e os demais 

estavam excluídos da proteção do direito. Assim, na Antiguidade, não eram todos os 

Homens que possuíam direitos, apenas eram sujeitos de direitos aqueles 

considerados cidadãos. 

A cidadania moderna, em sua primeira dimensão, surgiu no livro “Les Six 

Livres de la Republique”, de 1576, escrito por Jean Bodin. 

Segundo Jean Bodin, a cidadania estava ligada à soberania e traduzia a 

relação vertical entre soberano e súditos. Para ele, cidadão era “o súdito livre 

dependente da soberania de outrem”7. 

Nessa relação, os cidadãos deviam obediência ao soberano, que detinha o 

poder e concedia-lhes direitos, protegendo-os. 

Bodin, nesse sentido, expressou que “o Príncipe está obrigado a manter pela 

força das armas e das leis seus súditos na segurança de suas pessoas, bens e 

                                                           
4
 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 6. ed. Rio de janeiro: Record, 2002. p. 27. 

5
 Ibidem. p. 27. 

6
 Ibidem. pp. 27-28. 

7
 BODIN, Jean. Os seis livros da República: livro primeiro. Tradução, introdução e notas 
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famílias”, sendo que, de seu turno, “os súditos, por obrigação recíproca, devem a 

seu Príncipe fé, sujeição, obediência, ajuda e socorro”8. 

É importante notar que, de acordo com o contexto histórico-cultural da época, 

ainda eram considerados cidadãos apenas os homens livres e nacionais, excluídos 

os escravos, estrangeiros, mulheres e crianças9. 

Assim, a cidadania traduzia “a forma institucional de pertencer à determinada 

comunidade e o limite de diferenciação em relação aos não-nacionais”, bem como 

relação aos “nacionais de segunda classe, como durante muito tempo foram 

considerados os homens não-proprietários e as mulheres, por exemplo”. 

Trazendo a cidadania a sua segunda dimensão, Thomas Hobbes, em 1651, 

na obra chamada “O cidadão”, vinculou-a ao contratualismo, baseado na voluntária 

submissão do súdito ao soberano, em troca da garantia da condição de sujeito de 

direitos, inclusive quanto ao próprio Estado, para que possa deles desfrutá-los, o 

que não seria possível no estado de natureza. 

Hobbes, a esse respeito, consigna que 

 

Todo homem, fora do estado do governo civil, possui uma liberdade 
a mais completa, porém estéril; porque, se devido a essa liberdade 
alguém pode fazer de tudo a seu arbítrio, deve porém, pela mesma 
liberdade, sofrer de tudo, devido a igual arbítrio dos autos. Já numa 
cidade constituída, todo súdito conserva tanta liberdade quanto lhe 
baste para viver bem e tranquilamente, e dos outros se tira o que é 
preciso para perdermos o medo deles. Fora desse estado, todo 
homem tem direito a tudo, sem que possa desfrutar, porém, de nada; 
nesse estado, cada um pode desfrutar, em segurança, do seu direito 
de espoliar ou de matar outro; nele, ninguém o tem, exceto um único. 
Fora do governo civil, estamos protegidos por nossas próprias forças; 
nele, pelo poder de todos. Fora dele, ninguém tem assegurado o 
fruto de seus labores; nele, todos o têm garantido. Finalmente: fora 
dele, assistimos ao domínio das paixões, da guerra, do medo, da 
miséria, da imundície, da solidão, da barbárie, da ignorância, da 
crueldade; nele, ao domínio da razão, da paz, da segurança, das 
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 BODIN, Jean. Os seis livros da República: livro primeiro. Tradução, introdução e notas 
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9
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riquezas, da decência, da sociedade, da elegância, das ciências e da 
benevolência.10 

 

Como bem explica Smanio, Hobbes entende o Estado como um produto da 

vontade do cidadão de submissão ao poder soberano. A partir dessa submissão, o 

cidadão passa a ser visto como sujeito de direitos, “possuindo, por exemplo, o direito 

de defender-se do próprio soberano em caso de ameaça à própria vida ou outra 

lesão”.11 

Nesse sentido, “Hobbes reconhece o direito natural à vida que transcende o 

poder estatal”, reconhecendo aos cidadãos “direitos individuais e subjetivos”.12 

Passando para a sua terceira dimensão, já na formação do século XVIII, a 

cidadania caracteriza-se como política, horizontal, abstrata e universal13. 

Nessa terceira dimensão, com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, em 

sua obra “Do contrato social”, de 1762, adveio a concepção de cidadão como 

integrante de Estado, participante do poder e que, assim, era caracterizado, ao 

mesmo tempo, como soberano e súdito. 

Desta forma, “Rousseau teria superado a dicotomia extremada entre o 

cidadão e o ente do poder soberano, com a miscigenação entre os dois elementos 

do contrato social”14. 

Na mencionada obra, nesse sentido, Rousseau destaca o pensamento de que 

“o ato de associação encerra um compromisso recíproco do público com os 

particulares”, sendo que “cada indivíduo, contratando, por assim dizer, consigo 

mesmo, acha-se empenhado sob duplo respeito: a saber, como membro do 

                                                           
10

 HOBBES, Thomas. Do cidadão. Tradução, apresentação e notas: Renato Janine Ribeiro; 
Coordenação: Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (Clássicos). 
pp. 155-156. 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania. In Novos direitos e proteção da 
cidadania. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público. Ano 2 – jan./jun. 2009. 
p. 14. 
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 Ibidem. p. 14. 
13

 Ibidem. p. 14. 
14

 SMANIO, Gianpaolo Poggio; KIBRIT, Orly. Estado constitucional cooperativo e a 
aplicação, no Brasil, do acordo de assistência judiciária em matéria penal entre Brasil e 
Estados Unidos da América. Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica (Univali). 
Volume 20. nº 1. jan./abr. 2015. p. 413. 
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soberano, em relação aos particulares, e como membro do Estado, em relação ao 

soberano”15. 

O pensamento de Rousseau a esse respeito é bem sintetizado por Liszt 

Vieira, que explica: 

 

O pensador francês Rousseau propõe o deslocamento da soberania, 
que estava depositada nas mãos do monarca, para o direito do povo, 
mudando o conceito de vontade singular do príncipe para o de 
vontade geral do povo. No sistema de contrato social imaginado por 
Rousseau, não há lugar para a democracia indireta, para a 
representação e delegação de poderes. A soberania é a vontade 
geral, e a vontade não se representa.16 

 

Como destaca Ferrajoli, a consagração dos direitos dos cidadãos tornou-se 

uma limitação para a soberania interna dos Estados, de modo que a relação entre 

eles – cidadãos e Estados – deixou de ser uma relação entre soberanos e súditos, 

para tornar-se uma relação entre dois sujeitos dotados de soberania17. 

Ainda nessa dimensão, a cidadania tem forte vinculação ao Estado-Nação, 

protegendo-se os direitos apenas dos nacionais, de modo que seu fundamento 

básico é tido na relação de pertencimento a uma comunidade, identificando-se 

politicamente os cidadãos18. 

O Estado moderno, então, regulava os direitos de nacionalidade, ou seja, de 

integrar o Estado, mas tal integração trazia em si o significado de submissão ao 

poder estatal. 

Com a transição ao Estado Democrático de Direito, as Constituições 

nacionais passaram a trazer previsões de direitos fundamentais aos seus cidadãos, 

com o que 

 

deixa de prevalecer esse caráter de concessão que se faz ao 
indivíduo, de que ele possa integrar uma organização, para então 
prevalecer a condição de membro integrante do Estado conquistada 
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 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito político. Tradução 
de J. Cretella Jr.; Agnes Cretella. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 34. 
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 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 6. ed. Rio de janeiro: Record, 2002. p. 29. 
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 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado 
nacional. Tradução de Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho; revisão da tradução Karina 
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agora (ao menos pela anuência implícita) por cidadãos participantes 
do exercício da autoridade política.19 

 

O Estado Democrático de Direito tem como traço característico, nessa 

medida, não somente a soberania do povo pela maioria, mas, acima disso, a 

garantia do direito de todos, a partir dos direitos fundamentais, até mesmo contra a 

maioria20. 

Nesse sentido, “a conformação jurídica da cidadania nacional formatou 

praticamente todas as relações entre os indivíduos e o poder político, tornando-se a 

mais importante referência geradora de pertença e de proteção dos direitos do 

homem por parte do Estado”21. 

Tal perspectiva nacionalista da cidadania, desta feita, 

 

funciona ideologicamente como demarcadora imaginária entre 
aqueles que pertencem a uma nação e aqueles que não pertencem, 
estabelecendo uma redução das complexidades internas, dos 
choques culturais, das batalhas territoriais que precisam ser 
governadas e agrupadas a uma mesma maneira de pertencer a um 
só lugar22. 

 

Neste passo é que se tornou indispensável a delimitação das fronteiras 

territoriais dos Estados e, portanto, de sua esfera de atuação, ao longo da história 

moderna do Estado. 

Até a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, nesse passo, “as relações 

entre os países eram pautadas pelo paradigma da coexistência, isto é, pela 

persistência de um discurso de Direito Internacional exclusivamente moldado para e 

pelos Estados”, segundo a lógica “do bilateralismo, da coordenação ou de uma 

sociedade relacional”23. 
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 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. Tradução de Geoge Sperber e Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002. (Estudos da teoria política, humanística). pp.128-
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Após a ocorrência das atrocidades dessa guerra e para evitar-se novo evento 

do mesmo viés, foram firmados sucessivos pactos (convenções e declarações) 

internacionais voltados à proteção internacional dos direitos humanos, os quais, a 

partir de então, passam a ser reconhecidos e protegidos simultaneamente para toda 

a Humanidade24. 

Inclusive, a respeito dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt 

destaca que, a partir da identidade entre cidadania e nacionalidade, muitos tiveram 

seus direitos negados, como se expulsos da humanidade, o que levou à formulação 

da ideia do “direito a ter direitos”, retirando-se da nacionalidade o fundamento para a 

proteção dos direitos da cidadania25. 

Tal ideia, fundamentalmente, tem por base a mesma defendida nesta tese: a 

de que não se pode vincular a proteção aos direitos do Homem a sua qualidade de 

cidadão de um Estado específico. 

Importante notar que outros fatores, como também a globalização, 

contribuíram para a alteração desse quadro. Quanto ao fenômeno da globalização, 

destaca-se que, igualmente visto sob diversas perspectivas, trouxe transformações 

que alcançam a cidadania, aproximando-a da realidade mundial e ressaltando a 

importância das interações entre os Estados também na garantia e proteção aos 

direitos humanos26. 

 

1.2 O ADVENTO DA DIMENSÃO TRANSNACIONAL DA CIDADANIA 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial e por influência da globalização, que 

levaram à internacionalização dos direitos humanos, como já mencionado no tópico 

anterior, além de alterações em seus outros aspectos, decorrentes, por exemplo, da 

passagem do Estado Liberal para o Estado Social, a cidadania passou a ser vista 

sob novo enfoque quanto a sua ligação com a nacionalidade, adquirindo, então, 

mais uma dimensão. 

                                                           
24

 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem 

internacional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 92. 
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 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 3a. reimp. 
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para fins de investigação criminal: novos parâmetros para a cooperação jurídica 
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Com efeito, como visto, foi diante dos resultados da Segunda Guerra Mundial 

que os direitos humanos, em sua concepção contemporânea, passaram a ser de 

preocupação internacional, deixando de ser assunto de interesse exclusivo de cada 

Estado isoladamente27. 

Como bem pontua Marcos Zilli, “o maior legado produzido por força da 

escalada mundial das guerras acabou sendo o grande impulso dado para o 

estabelecimento de um sistema internacional de proteção e monitoramento dos 

direitos humanos”28. 

Outrossim, o conceito de cidadão do mundo, de cidadania transnacional, ou 

planetária, como designa Liszt Vieira29, vem sendo construído também em razão do 

processo de globalização, processo pelo qual “as grandes questões econômicas, 

sociais, ecológicas e políticas deixaram de ser apenas nacionais, tornaram-se 

transnacionais”30. 

Com isso, 

 

A atual cidadania encontra-se ligada a um projeto humanista de 
concepção universalista e cosmopolita, em que se consagra o 
verdadeiro status mundialis hominis. Nesse sentido, supera-se a 
visão tradicionalista e reducionista que faz coincidir a cidadania com 
a relação de pertencimento a um Estado. Por outro lado, a partir do 
reconhecimento dos fenômenos de “supraestatalidade”, a cidadania 
deixa de ser considerada sob o aspecto unilateral – enquanto vínculo 
único do indivíduo com seu Estado –, passando-se a admiti-la na 
forma múltipla, enquanto pluralidade de cidadanias ou cidadania 
multilateral.31 

 

                                                                                                                                                                                     

internacional. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico)- Universidade 
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 VIEIRA, Oscar Vilhena. Realinhamento constitucional. In SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, 
Oscar Vilhena (Coord.). Direito global. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 29. 
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 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Os caminhos da internacionalização do processo penal. 
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Fernanda Regina (org.). Direito processual penal internacional. São Paulo: Atlas, 2013. 
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 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 6. ed. Rio de janeiro: Record, 2002. p. 32. 
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Nessa linha, a cidadania transnacional, também chamada de cosmopolita, 

assegura “direitos e liberdades a serem reconhecidos, não somente pelo estado 

nacional, mas que perpassam os diversos sistemas jurídicos nacionais”32. 

Assim, “ao constituir tema de legítimo interesse internacional, os direitos 

humanos transcendem e extrapolam o domínio reservado do Estado ou a 

competência nacional exclusiva”33. 

Atualmente, nesse passo, a plena efetivação dos direitos da cidadania 

abrange tanto a efetivação dos direitos fundamentais, entendidos como aqueles 

constitucionalmente consagrados no âmbito do direito nacional, quanto dos direitos 

humanos, tidos como os de consagração internacional34. 

Como ensina Marcelo Neves, apesar de haver uma distinção entre os direitos 

fundamentais constitucionalmente assegurados e os direitos humanos protegidos 

internacionalmente, os seus conteúdos “entrecruzam-se”, havendo, portanto uma 

coincidência na proteção de tais direitos, a despeito dos diferentes âmbitos em que 

assegurados35. 

A esse respeito, explica Carolina Alves de Souza Lima: 

 
Os direitos fundamentais são aqueles direitos garantidos por um 
ordenamento jurídico positivo, geralmente com nível constitucional, e 
que gozam de uma tutela reforçada. Apresenta sentido específico e 
preciso, uma vez que representam o conjunto de direitos 
reconhecidos e garantidos por uma ordem jurídica positiva e 
necessariamente democrática. 
Os direitos humanos, por seu turno, englobam os direitos 
fundamentais reconhecidos no âmbito nacional e internacional. 
Compõem os direitos dessa natureza reconhecidos não só nos 
ordenamentos jurídicos nacionais dos países que o reconhecem 
como também os previstos em declarações e tratados internacionais 
de direitos humanos.36 
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Mister consignar que a ideia de uma cidadania que ultrapasse as fronteiras 

nacionais não é recente. 

Essa ideia foi concebida por Kant, para quem todo indivíduo é cidadão de um 

estado em particular e, ao mesmo tempo, do mundo37. 

Nesse sentido, “a doutrina do contrato social deve ser entendida hoje como 

um contrato constitucional e deve estender-se da sociedade particular de cada 

Estado para uma ‘sociedade mundial’, de forma que cada ser humano tenha um 

‘status’ mundial que lhe garanta os direitos fundamentais”38. 

Para garantir esse status mundial, como direito a ter direitos 

independentemente da nacionalidade, e “como condição para um indivíduo 

beneficiar-se do princípio da legalidade, evitando-se dessa maneira o surgimento de 

um novo ‘estado totalitário de natureza’”39, a cidadania não mais deve ser 

considerada apenas no âmbito interno da comunidade política. 

Como bem assinala Ricardo Lobo Torres, “a cidadania já não está ligada à 

cidade nem ao Estado nacional, pois se afirma também no espaço internacional e 

supranacional”40. 

A importância da retomada da defesa de uma cidadania transnacional decorre 

do fato de que, “na atualidade, a situação mundial mudou consideravelmente e 

novas variáveis tornam necessária uma nova perspectiva para a cidadania, que 

possa responder aos graves desafios contemporâneos”41. 

Com efeito, a efetivação desse latente tratamento internacional da cidadania e 

de seus direitos é dificultada por sua concepção tradicional, de que estaria ligada ao 

território nacional e, portanto, ao conceito de nacionalidade42. 
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Essa tensão entre cidadania e nacionalidade é o grande embate entre os 

defensores da cidadania tradicional e aqueles que visualizam a necessidade de 

adequação da sua concepção à realidade instaurada neste século43. 

Não haveria como ser de outro modo, uma vez que o cidadão nacional é, 

agora, também, cidadão de uma sociedade mundial, de maneira que os seus 

direitos, sejam os fundamentais previstos em Constituição, sejam os humanos, 

devem ser respeitados e protegidos por todo e qualquer Estado sobre o qual recaia 

tal responsabilidade44. 

Ora, se as construções acerca dos direitos do Homem foram inicialmente 

positivadas no âmbito interno, em momento em que a sua incidência era restrita ao 

espaço de atuação do Estado-Nação, com a internacionalização dos direitos 

basilares e fundantes de todos os demais, certo é que a proteção de todo e qualquer 

direito passa a dizer respeito à comunidade internacional. 

Cumpre destacar, desde já, que não se pretende tomar a cidadania como um 

instituto que possa ser completamente desarraigado do Estado-Nação, uma vez 

que, conforme demonstrado, cada Estado tem o direito de afirmar os direitos da 

cidadania em seu território. 

                                                                                                                                                                                     

época do fortalecimento do Estado-Nação, mas que hoje, em um mundo no qual não parece 
haver mais fronteiras, não tem mais fundamentação.” (LOPES, A. M. D.. A Cidadania na 
Constituição Federal Brasileira de 1988: redefinindo a participação política. In BONAVIDES, 
Paulo; Lima, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga. Constituição e democracia: 
estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Malheiros, 
2006. p. 24) 
43 “[...] a relação entre cidadania e nacionalidade configura um campo de confronto entre o 
pensamento conservador e o pensamento progressista. Para os conservadores, a cidadania 
se restringe ao conceito de nação, isto é, somente são cidadãos os nacionais de um 
determinado país. A cidadania é vista como relação de filiação, de sangue, entre os 
membros de uma nação. Esta visão nacionalista exclui os imigrantes e estrangeiros 
residentes no país dos benefícios da cidadania. 
[..] 
Recentes concepções mais democráticas procuram dissociar completamente a cidadania da 
nacionalidade. A cidadania teria, assim, uma dimensão puramente jurídica e política, 
afastando-se da dimensão cultural existente em cada nacionalidade. A cidadania teria uma 
proteção transnacional, como os direitos humanos. Por esta concepção, seria possível 
pertencer a uma comunidade política e ter participação independentemente da questão de 
nacionalidade.” (VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 6. ed. Rio de janeiro: Record, 
2002. pp. 31-32) 
44

 Nesse sentido: LIMA, Carolina Alves de Souza. A construção da cidadania e o direito à 
educação. Tese (Livre-docência em Direitos Humanos). Pontifícia Universidade Católica, 
São Paulo, 2011. pp. 18-19. 



 

 

31 

No entanto, deve-se pensar na cidadania como um instituto que possui 

relevância mundial, como decorrência da internacionalização da preocupação com 

os direitos do Homem. 

Tal concepção somente pode ser concretizada mediante a adoção do 

entendimento de que cada nação e também a comunidade internacional devem ter o 

direito e a responsabilidade de protestar diante da violação da cidadania por algum 

Estado45. 

Nesse contexto, destaca-se a imperiosidade de que os direitos do Homem 

sejam protegidos pelo Estado e também contra o Estado, por meio da sua 

responsabilização pelo direito internacional e pelas regras dele decorrentes, bem 

como por aquelas firmadas pelos Estados entre si (tratados e convenções). 

Desta feita, a cidadania 

 

só pode ser assegurada por um acordo da comitas gentium, pois 
este primeiro direito humano, como todos os demais que dele 
derivam, só pode existir, observa Hannah Arendt em artigo publicado 
em 1949, por meio de acordo e garantias mútuas, pois não se trata 
de algo dado, mas construído, e este construído, no caso, requer um 
entendimento de alcance internacional. A relevância desta conclusão 
não é hoje contestada em Direito Internacional Público, que ratione 
materiae necessariamente inclui no seu objeto a repartição legal da 
população mundial, [...] e que por isso mesmo procura evitar que 
existam pessoas que, ao se verem expulsas da trindade Estado-
Povo-Território, percam os benefícios da legalidade.46 

 

Segundo Flávia Piovesan, forma-se, nesse contexto, o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, que traz em si “o esforço de reconstrução dos direitos 

humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea”47. Os direitos humanos, assim, convertem-se em tema de interesse 

internacional, tornando-se, por consequência, universais. 

Nesse sentido, Bobbio afirma que “os súditos se tornam cidadãos quando 

lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá paz estável, uma paz 
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que não tenha guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não 

mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo”48. 

Por isso é que se defende a ideia de cidadania transnacional, que vai além 

das fronteiras do Estado, não se limitando a sua proteção ao âmbito interno. 

Como ressalta André de Carvalho Ramos, é notável a evolução, nas últimas 

décadas, do chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, destacando-se 

que “desde a Carta de São Francisco de 1945 e a Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948, dezenas de tratados e convenções consagraram a preocupação 

internacional com a proteção de direitos de todos os indivíduos, sem distinção”49. 

A partir da elaboração e adoção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, passou-se a considerar, então, a existência de direitos inerentes ao ser 

humano e que, portanto, alcançariam a todas as pessoas. 

Com isso, transforma-se, ao menos no plano normativo, a ordem jurídica 

internacional, saindo do estado de natureza e passando ao estado civil. Desse 

modo, também a soberania externa dos Estados deixa de ser, ao menos em tese, 

absoluta, subordinando-se, juridicamente, “a duas normas fundamentais: o 

imperativo da paz e a tutela dos direitos humanos”50. 

Então, adveio a visão de que a proteção dos direitos dos cidadãos não 

poderia restringir-se ao âmbito estatal, salvaguardando-se também os direitos 

humanos na esfera internacional, como um dos mais importantes limites à atuação 

estatal, seja quanto a sua soberania interna, nas relações dos cidadãos com os 

Estados, seja quanto à soberania externa, nas relações do Estado com a 

comunidade internacional51. 

Hart assinala, nessa linha, ser equivocada a ideia de que “necessariamente 

há, em todo sistema jurídico nacional, um legislador soberano, acima de quaisquer 

limitações jurídicas”, assim como não prospera a crença de que “o direito 
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internacional necessariamente tem uma certa natureza porque as nações são 

soberanas, não podendo ser submetidas a limitações jurídicas que não sejam 

impostas por elas mesmas”52. 

Desta feita, “ao falar de direitos humanos estamos em meio a um novo 

cenário, no qual cada sujeito de direito é considerado de forma individual 

independente das relações de cidadania que estabeleça com o Estado a que 

pertence”53. 

Todavia, a implementação dessa “universalidade” dos direitos do Homem é 

obstada pelo tradicional reconhecimento do Estado como única fonte do direito e 

pela exclusão dos “não-cidadãos” da sua esfera de proteção, bem como pela 

ausência de garantias supra-estatais de direito internacional ao cidadão contra a 

violação de seus direitos a partir de atos do próprio Estado54. 

Nesse sentido, como bem pondera Hannah Arendt: 

 
De uma só vez, os mesmos direitos essenciais eram reivindicados 
como herança inalienável de todos os seres humanos e como 
herança específica de nações específicas; a mesma nação era 
declarada, de uma só vez, sujeita a leis que emanariam 
supostamente dos Direitos do Homem, e soberana, isto é, 
independente de qualquer lei universal, nada reconhecendo como 
superior a si própria.55 
 

Assim, essa dimensão da cidadania, considerada, na dimensão espacial, 

como transnacional, acarreta consequências também quanto ao conceito de 

soberania, alterando a forma de atuação do Estado não só no âmbito interno, mas 

também no cenário internacional. 
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Com efeito, como destaca Ferrajoli, “a história jurídica da soberania é a 

história de uma antinomia entre dois termos – direito e soberania –, logicamente 

incompatíveis e historicamente em luta entre si”56. 

Destarte, mostra-se necessário abordar as consequências dessa limitação da 

atuação estatal no conceito de soberania e quanto a suas relações no cenário 

internacional, ou seja, como a cidadania, agora na sua perspectiva transnacional, 

modela o Estado e sua forma de atuação no só no âmbito interno, mas também 

internacionalmente. 

 

1.3 REFLEXOS DO RECONHECIMENTO DA CIDADANIA TRANSNACIONAL NO 

CONCEITO DE SOBERANIA ESTATAL 

 

Segundo a concepção tradicional de soberania, os Estados possuem poder 

“relativamente ilimitado, livre de qualquer restrição, com exceção das estabelecidas 

pelo próprio país”. Destarte, “dentro das limitações territoriais, o Estado, praticando 

sua soberania, possui autonomia para direcionar, regular e fiscalizar a vida de seus 

cidadãos”57. 

Nas palavras de Mazzuoli, “soberania, em realidade, é o poder que detém o 

Estado, de impor, dentro de seu território, suas decisões, isto é, de editar suas leis e 

executá-las por si próprio”58. 

A soberania, apesar de ser tida como una, pode ser analisada sob diferentes 

perspectivas, segundo diferentes classificações: 

 

A soberania econômica é a capacidade de cada Estado de 
estabelecer de forma autônoma e independente os mecanismos de 
administração da atividade econômica. 
A soberania política pode ser definida como o poder de cada Estado 
de definir seu regime político, seu sistema eleitoral e, no plano 
internacional, a capacidade de atuar de forma livre e autônoma 
perante os outros Estados. 
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E, por fim, a soberania jurídica, consiste na capacidade de cada 
Estado em celebrar livremente acordos e tratados internacionais, 
estabelecendo regras de convivência e auxílio mútuo, e conferindo-
lhe legitimidade perante a comunidade internacional, sem que isso 
signifique ferir seu ordenamento jurídico e sua política interna.59 

 

Como explica Habermas, no modelo da paz de Westfália, o direito 

internacional é constituído “de Estados nacionais que atuam como atores 

independentes que tomam decisões mais ou menos racionais – segundo as 

preferências no sentido da manutenção do poder ou da sua expansão – em meio a 

uma vizinhança anárquica”60. 

O modelo westfaliano era sustentado por dois pilares, baseados na soberania 

estatal e igualdade jurídica dos Estados, razão pela qual vigorava a ideia de não 

intervenção e de coordenação nas relações internacionais. Nesse modelo, quanto à 

soberania externa, os Estados, nas palavras de Mazzuoli, assemelham-se “às 

vitórias-régias que pairam, soberanas, sobre o limbo”61. 

Assim, “a partir da Paz de Westfália consolidou-se a tradicional doutrina da 

soberania do Estado, afastando a interferência dos demais em suas políticas e 

assuntos internos, associada ao chamado ‘domínio reservado do Estado’”62. 

De acordo com essa visão clássica, portanto, o Estado soberano seria aquele 

dotado de poder político e de independência. A soberania significava ausência de 

limitação e de subordinação, baseando-se na autodeterminação, e os Estados “a 

ninguém tinham que responder sobre o que se passava em seu território”63. 

Nesse sentido, destaca-se a formação moderna do Estado “como pessoa 

artificial, fonte exclusiva do direito e, ao mesmo tempo, livre do direito”. 
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A soberania interna do Estado segue, nessa fase, um percurso inverso ao da 

sua soberania externa, pois esta, ao juntar-se às demais soberanias externas dos 

outros Estados, cria na comunidade internacional um “estado de natural 

desregramento, que internamente a sua própria instituição havia negado e 

superado”64. 

Diante do reconhecimento da cidadania transnacional e do advento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, a partir da Segunda Guerra Mundial e com o 

fortalecimento do fenômeno da globalização, sobreveio a necessidade de se dar 

novos contornos à antiga ideia de soberania absoluta dos Estados, determinando-se 

o alcance exato do domínio reservado dos Estados65. 

Conforme ressalta Perez Luño, “o nacionalismo particularista e discriminatório 

choca frontalmente com o ideal universalista que é inerente à própria ideia dos 

direitos humanos”66, tornando-se necessário compatibilizar o modelo de atuação do 

Estado, de modo a se afastar a ideia de individualidade e isolamento de um Estado 

frente ao outro. 

Com efeito, a globalização influencia na conceituação da soberania porque 

trouxe uma nova dimensão espaço-temporal para as relações sociais, de tal modo 

que “em segundo, notícias dão volta ao mundo, capitais entram e saem de um país 

por transferências eletrônicas, novos produtos são fabricados ao mesmo tempo em 

muitos países e em nenhum deles isoladamente” 67. 

Com esse fenômeno da globalização, portanto, fatores globais influenciam 

fatores locais e vice-versa, havendo uma interpenetração entre o global e local, que 

se tornam inseparáveis, com contornos distintivos cada vez menos nítidos. 

Nas palavras de Liszt Vieira, “o global investe o local, e o local impregna o 

global”, em um processo que envolve as duas esferas combinado, criando-se o que 
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ele chama de “glocal”, conceito que incorpora, ao mesmo tempo, as dimensões do 

local e do global68. 

Assim, “ao incremento do processo de integração internacional passou-se a 

se associar a perspectiva do fim do protagonismo estatal na construção das normas 

jurídicas de regência da sociedade humana”69. 

Como mencionado, também a Segunda Guerra Mundial foi importante para o 

processo de internacionalização dos direitos e, por consequência, para a formulação 

da nova concepção da soberania, uma vez que os Estados passaram a ter a sua 

atuação limitada pela proteção internacional dos direitos humanos. 

Ora, antes da Segunda Guerra Mundial, entendia-se que cada Estado 

soberano tinha plena liberdade para atuar e para cuidar de seus cidadãos, sem 

qualquer tipo de ingerência externa. Após o evento em questão, no entanto, 

percebeu-se que a proteção ao cidadão deveria ser assegurada em âmbito mundial, 

para que não se repetissem as atrocidades cometidas no período, sob o escudo da 

legalidade. 

Realmente, a partir de então, percebeu-se que a tensão entre as exigências 

da cidadania transnacional e os limites da soberania constituía uma barreira ao 

alcance e à realização dos direitos humanos70, mostrando-se necessária uma 

reformulação acerca dos limites da atuação estatal nessa seara. 

Isso porque, com a afirmação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

o indivíduo passa a ter assegurados os direitos da cidadania não somente nos 

limites do território estatal, mas perante toda a comunidade internacional, 

garantindo-se a proteção desses direitos de forma transnacional. 

Passa-se a desenhar, então, um novo cenário, em que não há mais espaço 

para a alegação de monopólio estatal sobre a titularidade de direitos dos cidadãos, 

com a consequente superação do modelo westfaliano do direito internacional 

tradicional. 
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Desautorizou-se, assim, “o entendimento tradicional de que as relações 

internacionais se regiam por regras derivadas única e inteiramente da livre vontade 

dos próprios Estados” 71. 

Segundo Sylvia Steiner, com o advento do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, ou, em suas palavras, Direito Humanitário, surgiu a ideia de limitação dos 

poderes do Estado, colocando-se os direitos do Homem acima das razões do 

próprio Estado72. 

A superação do modelo tradicional mostrou-se necessária na medida em que 

pautado em um voluntarismo incompatível com a realidade atual de subjetividade do 

indivíduo, além de desprezar a hodierna conjuntura globalizada da comunidade 

internacional73. 

Por consequência, 

 

O positivismo voluntarista mostrou-se incapaz de explicar o processo 
de formação das normas do direito internacional geral e se tornou 
evidente que só se poderá encontrar uma resposta ao problema dos 
fundamentos e da validade deste último na consciência jurídica 
universal, a partir da asserção da ideia de uma justiça objetiva.74 

 

Desta forma, no contexto da internacionalização dos direitos humanos, o 

conceito de soberania estatal deve ser reformulado, com atenção às novas diretrizes 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não havendo mais sentido na 

afirmação de autonomia estatal. 

O Estado, agora, continua dotado de competências, mas a sua atuação passa 

a ter limitações, subordinando-se aos direitos do cidadão transnacional. 

Nessa perspectiva, “a soberania de um determinado Estado será minimizada, 

se preciso for, para dar espaço a uma soberania compartilhada com os outros 
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Estados, possuidores de perspectivas e objetivos em comum, previamente 

estabelecidos por meio de tratados internacionais”75. 

Portanto, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

 

Respeitadas as diferenças entre os Estados no que diz respeito à 
cultura, população, interesses, características, dentre outras, o que 
se prioriza é a busca pela proteção dos direitos humanos que são os 
mesmos em qualquer parte do globo terrestre por serem necessários 
ao desenvolvimento e exercício da natureza humana. 

Dessa forma, nenhum Estado pode utilizar de sua soberania como 
justificativa para o não cumprimento de prerrogativas humanitárias. 
Antes, todos os Estados devem ser parceiros na busca por políticas 
estratégicas humanitárias, ressaltando que a soberania 
compartilhada não significa a subestimação da soberania, e sim se 
constitui como o seu exercício no espaço internacional para o 
respaldo dos direitos humanos.76 

 

Em suma, “a visão de soberania sempre foi voltada à satisfação e à 

legitimação dos poderes do próprio Estado, e nesse particular seu conceito está 

superado, eis que a realidade hodierna exige a satisfação dos indivíduos”77. 

Assim, a cidadania transnacional passa a remodelar a forma de atuação 

estatal, que não mais pode ser tida como de competência exclusiva e isolada do 

Estado. 

Como destaca Sylvia Steiner, “não há possibilidade de recolocar os termos 

tempo e espaço na mesma escala do passado, nem reconstruir a soberania do 

Estado-nação nos moldes de tempos anteriores”78. 

Inclusive, com a internacionalização dos direitos humanos e, 

consequentemente, da cidadania, tem-se que sua negação pelos Estados passa a 

determinar responsabilização internacional destes. 

Desse modo, não há mais espaço para justificativas dos Estados para a 

violação interna de direitos humanos, somente sob o argumento de exercício da 
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soberania, já que o cidadão, então sujeito de direitos na esfera jurídica internacional, 

“recebe a garantia de proteção do direito internacional público, que não conhece 

delimitação territorial”79. 

Ora, “a não-ingerência em assuntos internos” não deve mais ser interpretada 

como razão para a limitação do monitoramento internacional quanto à proteção aos 

direitos humanos, já que “estes direitos, pela universalidade e indivisibilidade que os 

caracteriza, não dizem respeito estrito a um ou outro Estado, mas a todos os 

Estados conglobados na comunidade internacional”80. 

Assim, 

 

emerge a necessidade de delinear limites à noção tradicional de 
soberania estatal, introduzindo formas de responsabilização do 
Estado na arena internacional, quando as instituições nacionais se 
mostram omissas ou falhas na tarefa de proteção dos direitos 
humanos internacionalmente assegurados.81 

 

Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que os tratados internacionais 

voltados à proteção dos direitos trazem a dimensão transnacional para a cidadania, 

trazem também obrigações internacionais para os Estados que, no exercício da sua 

soberania, aceitam submeter-se à autoridade das instituições internacionais quanto 

à promoção dos direitos humanos. 

Desta forma, eventual violação a direitos humanos previstos em tratados 

internacionais é questão de interesse internacional, vinculando o Estado nessa 

esfera, o que acarreta uma flexibilização da noção tradicional de soberania 

nacional82. 
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Portanto, a partir da ideia cosmopolita de cidadania, construída no tópico 

anterior, identifica-se, na atual conjuntura, a emergência de uma ordem “pós-

westfaliana”, na qual a soberania estatal e sua territorialidade estão perdendo 

força83. 

Como explica Mazzuoli, no cenário de proteção internacional dos direitos 

humanos, em superação à noção de cidadania nacional, 

 

a noção de soberania sofre, ainda, outra transformação. No cenário 
internacional de proteção, os Estados perdem a discricionariedade 
de, internamente, a seu alvedrio e a seu talante, fazer ou deixar de 
fazer o que bem lhes convier. Neste contexto é que, devem os 
Estados-partes num tratado internacional, cumprir todo o acordado, 
sem objetar disposições de seu direito interno como justificativa para 
o não cumprimento do que foi pactuado. 84 

 

No mundo globalizado e diante da concepção da cidadania transnacional, o 

Estado-Nação passa, então, a ter um papel que demanda atuação baseada na 

atuação conjunta na esfera internacional, e não mais isolada, seja em escala global 

ou regional85. 

Por consequência, a tradicional escusa estatal perante o sistema internacional 

de competência exclusiva, baseada em sua soberania, deve ser superada no tema 

da proteção aos direitos humanos86. 

Nas palavras de Celso Lafer, 

 

Uma das características do Direito Internacional Público clássico é a 
existência das “normas mútuas de abstenção”, baseadas no 
reconhecimento recíproco das soberanias e na distribuição das 
competências entre os estados, no âmbito da comunidade 
internacional, essencialmente através de regulamentação da 
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competência territorial dos estados. A estas normas de mútua 
abstenção se agregaram as de “mútua colaboração”, que surgem a 
partir do século XIX. Estas se explicam pela impossibilidade de o 
Estado, com a revolução científica e tecnológica, atender a suas 
necessidades numa base exclusivamente individual e territorial. As 
normas de mútua colaboração provêm, por conseguinte, das 
exigências de cooperação decorrentes da crescente 
interdependência dos Estados, impulsionada por avanços na 
comunicação, no transporte, na indústria moderna e no comércio, e 
que leva à diluição das fronteiras e ao estreitamento da diferença 
entre o “interno” e o “externo”.87 

 

Diante disso, uma importante problemática sobre o contemporâneo conceito 

de soberania estatal reside justamente na necessidade de se alcançar o “equilíbrio 

na construção de uma ordem internacional legítima, capaz de respeitar o exercício 

da soberania de cada Estado”, mas que, ao mesmo tempo, seja dotada de 

mecanismos regulatórios que sirvam de instrumento para a solução de conflitos em 

relação à proteção aos direitos humanos88. 

Surge, então, uma questão relevante e que deve ser respondida para a 

delimitação contemporânea da soberania: “quando um Estado ratifica um tratado de 

proteção dos direitos humanos, diminui ele sua soberania ou, ao contrário, pratica 

um verdadeiro ato soberano?”89. 

Partindo-se da concepção de cidadania transnacional, tem-se que, em 

resposta a esse questionamento, não se pode mais aceitar que “a comunidade 

internacional assista passiva a uma violenta lesão aos Direitos Humanos em 

determinado país, sob a justificativa de que não poderá violar o princípio de 

soberania estatal”90. 

De fato, a tradicional ideia de que o Estado-Nação é o único responsável por 

seus cidadãos “apresenta sinais de substancial fragilidade”91, fortalecendo-se o 

entendimento de que o Direito Internacional dos Direitos Humanos faz a questão 
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ultrapassar as competências estatais internas, elevando-se a questão ao caráter 

supranacional, como demonstrado no tópico anterior. 

Ensina Trindade que não há espaço para invocar-se o dogma da soberania 

no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, em que “os Estados 

contraem obrigações internacionais no exercício pleno de sua soberania, e a livre 

aceitação pelos Estados de obrigações, no plano internacional, não há de ser tida – 

como não o poderia ser – como um abandono da soberania”92. 

Com isso, “o modelo westfaliano de relações internacionais, assentado nos 

princípios de soberania, territorialidade, autonomia e efetividade, sofreu um duro 

golpe”93, não mais se aceitando que um Estado sustente “que a proteção de direitos 

humanos faz parte de seu domínio reservado, e que eventual averiguação 

internacional (mesmo que mínima) da situação interna de direitos humanos 

ofenderia sua soberania”94. 

Desta feita, resta corroborada a conclusão de que se tornou obsoleta a 

conceituação tradicional de soberania, “não condizendo mais com a realidade 

nacional e internacional contemporânea”95. 

É possível afirmar, nessa linha, que “eventual alegação de competência 

exclusiva dos Estados ou mesmo de violação da sagrada soberania estatal no 

domínio da proteção dos direitos humanos encontra-se definitivamente 

ultrapassada”96. 

Assim, pode-se dizer que o Estado permanece como o centro do poder 

político, mas o modelo “estatocêntrico”, pelo qual a Constituição é o “parâmetro 

hierárquico máximo de normatividade externa”, deve ser superado, “desafiando a 

supremacia da Constituição e da própria soberania estatal”97. 
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Nesse panorama, a conceituação de soberania deve ter por base a ideia de 

cooperação internacional entre os Estados na promoção dos direitos humanos, 

afastando-se a ideia tradicional de isolamento estatal, para a atuação no contexto de 

um sistema internacional. 

Como explica Mazzuoli, “a participação dos Estados especialmente na 

comunidade internacional, seguindo-se esta nova trilha, em matéria de proteção 

internacional dos direitos humanos, esta sim, seria sobretudo um ato de soberania 

por excelência”98. 

Desta feita, devem ser superados os dogmas acerca da existência de 

competência nacional exclusiva ou de domínio reservado aos Estados em matéria 

de direitos humanos. 

Como defende Antônio Augusto Cançado Trindade, 

 

com o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, é o próprio Direito Internacional Público que se enriquece, 
na asserção de cânones e princípios próprios a este domínio de 
proteção, baseados em premissas e fundamentalmente distintas das 
que têm guiado seus postulados no plano das relações puramente 
interestatais. O Direito Internacional dos Direitos Humanos vem 
assim afirmar a aptidão do Direito Internacional Público para 
assegurar, no presente contexto, o cumprimento das obrigações 
internacionais de proteção por parte dos Estados vis-à-vis todos os 
seres humanos sob suas respectivas jurisdições.99 

 

Ainda, de acordo com Habermas, não obstante “a soberania e o monopólio da 

violência da autoridade pública terem permanecido formalmente intactos”, não se 

afastando a soberania interna, a interdependência dos Estados, cada vez mais 

intensa, “coloca em questão a premissa segundo a qual a política nacional – de um 

modo geral ainda territorial, nos limites do domínio do Estado – pode ser conciliada 

com o destino efetivo da sociedade nacional” 100. 

É preciso, no entanto, destacar que “a abertura do mundo para novas 

possibilidades de acesso e de trocas não significa que caíram as barreiras nacionais 
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e que uma comunidade de todos os povos da Terra conseguiu formar uma aliança 

harmônica e solidária em torno de projetos comuns”101. 

Com efeito, não se está defendendo o “fim” da soberania estatal, mas a 

necessidade de adequação da atuação estatal aos limites impostos pelo direito 

internacional dos direitos humanos, de tal modo que a soberania não mais seja 

utilizada “como capa protetora para os governantes que cometem graves violações 

dos direitos humanos”102. 

Ressalta Perez Luño que a paulatina relativização da plenitude do 

ordenamento jurídico, objetivando-se a garantia efetiva dos direitos fundamentais, 

não traz em si a ideia de superação da unidade dos sistemas jurídicos, significando 

apenas “transformações e mudanças inquestionáveis em sua significação e 

alcance”103. 

Assim, mesmo diante dessa maior integração entre o direito nacional e o 

direito internacional, não se nega o primado da soberania estatal, não se supera a 

forma estatal, tampouco se abandona a perspectiva de que o Estado é ente basilar 

na estrutura política internacional, apenas se afasta a ideia de que essa soberania 

permitiria ao Estado uma atuação isolada, desconsiderando-se o seu 

posicionamento no mundo globalizado. 

Assim, a influência do Direito Internacional dos Direitos Humanos, na 

perspectiva aqui adotada, não impede ou limita a atuação estatal interna, e nem 

poderia, já que “sem soberania não há ordem política”104. 

O que se faz necessário, desta feita, é um novo contorno para a atuação do 

Estado, que não mais se esgota na produção e aplicação do ordenamento jurídico 

nacional, mas envolve também, agora, o respeito a um ordenamento jurídico 

supranacional. 
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É preciso, então, que a interpretação constitucional seja feita de tal forma a 

considerar os compromissos internacionais assumidos pelos Estados, notadamente 

quanto à proteção dos direitos humanos, mas é de se ressaltar que as constituições 

“continuam sendo o pilar de nossos direitos e de nossas democracias”105. 

Nesse sentido, 

 

não se está a falar numa diminuição da importância da soberania, 
mas sim do redimensionamento dos seus contornos a partir dos 
direitos humanos. Também não se está a defender a prevalência dos 
direitos humanos à soberania como quer Telma Berardo (“não resta 
dúvidas de que, seja na ordem interna, seja na ordem internacional, 
a proteção dos direitos humanos deve prevalecer”), mas de uma 
coexistência harmoniosa entre dois princípios equivalentes: a 
soberania dos Estados e a proteção dos direitos humanos, pois que 
todo esse sistema se encontra baseado nas normas e princípios que 
regem o Estado Democrático de Direito.106 

 

Deve-se ter em vista, nesse sentido, que a elaboração de tratados 

internacionais em geral, incluindo-se os que versam sobre a proteção de direitos 

humanos, não pode ser tida como “amesquinhamento da soberania”. Pelo contrário, 

deve ser tida mesmo como sua manifestação plena, “pois a celebração de um 

tratado é justamente um dos mais importantes exercícios de soberania por parte do 

Estado”107. 

Com efeito, “não se trata de uma limitação do poder soberano do Estado, mas 

da inserção, no conceito de soberania, da proteção dos direitos humanos”108, de 

modo que tais conceitos – soberania e direitos humanos – tornam-se interligados. 

Desta feita, ainda que a cidadania nacional possibilite “uma identidade 

institucional que vincula o indivíduo a uma estrutura política e jurídica”, “o Estado 
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nacional foi incisivamente questionado e afetado em sua capacidade monopolística 

de decidir sobre assuntos tidos como de ordem soberana”109. 

Defende-se, assim que há assuntos ainda reservados ao domínio dos 

Estados e a sua competência interna, mas que há, de outro lado, questões, como a 

proteção aos direitos humanos, de interesse internacional e que, portanto, não 

podem ser excluídas da apreciação do Estado, sob a alegação de que restaria 

abalada a sua soberania. 

Como ressalta Habermas, “só percebemos as tendências que anunciam uma 

constelação pós-nacional como desafio político porque as descrevemos a partir da 

habitual perspectiva do Estado nacional”110. 

É preciso, então, que se alcance, no estudo da soberania, uma adequação a 

essa realidade “pós-nacional”. 

 

1.4 A FORMULAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO PARA A 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA TRANSNACIONAL 

 

Como consequência do abandono da ideia de que o direito internacional seria 

mero promotor da coexistência pacífica entre os Estados soberanos, o delineamento 

da atuação estatal merece ser repensado. 

Defendemos a adoção da teoria do Estado Cooperativo, desenvolvida por 

Peter Habërle, segundo a qual “decisiva é sua estrutura constituída, ou seja, 

juridicamente delimitada, e decisiva é a sua estrutura aberta – tanto para dentro 

como para fora”111. 

No Estado Constitucional Cooperativo, o Estado “encontra a sua identidade 

também no Direito Internacional, no entrelaçamento das relações internacionais e 

supranacionais, na percepção da cooperação e da responsabilidade internacional, 

assim como no campo da solidariedade”112. 
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Sobre a pertinência dessa abordagem, ressalta Canotilho que “as fronteiras 

entre o direito constitucional e o direito internacional ter-se-iam estreitado a tal ponto 

que se torna possível tratar, hoje conjuntamente, do direito constitucional 

internacional e do direito internacional constitucional”113. 

O Estado Constitucional Cooperativo, “substitui o conceito tradicional de 

Estado-Nação, entendido como Estado constitucional democrático internamente mas 

não cooperante e não aliado no plano internacional”114, trazendo à atuação estatal 

elementos de abertura, cooperação e integração que descaracterizam a clássica 

ideia de soberania, em que o Estado é uma unidade fechada. 

Segundo Habërle, o Estado Constitucional Cooperativo não é uma possível 

forma de desenvolvimento do modelo de Estado Constitucional, mas uma forma 

necessária de estatalidade legítima do amanhã. O autor é incisivo ao afirmar que “o 

Estado Constitucional aberto somente pode existir, a longo prazo, como Estado 

cooperativo, ou não é um Estado ‘Constitucional’”115. 

A partir dessa concepção, deve-se proceder a uma alteração na interpretação 

constitucional em cada país, com a abertura do direito interno para as normas de 

direito internacional, notadamente, segundo o enfoque do presente trabalho, as 

normas protetivas de direitos humanos, estabelecendo-se um diálogo entre tais 

fontes, com uma “interpenetração entre as jurisdições internacional e nacional no 

âmbito de proteção do ser humano”116. 

Assim, 

 

No contexto da cooperação internacional em prol dos direitos 
humanos, é possível observar a soberania compartilhada e o Estado 
Constitucional Cooperativo, o qual adiciona à sua estrutura 
elementos de abertura, cooperação e integração que 
descaracterizam o Estado Nacional como uma estrutura fechada e 
centrada na soberania nacional.117 
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No Estado Constitucional Cooperativo, propõe-se a abertura do Estado “para 

um diálogo ético e jurídico com a comunidade internacional e o consequente 

compartilhamento da soberania, ao invés de uma relação político-ideológica ou 

econômico-técnica de dominação” 118. 

Defende-se, nessa linha, que, “em seu atual estágio de desenvolvimento, o 

Estado Constitucional não se justifica por si só, encontrando-se condicionado por 

circunstâncias externas – ou seja, de fora para dentro” 119. 

Nesse sentido, sustenta Antônio Augusto Cançado Trindade que “os 

ordenamentos internacional e nacional formam um todo harmônico, em benefício 

dos seres humanos protegidos, das vítimas de violações dos direitos humanos”120. 

Nas palavras de Peter Habërle: 

 

No Estado constitucional cooperativo, o elemento nacional-estatal é 
relativizado e a pessoa ("idem civis et homo mundi") avança - para 
além das fronteiras estatais - para o ponto central (comum) da 
atuação estatal (e inter- ou supra-estatal), da "realização cooperativa 
dos direitos fundamentais [...]121 

 

Não há, pois, hierarquia entre os sistemas interno e internacional, eles não se 

excluem e não se derrogam, mas integram-se, mantendo, assim, uma harmonia 

quanto aos valores que os guiam: os direitos humanos. 

Para Habërle, nesse passo, o Estado Constitucional Cooperativo tem por 

base uma transformação do direito constitucional e também do direito internacional, 

buscando-se uma relação de complementaridade entre ambos. 

Para o sucesso do Estado Constitucional Cooperativo, “é imperioso 

compartilhar soberania com os demais Estados e organizações internacionais, com 

o objetivo de afirmar os valores universais em prol do ser humano, os quais 
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permitam projetar a soberania desses Estados para além de suas fronteiras de 

forma transparente, democrática e não dominante”122. 

Assim, como explana Gilmar Mendes, nesse modelo de Estado 

 

não se pode deixar de considerar a proteção aos direitos humanos 
como a fórmula mais concreta de que dispõe o sistema 
constitucional, a exigir dos atores da vida sócio-política do Estado 
uma contribuição positiva para a máxima eficácia das normas das 
Constituições moderna que protegem a cooperação internacional 
amistosa como princípio vetor das relações entre os Estados 
Nacional e a proteção dos direitos humanos como corolário da 
própria garantia da dignidade da pessoa humana.123 

 

Desta feita, é possível afirmar que o Estado Constitucional Cooperativo não 

aceita o dogma da soberania estatal absoluta, de tal forma que, como pontua 

Finkelstein, “à luz da própria Constituição, desloca-se a interpretação do texto 

constitucional, não mais sendo este considerado um texto isolado e total, mas sim 

aberto, cooperante e integrado, em uma teia de textos constitucionais”124. 

Diante dessas caraterísticas, tem-se que o Estado 

 

deixa de ser somente uma “instituição” organizada política, social e 
juridicamente, que ocupa certo território, com uma lei máxima, a 
Constituição escrita, e vivida pelo povo e pelo governo, com 
soberania reconhecida interna e externamente. Mais que isso, tudo 
de acordo com a realidade social, interna e internacional, em 
conformidade com o plexo global jurídico-institucional, compreendido 
na referida teia de textos constitucionais em câmbio, em 
comunicação, como também não mais avesso ou preconceituoso 
acerca dos direitos fundamentais/naturais. O Estado deve abarcar o 
antes atacado pluralismo, não só em seu texto base, mas sim de 
forma a empreender os fins do Estado Democrático de Direito aberto; 

                                                                                                                                                                                     
121

 HABËRLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Trad. de Marcos Maliska e 
Elisete Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 72. 
122

 SILVEIRA, Vladimir Oliveira da; ROCAOSLANO, Maria Mendez. Direitos humanos: 
conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 92. 
123

 MENDES, Gilmar Ferreira. A supralegalidade dos tratados internacionais de direitos 
humanos e a prisão civil do depositário infiel no Brasil. In MARINONI, Luiz Guilherme; 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Coord.). Controle de convencionalidade: um panorama 
latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 
2013. p. 226. 
124

 FIINKELSTEIN, Cláudio. Hierarquia das normas no direito internacional: jus cogens e 
metaconstitucionalismo. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 177. 



 

 

51 

e, assim o sendo, o será solidário, fraterno, cooperativo: no sentido 
comunitário da palavra.125 

 

A adoção da teoria do Estado Constitucional Cooperativo mostra-se 

adequada para a promoção da cidadania transnacional, nos moldes em que 

defendida no presente trabalho, na medida em que 

 

a soberania, portanto, não deve ser evocada como escudo de 
proteção às violações de direitos humanos por intermédio da 
cláusula de jurisdição doméstica, mas como instrumento para efetivar 
a proteção aos indivíduos e aos povos. 
Desse modo, a soberania compartilhada deve harmonizar-se com a 
necessária cooperação internacional no âmbito dos direitos 
humanos, num eco às reais necessidades da humanidade, por 
intermédio da relação de complementaridade entre as esferas de 
proteção, que fundamentam as distintas cidadanias complementares. 
Assim, ao afirmarmos que cidadania é o “direito a ter direitos”, é 
evidente que o ser humano pode ter novas demandas (como de fato 
já possui em diversas partes do planeta) atinentes aos direitos 
nacionais, regionais e universais.126 

 

Com o Estado Constitucional Cooperativo, então, tem-se a abertura do 

diálogo entre as nações, de modo que os Estados Constitucionais não mais existem 

para si mesmos, bem como que o direito internacional tenha um papel que vai além 

da mesma coexistência pacífica entre os Estados e da delimitação das soberanias 

nacionais127. 

Parte-se, consequentemente, e na linha do raciocínio desenvolvido nos 

tópicos anteriores, da ideia de que a ordem internacional interfere diretamente na 

atuação do Estado nacional, o qual, então, não pode mais ser tido como soberano 

nos moldes tradicionais. Deve, nessa linha, ser cooperativo, abrindo-se para as 

exigências da ordem internacional128. 
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No Estado Constitucional Cooperativo, o Estado existe para o ser humano e o 

poder estatal deve ser exercido de acordo com os limites impostos pelos direitos 

humanos. Nesse aspecto, “a soberania existe a favor da liberdade, não podendo ser 

utilizada como escudo contra os direitos humanos garantidos pela ordem 

internacional”129. 

Assim, “do ponto de vista dos direitos humanos, a soberania não está definida 

pelo poder ilimitado do Estado, mas por atuação dos poderes internos do Estado em 

direção à concretização dos direitos humanos”130. 

O Estado, então, “não se justifica por si só, mas encontra-se condicionado por 

circunstâncias externas”131. 

É possível afirmar, como alerta Vladimir Silveira, que os direitos humanos 

constituem a ligação entre o direito constitucional e o direito internacional e, nessa 

linha, o Estado Constitucional Cooperativo trabalha com uma estrutura normativa 

que seja aberta ao processo de cooperação internacional e supranacional, com forte 

preocupação com a proteção aos direitos humanos132. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, marco da transição democrática no 

país, também representa um marco jurídico da institucionalização da proteção aos 

direitos humanos por nosso Estado. 

Nesse sentido, em seu artigo 1º133, a Constituição Federal prevê a cidadania 

como um dos fundamentos da atuação estatal. Ademais, por meio de seu artigo 4º, 

inciso II134, a nossa Lei maior consagra o princípio da prevalência dos direitos 

humanos nas relações internacionais do Brasil. 

Com efeito, “a partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar 

suas relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo 
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tempo reconhecendo a existência de limites e condicionamentos à noção de 

soberania estatal”135. 

Assim, o constitucionalismo brasileiro, mesmo sem abandonar as 

prerrogativas de sua soberania interna, mantendo a sua independência nacional, 

“buscou efetivamente abandonar os escudos (muito usuais no passado) contra o 

que é visto como intrusão do Direito Internacional no ordenamento doméstico”136. 

A esse respeito, como explica Piovesan, 

 

esse princípio invoca a abertura da ordem jurídica brasileira ao 
sistema internacional de proteção dos direitos humanos e, ao mesmo 
tempo, exige uma nova interpretação de princípios tradicionais como 
a soberania nacional e a não intervenção, impondo a flexibilização e 
relativização desses valores. Se para o Estado brasileiro a 
prevalência dos direitos humanos é princípio a reger o Brasil no 
cenário internacional, está-se consequentemente admitindo a 
concepção de que os direitos humanos constituem tema de legítima 
preocupação e interesse da comunidade internacional. Os direitos 
humanos, para a Carta de 1988, surgem como tema global.137 

 

Portanto, verifica-se que a Constituição Federal de 1988 traz o Brasil para o 

modelo do Estado Constitucional Cooperativo, destacando-se, nesse sentido, as já 

mencionadas previsões dos seus artigos 1º, inciso II, e 4º, inciso II, segundo os 

quais a cidadania é um dos fundamentos de nosso Estado, que, em suas relações 

internacionais, deve pautar-se pela prevalência dos direitos humanos. 

 

1.5 ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO E PROTEÇÃO UNITÁRIA DOS 

DIREITOS HUMANOS: SUPERAÇÃO DAS TEORIAS MONISTA E DUALISTA NA 

CONSAGRAÇÃO DA CIDADANIA TRANSNACIONAL 
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De início, neste ponto, cumpre destacar que não se pressupõe que haja 

uniformidade na prática constitucional dos Estados sobre a relação entre o direito 

interno e o direito internacional138. 

Realmente, 

 

Se uns fazem referência expressa às relações entre o Direito 
Internacional e se outros vão além, estabelecendo a superioridade da 
convenção sobre a lei ordinária, anterior ou posterior, terceiros as 
equiparam, enquanto outros nenhuma alusão fazem ao Direito 
Internacional e às suas relações com o interno. Estados há que, 
admitindo a obrigatoriedade do tratado na ordem interna, não 
determinam, contudo, a solução do conflito, ao passo que outros, 
indo mais longe, consagram, às vezes, aparentemente, a maior valia 
da convenção sobre a própria Lei Maior.139 

 

No entanto, partiremos de teorias gerais sobre a relação entre as esferas 

jurídicas nacional e internacional, para, depois, tratarmos da questão no contexto 

brasileiro. 

Classicamente, a relação entre o direito interno e o direito internacional é tida 

a partir de duas teorias: monismo e dualismo. 

O dualismo tem por base a ideia de que o direito interno de cada Estado e o 

direito internacional são sistemas independentes e distintos e, pois, com fontes 

diversas, regulando diferentes matérias. 

Nesse contexto, as normas do direito internacional seriam provenientes da 

“vontade comum” dos Estados, e somente por essa “vontade” é que poderiam ser 

alteradas. De outro lado, as normas do direito interno seriam resultado da “vontade” 

do próprio Estado e só por ele poderiam ser modificadas140. 

Para Kelsen, o dualismo representa, na verdade, uma teoria pluralista, tendo 

em vista que baseada na existência do direito internacional e do direito interno de 
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cada um dos Estados, ou seja, não de apenas uma ordem interna, mas dos vários 

ordenamentos jurídicos internos existentes141. 

Conforme essa corrente, “o direito internacional regularia as relações entre os 

Estados, enquanto que o direito interno destinar-se-ia à regulação da conduta do 

Estado com os indivíduos” 142. 

Em suma, tendo em vista que, segundo a teoria dualista, as ordens jurídicas 

nacional e internacional são diversas, por emanarem de fontes distintas, regulando 

matérias diferentes, em campos não coincidentes, “nem se pode falar na existência 

de conflito entre o Direito internacional e Direito interno, uma vez que as normas 

jurídicas internacionais não influem na obrigatoriedade das normas internas, e vice-

versa”143. 

Assim, não haveria conflito entre as duas ordens e o tratado internacional, o 

qual, para valer internamente, deveria ser incorporado ao ordenamento jurídico 

nacional, transformando-se em lei, para ter validade no âmbito estatal. 

Nessa perspectiva, 

 

qualquer norma internacional para se aplicar ao direito interno de um 
Estado necessita ser transformada em direito interno. Assim, um 
tratado para ter validade no domínio estatal, para criar direitos e 
obrigações entre o Estado e os indivíduos, deve ser transformado em 
norma interna por procedimento específico para essa finalidade. 
Somente por essa transformação, uma norma internacional teria 
vigência no território de um Estado e sobre suas pessoas e seus 
poderes públicos.144 

 

Desta feita, para o dualismo, mostra-se necessária a internalização dos 

tratados internacionais para que tenham validade no âmbito do ordenamento jurídico 

do Estado-Nação. 
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Acerca do dualismo, ressalta Leonam que “o direito internacional é uma 

ordem normativa totalmente distinta do direito interno, não havendo entre as duas 

nenhum ponto de encontro”, de modo que “não seria possível pensar em vigência 

direta de normas pertencentes a um campo no outro”145.  

Então, na linha da teoria do dualismo, as duas ordens não seriam 

comunicáveis, eis que constituídas por diferentes fontes. Nesse sentido, “o direito 

interno seria uma ordem produzida como um ato da vontade soberana de um 

Estado, o direito internacional é formado por uma coletividade de vontades, 

manifestada no costume internacional e nos tratados”146. 

Segundo Mazzuoli, “o dualismo, em suma, é corolário dogmático-apológico da 

soberania absoluta do Estado”147, impedindo mesmo as relações internacionais 

entre os Estados. 

Ora, 

 
Se o que dá valor jurídico, nacional ou internacional, a uma norma – 
ou a um sistema de normas – é a sua fonte, nacional ou 
internacional, restrita, por outro lado, a sua validade ao espaço 
cultural em que emerge, pois as outras dimensões, em relação 
àquela da qual se parte, não são jurídicas, mas meros fatos, restará 
impossível o relacionamento jurídico interestatal. Assim, 
evidentemente, porque tanto a ordem jurídica internacional em face 
de cada um dos Estados que a compõem, segundo os dualistas, é 
mero fato e vice-versa, como também porque mero fato é a ordem 
jurídica de cada Estado, cada uma delas, em face das outras, suas 
análogas. E assim voltamos ao solipsismo estatal da tese da 
autolimitação: jurídica, na verdade, é somente a norma posta e assim 
considerada, e só enquanto considerada pelo Estado, aquele Estado 
do qual se parta para fazer a rede lógica das considerações.148 
 

Isso porque o dualismo tem por base a ideia de direito internacional formado 

por normas de caráter contratual, de convivência entre os Estados soberanos, não 

havendo que se falar em integração entre as ordens internacional e interna de cada 
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Estado. Essa ideia vem do fato de que o direito internacional surgiu justamente 

como forma de regular as relações entre os Estados, não para proteger os cidadãos 

de sua atuação, como atualmente se defende a partir da consagração do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. 

A esse respeito, como bem pondera Dallari: 

 
Sob a ótica dualista, pode-se falar de recepção do Direito 
Internacional Público pelo direito interno, mas não de integração 
entre os dois sistemas normativos, na medida em que, do Direito 
Internacional Público ao qual o Estado se encontra comprometido, 
emanam tão-somente diretrizes de natureza política endereçadas às 
instituições responsáveis pela produção das normas de direito 
interno.149 

 
O dualismo é alvo de severas críticas por parte da doutrina especializada, 

especialmente quanto à separação entre a ordem nacional e a ordem internacional 

em planos diversos. 

Sustenta-se, nesse passo, que a independência das ordens nacional e 

internacional daria respaldo à não submissão do Estado ao direito internacional, 

entendimento que, como se defende neste trabalho, não deve prevalecer no âmbito 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Com efeito, sob essa perspectiva, o dualismo é visto como a mais obsoleta 

das teorias sobre a relação entre direito interno e direito internacional, “pois é 

incapaz de se adequar ao reconhecimento da pessoa como sujeito de direito 

internacional, inclusive como jurisdicionado, além dos Estados e das organizações 

internacionais” 150. 

Kelsen critica a teoria dualista, afirmando que tal entendimento contraria a 

própria ideia do direito internacional, que é a de regular a relação entre suas próprias 

normas e os diferentes ordenamentos jurídicos internos, havendo, desse modo, uma 

ligação entre direito internacional e o direito interno de cada país. 

Prosseguindo na crítica ao dualismo e suas contradições, Kelsen argumenta 

que a sua ideia pluralista é juridicamente insustentável, pois o direito interno e o 
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direito internacional não podem ser tidos como sistemas distintos, já que as normas 

de ambos são consideradas válidas ao mesmo tempo e no mesmo espaço, não 

havendo como se sustentar que sejam simultaneamente válidas de maneira 

independente151. 

Ora, ao admitir a validade simultânea, os dualistas – chamados de pluralistas 

por Kelsen – afirmam a existência de uma relação entre as ordens152. 

Ademais, 

 

para os dualistas, inexiste conflito possível entre a ordem 
internacional e a ordem interna simplesmente porque não há 
qualquer interseção entre ambas. São esferas distintas, que não se 
tocam. Assim, as normas de direito internacional disciplinam as 
relações entre Estado, e entre estes e os demais protagonistas da 
sociedade internacional. De sua parte, o direito interno rege as 
relações intra-estatais, sem qualquer conexão com elementos 
externos. Nesta ordem de ideias, um ato internacional qualquer, 
como um tratado normativo, somente operará efeitos no âmbito 
interno de um Estado se uma lei vier incorporá-lo ao ordenamento 
jurídico positivo. Os autores se referem a esta lei como "ordem de 
execução".153 

 

É Kelsen, ainda, que aponta a impossibilidade de sustentar que as ordens 

jurídicas internacional e nacional teriam fontes distintas e objetos diversos. Para ele, 

não há questões que sejam apenas inerentes ao direito internacional, ou, de outro 

lado, que, intrinsecamente, somente possam ser reguladas pelo direito interno de 

um Estado154. 

Com efeito, apesar de a teoria dualista rejeitar a unidade do direito, a relação 

de coordenação entre os Estados só se mostra possível se os diversos sistemas – 

internos e internacional – estiverem submetidos a uma mesma ordem jurídica 

superior. 
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É preciso atentar que “designar uma ordem como soberana significa atribuir-

lhe valor de ordem total, de sorte que é impossível representar vários sistemas de 

normas soberanos, ou várias comunidades jurídicas soberanas, umas ao lado das 

outras”155. 

Assim sendo, seguindo-se a ideia do dualismo, a existência de sistemas 

independentes simultaneamente válidos como soberanos levaria à conclusão de 

possibilidade de que cada um deles se sobreponha sobre a competência material e 

territorial do outro, “o que conduziria ao absurdo de se ter que afirmar como 

igualmente válidas normas cujos conteúdos se excluem logicamente”156. 

Nesse sentido, defende Kelsen que há uma certa verdade na afirmação de 

que o direito internacional seria “interestatal”, ao passo que o direito nacional diria 

respeito apenas a um Estado. No entanto, essa distinção não seria de conteúdo, e 

sim somente quanto ao modo de criação de cada um dos ordenamentos. 

Quanto ao conteúdo, destaca Kelsen que há, de fato, matérias pertencentes 

ao direito interno e outras que apenas podem ser reguladas por normas criadas por 

mais de um Estado, como a própria determinação do âmbito de validade dos 

ordenamentos jurídicos nacionais e os próprios procedimentos de criação do direito 

internacional. 

Todavia, ele afirma que “todo assunto que é ou pode ser regulado pelo direito 

nacional é suscetível de ser uma regulação internacional”, de modo que se mostra 

“impossível sustentar a teoria pluralista estabelecendo uma diferença no conteúdo 

do direito internacional e do direito nacional” 157. 

Ademais, Kelsen ressalta que a diferença na forma de criação do direito 

interno e do direito internacional não é suficiente para afirmar-se que possuem 

fontes distintas, como pretende o dualismo. 
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De acordo com o seu entendimento, a diferença no método de criação não é 

uma diferença de princípio, não significa que pertençam a sistemas jurídicos 

distintos e independentes. 

Para o autor, “a diferença entre o costume e a legislação é muito maior do 

que a que existe entre um tratado internacional e um contrato no direito nacional”. 

Outrossim, “a mesma ordem jurídica nacional contém, ao mesmo tempo, preceitos 

de direitos consuetudinário e do direito positivo” 158. 

Em suma, Kelsen afasta o dualismo, ao entendimento de que o direito 

nacional tem sua razão de validade, ou seja, sua fonte no direito internacional. 

Assim, a “última fonte” do direito nacional deve ser a mesma do direito 

internacional, de modo que o dualismo não se sustenta ao preconizar que esse e 

aquele possuem fontes distintas e independentes entre si.159 

Já o monismo, de outro lado, “preconiza a plena integração entre as ordens 

jurídicas interna e internacional – o que, por conseguinte, implica considerar a norma 

doméstica e internacional como pertencentes a um único ordenamento”160. 

Não haveria, assim, duas ordens jurídicas estanques, “mas sim um só mundo 

jurídico, coordenado, eficaz, regendo o conjunto das atividades sociais dos 

indivíduos e das coletividades e Estados”161. 

Nessa linha, os monistas partem da ideia de unidade do conjunto das normas 

jurídicas, de modo que “não há, para eles, duas ordens jurídicas estanques, como 

querem os dualistas, cada uma com âmbito de validade dentro de sua órbita”162. 

A teoria monista divide-se em três vertentes quanto à solução para o conflito 

entre previsões de direito interno e de direito internacional. 
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Para o monismo moderado, as duas ordens são equiparadas, sem 

prevalência de uma sobre a outra, de modo que os conflitos seriam resolvidos pelo 

critério cronológico; já para o monismo nacionalista, tem prevalência a previsão de 

direito interno; por fim, segundo o monismo internacionalista, tem prevalência a 

disposição de direito internacional. 

Deste modo, opondo-se ao dualismo, o monismo considera que o direito 

interno e o direito internacional pertencem a um mesmo sistema e, não obstante as 

diferenças existentes entre eles, ambos possuem “o mesmo fundamento de validade 

e coexistem em um mesmo plano normativo, sendo possível uma antinomia entre 

normas internacionais e internas”163. 

O monismo é, portanto, “uma corrente heterogênea de pensamento no estudo 

das relações entre o direito interno e o direito internacional”, segundo a qual, como 

visto, trata-se de duas ordens distintas, mas integrantes do mesmo sistema jurídico. 

Isso significa 

 

que o fundamento faz duas ordens jurídicas é o mesmo e sua 
diferença estaria apenas na estrutura, mais centralizada 
internamente e descentralizada no âmbito externo. 
As duas ordens fornecem um mesmo sistema de validade para todas 
as normas nacionais ou internacionais, sendo possível entre elas 
existir contradição. O direito internacional é apenas parte de uma 
ordem jurídica maior que inclui o direito interno, ou melhor tantos 
quantos forem os direitos internos existentes dos Estados.164 

 

Sendo assim, “uma norma de direito internacional poderia viger diretamente 

dentro do território de um Estado sem a necessidade da incorporação”, 

diferentemente do que entende a teoria dualista. 

Ao admitir a existência de antinomias entre direito interno e direito 

internacional, integrantes de um mesmo sistema jurídico, é preciso apontar uma 

solução para essas antinomias, mantendo-se a unidade do ordenamento, “uma vez 
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que se trata de um só ordenamento” e “o princípio da unidade exige que não deve 

haver normas contraditórias dentro desse ordenamento” 165. 

Destarte, como já mencionado, adoção da teoria monista leva ao 

questionamento sobre qual das ordens jurídicas deve prevalecer em caso de 

conflito. 

Diante desse questionamento, destacam-se duas posições: primazia da 

ordem jurídica internacional, pelo monismo internacionalista, ou primazia da ordem 

jurídica estatal, pelo monismo nacionalista166. 

De fato, a partir do monismo, tem-se a problemática sobre a resolução de 

conflitos entre as normas de direito interno e de direito internacional, a qual pode ser 

resolvida de formas distintas, de acordo com o entendimento de supremacia das 

normas nacionais ou internacionais. 

Para Kelsen, a ordem jurídica nacional e a ordem jurídica internacional 

possuem a mesma norma básica como razão de validade, concluindo-se, então, que 

fazem parte do mesmo sistema. 

De acordo com o seu pensamento, o direito internacional é o que faculta aos 

“pais da Constituição” formaram a base do direito interno estatal a partir da primeira 

Constituição Federal. 

Deste modo, tem-se que “a ordem jurídica internacional determina, em virtude 

do princípio da efetividade, não só o âmbito de validade, senão também a razão de 

validade das ordens jurídicas nacionais” 167. 

Nessa linha, considerando-se que as normas básicas das ordens jurídicas 

nacionais são determinadas por uma norma de direito internacional, elas só seriam 

básicas em um sentido relativo. 

Segundo o pensamento de Kelsen, “a norma básica da ordem jurídica 

internacional é também a última razão de validade das ordens jurídicas nacionais”168. 
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De acordo com a teoria do monismo internacionalista, na linha seguida por 

Kelsen, “o direito interno deriva direito internacional, que representa uma ordem 

jurídica hierarquicamente superior”, de modo que não seria possível a existência de 

duas ordens jurídicas coordenadas, mas apenas de duas ordens jurídicas, sendo o 

direito interno subordinado ao direito internacional, o qual, portanto, seria dotado de 

superioridade169. 

Essa superioridade do direito internacional sobre o direito de cada Estado foi 

afirmada, em 1930, pela Corte Permanente de Justiça Internacional.170 

Já para o monismo nacionalista, o direito internacional só teria valor 

internamente sob o próprio ponto de vista da ordem jurídica interna do Estado, 

porquanto “é a constituição deste mesmo Estado que prevê quais são os órgãos 

competentes para a celebração de tratados internacionais, e como estes órgãos 

podem obrigar, internacionalmente, em seu nome, a Nação soberana”171. 

Kelsen critica o monismo nacionalista, asseverando que se trata de um 

subjetivismo político, que faz do próprio Estado o ponto de partida para o direito, 

como se fosse “o centro soberano do mundo”. 

Entretanto, aponta Kelsen que os adeptos dessa teoria não conseguem 

compreender os demais Estados como iguais, ou seja, também como entes 

soberanos, pois “a soberania do Estado-ego é incompatível com a soberania do 

Estado-tu” 172. 

Em suas palavras, 

                                                                                                                                                                                     

orden jurídico internacional determina, en virtud del principio de la efectividad, no sólo el 
ámbito de validez, sino también la razón de validez de los órdenes jurídicos nacionales.” 
168

 KELSEN, Hans. Teoria general del derecho y del Estado. Tradução de Eduardo García 
Máynez. México: Textos Universitarios, 1969. p. 437. (tradução livre) Texto original: “Como 
las normas básicas de los órdenes jurídicos nacionales son determinadas por una norma del 
derecho internacional, sólo son básicas en un sentido relativo. La norma básica del orden 
jurídico internacional es también la última razón de validez de los órdenes jurídicos 
nacionales.” 
169

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, constituição e os tratados 
internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica 
brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 122. 
170

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e tratados internacionais: alguns aspectos da 
relação entre direito internacional e direito interno. In MARINONI, Luiz Guilherme; 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Coord.). Controle de convencionalidade: um panorama 
latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 
2013. p. 150. 
171

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit. p. 127. 
172

 KELSEN, Hans. Teoria general del derecho y del Estado. Tradução de Eduardo García 
Máynez. México: Textos Universitarios, 1969. p. 460. 



 

 

64 

 

O ego e o tu só podem ser concebidos como entes iguais quando 
nossa filosofía parte do mundo objetivo ao qual aqueles pertencem, 
sem considerar nenhum dos dois como centros soberanos do todo. 
De maneira semelhante, a ideia da igualdade de todos os Estados 
unicamente pode ser mantida se baseamos nossa interpretação dos 
fenômenos jurídicos na primazia do direito internacional. Os Estados 
só podem ser considerados como iguais se não são pressupostos 
como soberanos.173 

 

Seguindo essa linha, Kelsen escreve sobre o direito internacional como 

fundamento de validade do direito nacional e a formação de um direito universal, 

defendendo que 

 

Os Estados são soberanos na medida em que não existe um direito 
internacional ou em que se supõe a sua inexistência. Mas se o direito 
internacional existe ou se pressupõe a sua existência, então há uma 
ordem jurídica superior à dos Estados, e essa ordem tem validade. 
Disso se infere que, ante o direito internacional, os Estados não são 
soberanos, ou, o que equivale ao mesmo, que a ordem jurídica 
internacional, ao determinar o âmbito e a razão de validade das 
ordens jurídicas nacionais, forma, junto a estes, uma ordem jurídica 
universal.174 

 

No Brasil, prevê-se que, para que os tratados internacionais tenham vigência 

interna, eles sejam formalmente introduzidos ao nosso ordenamento jurídico, o que 

denota a adoção da teoria dualista. 
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Isso porque o artigo 84, inciso VIII, da Constituição da República175 prevê que 

compete privativamente ao Presidente da República a celebração de tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 

Desse modo, o tratado celebrado pelo Presidente da República 

internacionalmente só terá validade no âmbito do ordenamento jurídico interno após 

o referendo pelo Congresso Nacional, ou seja, após a sua “internalização”, com o 

reconhecimento pela ordem nacional. 

Todavia, em virtude da própria natureza dos tratados de direitos humanos, 

não se mostra possível “simplesmente equipará-los aos tratados em geral, pois, 

enquanto estes consagram interesses comuns dos seres humanos, aqueles dizem 

respeito a interesses recíprocos entre as partes”176. 

De fato, em tema de direitos humanos, a distinção entre ordem interna e 

ordem internacional não se afigura aplicável, já que deve ser considerada a 

prevalência da cidadania transnacional como ponto central da atuação estatal, 

independentemente da fonte da norma protetiva. 

Marcelo Neves trata da questão sob a perspectiva do 

“transconstitucionalismo”, defendendo que, 

 
embora não se possa afastar o direito constitucional clássico do 
Estado, vinculado geralmente a um texto constitucional, o 
constitucionalismo abre-se para esferas além do Estado, não 
propriamente porque surjam outras Constituições (não estatais), mas 
sim porque os problemas eminentemente constitucionais, 
especialmente os referentes aos direitos humanos, perpassam 
simultaneamente ordens jurídicas diversas, que atuam 
entrelaçadamente na busca de soluções.177 
 

A solução adotada neste trabalho está na aplicação da teoria do Estado 

Constitucional Cooperativo, a partir da qual há a superação dessa dicotomia entre 

dualismo e monismo, com o abandono da concepção de que o direito internacional 
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tem a função de mero instrumento de coexistência pacífica entre os Estados 

soberanos178. 

De fato, 

 
As especificidades do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
desafiam a concepção clássica de Direito Internacional, baseada em 
ultrapassados conceitos como soberania e supremacia da 
Constituição – ao menos no que diz respeito à proteção da pessoa 
humana – e põem em xeque a tradicional visão da relação entre 
direito internacional e direito interno que tem fomentado as 
discussões em torno das doutrinas monista e dualista.179 
 

Antônio Augusto Cançado Trindade trata da questão, defendendo que, 

 

Longe de operarem de modo estanque ou compartimentalizado, o 
Direito Internacional e o direito interno passaram efetivamente a 
interagir, por força das disposições de tratados de direitos humanos, 
atribuindo expressamente funções de proteção aos órgãos dos 
Estados, assim como da abertura do Direito Constitucional 
contemporâneo aos direitos humanos internacionalmente 
consagrados. Descartou-se, assim, no plano vertical, o velho debate 
acerca da primazia das normas do Direito Internacional ou do direito 
interno, por se mostrarem estes em constante interação no presente 
domínio de proteção. Desvencilhando-se das amarras da doutrina 
clássica, o primado passou a ser da norma – de origem internacional 
ou interna – que melhor protegesse os direitos humanos, da norma 
mais favorável às supostas vítimas.180 

 

No âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, sob a perspectiva 

aqui exposta, foram consagrados diversos vetores de interpretação normativa e de 

atuação estatal, voltados à máxima proteção dos direitos humanos. 

Dentre eles, consagrou-se o princípio da interpretação pro homine, de modo 

que a interpretação normativa deve sempre ter em vista a proteção aos direitos 

humanos. Assim, não são os interesses dos Estados que devem ser considerados, 

em um primeiro plano, no sistema de proteção do ser humano, mas, sim, os do 

indivíduo protegido. 
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Nesse sentido, a interpretação das previsões acerca dos direitos humanos 

deve ter, sempre, em primeiro plano, a finalidade de resguardar a maior proteção a 

esses direitos181. 

A partir da adoção desse princípio, destacam-se as seguintes diretrizes de 

interpretação a serem aplicadas no sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos: a) a interpretação deve ser sistemática, reconhecendo-se direitos mesmo 

que implicitamente; b) eventuais limitações necessárias aos direitos devem ser 

sempre feita de forma restrita; c) no caso de omissões e lacunas no sistema, deve-

se considerar a maior proteção ao indivíduo, em respeito à proibição do 

retrocesso182. 

Outro vetor que deve guiar a proteção aos direitos humanos é o princípio da 

máxima efetividade, pelo qual se evita que as normas tenham caráter meramente 

programático, aumentando-se a proteção dos indivíduos a partir da sua plena 

aplicabilidade. 

Ainda, incide o princípio da interpretação autônoma dos direitos humanos, 

trazendo a ideia de que “os conceitos e termos inseridos nos tratados de direitos 

humanos podem possuir sentidos próprios, distintos dos sentidos a eles atribuídos 

pelo direito interno, para dotar de maior efetividade os textos internacionais de 

direitos humanos”183. 

É de se destacar, por fim, o princípio da primazia da norma mais favorável ao 

indivíduo, o qual determina que “caso haja dúvida na interpretação de qual norma 

deve reger determinado caso, impõe-se que seja utilizada a norma mais favorável ao 

indivíduo, quer seja tal norma de origem internacional ou mesmo nacional”184. 

Com a aplicação desses princípios, tem-se que, no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, pautado pela cidadania transnacional, prevalece a ideia de maior 

proteção ao indivíduo, passando, então, os direitos humanos a fundamentarem a 

atuação interna e externa dos Estados e quebrando-se a rigidez da ideia tradicional 

de soberania. 
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Como bem destaca Bechara, “o reconhecimento dos direitos humanos como 

standard universal no sentido normativo está associado à forma como interagem o 

sistema internacional e o sistema nacional”185. 

Essa interação, na forma estudada, é de harmonização, que “consiste no 

processo de determinação do relacionamento entre diversos elementos a partir de 

um padrão pré-fixado, evitando ou mesmo eliminando conflitos”186. 

Assim, no Direito Internacional dos Direitos Humanos, o direito internacional e 

o direito interno devem interagir na busca pela norma que melhor tutele o ser 

humano187, por meio de uma mútua “contaminação”, ou de um relacionamento de 

simbiose, em que os sistemas internacional e nacional moldam-se na busca pela 

maior proteção aos direitos humanos188. 

Como destaca Wagner Menezes, o direito interno está cada vez mais 

ocupando-se de questões internacionais e, de outro lado, o direito internacional está 

cada mais repercutindo no âmbito do Estados, havendo uma recíproca influência, de 

modo a não mais ser possível ignorar “a forte influência normativa externa, direta e 

indiretamente, no âmbito nacional”189. 

Nesse panorama de ideias, a divergência entre monistas e dualistas sobre a 

primazia do direito internacional ou do direito interno perde a sua relevância, “já que 

prevalece a norma mais favorável às vítimas, a despeito da sua origem”, de forma a 

fazer surgir “uma nova permeabilidade normativa a diluir a separação absoluta entre 

o direito internacional e o direito doméstico”190. 
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A partir dessa ideia, inclusive, põe-se fim à estruturação piramidal do direito, 

que tinha por vértice a Constituição, já que o vértice passa a ser, nessa perspectiva, 

o indivíduo, relativizando-se a tradicional hierarquia entre as normas191. 

Com isso, na linha da ideia aqui delineada, a respeito da adoção do Estado 

Constitucional Cooperativo, defende-se a superação de teorias como o monismo e o 

dualismo, para que se aceite a integração das ordens interna e internacional na 

busca pela máxima proteção à cidadania transnacional, em conformidade com o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 

1.6 POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL 

COOPERATIVO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Sob o ponto de vista de nosso ordenamento jurídico interno, a adoção do 

Estado Constitucional Cooperativo e da ideia de superação das teorias dualista e 

monista encontra amparo na Constituição da República, mostrando-se plenamente 

aplicável. 

Com efeito, como visto, de acordo com o inciso II do artigo 1º de nossa Lei 

Maior, a cidadania é fundamento do Estado brasileiro, o qual, em suas relações 

internacionais, rege-se pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, conforme 

o artigo 4º, inciso II. 

Essa previsão, como ressalta Celso Lafer, representa a abertura “ao mundo”, 

marcando passagem para um Estado democrático. Diz o autor que “este princípio 

afirma uma visão do mundo – que permeia a Constituição de 1988 – na qual o 

exercício do poder não pode se liminar à perspectiva dos governantes, mas deve 

incorporar a perspectiva da cidadania”192. 

A partir desse princípio, tem-se a determinação de comunicação entre a 

ordem jurídica internacional e a ordem internacional, consagrando-se a orientação 

de atuação sempre voltada à maior proteção dos direitos humanos, prevalecendo, 

assim, a cidadania transnacional na limitação da atuação do Estado. 
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Outrossim, tal comando constitucional “determina a prevalência dos direitos 

humanos (art. 4º, II, CF) como diretriz ao Brasil em suas relações internacionais é 

entendido como o equivalente no direito interno para a aplicação do princípio pro 

homine”193. 

Tem-se, pois, “que o princípio internacional pro homine tem autorização 

constitucional para ser aplicado entre nós como resultado do diálogo entre fontes 

internacionais (tratados de direitos humanos) e de direito interno”194, em 

conformidade com a teoria do Estado Constitucional Cooperativo. 

Ademais, o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

prevê que “o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos 

direitos humanos”. 

Percebe-se, por essa previsão, a intenção do constituinte de submeter o 

Brasil a uma ordem transnacional de proteção aos direitos humanos, moldando-se a 

sua atuação interna também por força de um tribunal internacional, com a finalidade 

de consagração da maior proteção à cidadania, superando-se a visão clássica de 

soberania e de não ingerência externa na atuação estatal interna, na linha dos 

traços basilares do Estado Constitucional Cooperativo. 

Ainda no mesmo sentido, no inciso III do artigo 1º195, a Constituição Federal 

prevê também a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

atuação estatal, como resultado de um “impacto certo do movimento expansionista 

dos direitos humanos iniciados no período pós-Segunda Guerra e em plena 

desenvoltura até hoje”196, como já visto no presente trabalho. 

Com isso, tais fundamentos são tidos como valores fundantes da ordem 

normativa interna, limitando o Estado em todas as suas esferas de atuação, 

impondo o respeito aos direitos fundamentais de seus cidadãos e também servindo 
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como parâmetro para a interpretação de todo nosso ordenamento jurídico, inclusive 

da própria Constituição. 

Desta feita, como destaca Mazzuoli, “pode-se dizer que os direitos 

fundamentais são conditio sine qua non do Estado Constitucional e Humanista de 

Direito, ocupando o grau superior da ordem jurídica”197. 

Em conclusão, tem-se que é a própria redação da nossa Constituição da 

República de 1988 que leva à conclusão de que os direitos humanos devem ser 

assegurados, em nosso país, a partir do princípio pro homine, conjugando-se a 

interpretação de nossa ordem jurídica interna e dos tratados internacionais de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil, na busca pela maior proteção à cidadania 

transnacional. 

Desta forma, não se entende mais cabível a defesa da existência de uma 

relação estritamente hierárquica entre o direito interno e o direito internacional198, 

mais especificamente o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Antônio Augusto Cançado Trindade ressalta que “diversas Constituições 

nacionais contemporâneas, referindo-se expressamente aos tratados de direitos 

humanos, concedem um tratamento especial ou diferenciado também no plano do 

direito interno aos direitos humanos internacionalmente consagrados”, destacando 

que “a Constituição Brasileira vigente não faz exceção a esta nova e alentadora 

tendência do constitucionalismo hodierno”199. 

A respeito especificamente da proteção aos direitos fundamentais e humanos 

– na linha do que já foi exposto nesta tese, considerando-se os direitos 

fundamentais como aqueles previstos na Constituição do Estado e os direitos 

humanos como aqueles internacionalmente reconhecidos –, nossa Constituição, em 

seu artigo 5º, parágrafo 2º, traz a previsão de que “os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
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ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 

Por meio dessa previsão constitucional, tem-se que os direitos humanos 

decorrentes de tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário 

passam a fazer parte de nosso ordenamento jurídico com aplicação imediata (artigo 

5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal200), “da mesma forma e no mesmo nível 

que os direitos constitucionalmente consagrados”201. 

Assim, o rol dos direitos e garantias fundamentais previstos na nossa 

Constituição é ampliado em atenção às previsões dos tratados internacionais de 

direitos humanos202. 

A partir da previsão contida no parágrafo 2º do seu artigo 5º, a Constituição 

da República de 1988, que teve por finalidade evitar que os direitos fundamentais 

ficassem adstritos aos previstos na redação constitucional, surgiram três vertentes 

para os direitos e garantias fundamentais na ordem jurídica brasileira, como bem 

explica Mazzuoli: 

 

desmembrando esse dispositivo, o que dele se extrai é que, além 
dos direitos expressos na Constituição (primeira vertente), existem 
também os direitos nela implícitos (segunda vertente), que decorrem 
do regime (primeira subdivisão da segunda vertente) e dos princípios 
(segunda subdivisão da segunda vertente) por ela adotados, e os 
direitos provenientes de tratados (terceira vertente), que não estão 
nem expressa nem implicitamente previstos na Constituição, mas 
provém ou podem vir a provir dos instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil.203 

 

Seguindo-se a linha do Estado Constitucional Cooperativo, defende-se a 

interpretação segundo a qual, diferentemente do que ocorre com os tratados 

internacionais em geral, em que se exige a atuação do Poder Legislativo para a sua 

integração ao ordenamento jurídico nacional, com força de lei, os tratados de direitos 
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humanos passam a fazer parte material – ainda que não formal – do bloco de 

constitucionalidade como direitos exigíveis direta e imediatamente em nosso 

ordenamento jurídico interno204. 

Com efeito, diversamente dos acordos por meio dos quais os Estados 

somente criam obrigações entre si, os tratados de direitos humanos objetivam a 

proteção da cidadania transnacional, estabelecendo obrigações que atingem não 

somente os Estados, mas também seus cidadãos. 

Desta feita, verifica-se que a garantia dos direitos da pessoa humana é 

matéria comum ao direito internacional e ao direito interno, pertencendo, pois, a 

ambos os sistemas205. 

Assim, em conformidade com a tese aqui proposta, não haveria que se falar, 

nesse tocante, em dualismo, tampouco propriamente em primado de uma ordem 

jurídica sobre a outra, mas de integração, construindo-se uma constitucionalização 

do direito internacional e, ao mesmo tempo, uma internacionalização do direito 

interno. 

No entanto, com a edição da Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 30 

de dezembro de 2004, adveio a previsão do atual do atual parágrafo 3º do artigo 5º 

da nossa Constituição da República. 

A atual redação do dispositivo prevê 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”. 

Ocorre que a nova previsão não pacificou o tema, tampouco encerrou as 

discussões sobre a questão. 

Pelo contrário, criou ainda maiores controvérsias a respeito206, já que trouxe 

um regramento específico para os tratados internacionais de direitos humanos, sem, 

no entanto, definir a sua aplicação e a diferenciação entre os tratados da mesma 
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espécie que não sigam tal regramento ou que tenham sido anteriormente integrados 

ao nosso ordenamento jurídico. 

Em vista da nova redação constitucional, então, surgiu entendimento no 

sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos em geral, sejam 

anteriores ou posteriores à referida Emenda Constitucional, cuja aprovação não 

tenha se dado na forma do rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição 

Federal teriam status hierárquico de lei ordinária federal em nosso ordenamento 

jurídico. 

Somente os tratados de direitos humanos posteriores à Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004 e aprovados conforme o rito específico previsto no 

mencionado parágrafo 3º é que teriam natureza equivalente a de Emenda 

Constitucional e, portanto, status de norma constitucional. 

Para Carla Pinheiro, o problema da interpretação feita pelos adeptos dessa 

corrente é que suas ideias, 

 

se de um lado generalizam – tratados em geral –, sem se ater ao 
contexto em que foi inserido tal preceito, por outro lado restringem 
sua interpretação, quando não levam em conta uma visão da 
Constituição em sua totalidade – a qual tem por principal fundamento 
a proteção da dignidade da pessoa humana. Ambas veem os 
tratados, ao mesmo tempo, de forma generalizada, ignorando a 
diferença entre tratados que tenham natureza de Direito 
Fundamental e as demais espécies de tratados – de natureza 
comercial, tributária etc. –, ou interpretam essa norma de forma 
isolada – e não sistemática, como deveria –, sem se ater ao disposto 
na norma da Constituição.207 

 

Há, de outro lado, uma corrente que defende a inconstitucionalidade da 

previsão do mencionado parágrafo 3º, por violar cláusula pétrea prevista no 

parágrafo 4º do artigo 60 também da Constituição da República. 

Segundo esse entendimento, o novo dispositivo contraria a previsão do 

parágrafo 2º do mesmo artigo 5º, “norma advinda do poder constituinte originário”, 

que “já disciplina a questão da incorporação dos tratados internacionais de direitos 

humanos no ordenamento jurídico nacional”208, com status constitucional. 
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Já para uma terceira corrente, todos os tratados internacionais de direitos 

humanos teriam natureza constitucional, de maneira que a alteração promovida pela 

Emenda 45 a esse respeito teria apenas atribuído o caráter de norma formalmente 

constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados conforme o rito do 

parágrafo 3º do artigo 5º. 

Nesse sentido, 

 

todos os tratados internacionais de direitos humanos seriam 
materialmente constitucionais, com fulcro no art. 5º, §2º, e existiriam 
alguns que seriam material e formalmente constitucionais, pois 
aprovados pelo novo rito especial do art. 5º §3º. A diferença entre 
eles é que o tratado formalmente constitucional não poderia ser 
suscetível de denúncia.209 

 

Como já defendido, não se entende possível igualar os tratados em geral, que 

“traçam relações entre os Estados partes ou cuidam da relação entre sujeitos de 

direito internacional público e seu interesses recíprocos”210, com aqueles que 

versam sobre os direitos humanos, mostrando-se de rigor dispensar tratamento 

especial a esses últimos. 

É preciso considerar a diferente finalidade do direito internacional comum em 

relação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e seus diversos objetos e 

objetivos, que levam, consequentemente, a essa diferença de tratamento nos 

tratados formulados no âmbito de cada qual. 

De fato, 

 

a diferença essencial entre as funções da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e os outros órgãos multilaterais, assim como entre 
o Direito Internacional dos direitos humanos e o Direito Internacional 
westfaliano, encontra-se na matéria por eles tratada. No Direito 
Internacional tradicional o que se busca é a harmonização dos 
interesses nacionais entre Estados, regulando-se a forma de solução 
de conflitos. No Direito Internacional dos direitos humanos busca-se 
sobretudo a harmonização de conflitos entre os Estados e seus 
cidadãos, cujos interesses, em regimes democráticos, são 
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basicamente os mesmos. Apenas marginalmente se solucionam 
controvérsias interestatais.211 

 

Como bem pondera Trindade, os tratados de proteção aos direitos humanos 

não podem ter “o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo 

comercial de exportação de laranjas ou sapatos, ou a um acordo de isenção de 

vistos para turistas estrangeiros”, pois, “à hierarquia de valores, deve corresponder 

uma hierarquia de normas, nos planos tanto nacional quanto internacional, a ser 

interpretadas e aplicadas mediante critérios apropriados”, de modo que “os tratados 

de direitos humanos têm um caráter especial, e devem ser tidos como tais”212. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos seria, assim, um campo 

específico do direito internacional, referindo-se particularmente à proteção dos 

indivíduos nos planos internacional e nacional, a partir da consagração da cidadania 

transnacional213. 

Destarte, uma vez ratificados, os tratados sobre Direitos Humanos passam a 

ter aplicabilidade imediata em nosso ordenamento jurídico (conforme determina o 

artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal), diferentemente das demais 

espécies de tratados internacionais, que precisam seguir um procedimento 

específico para que passem a integrar nossa ordem jurídica214. 

Em suma, é preciso considerar que o artigo 5º da Constituição da República 

de 1988, em seu parágrafo 2º, determina que os direitos humanos previstos nos 

tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro passam a integrar o bloco 

de constitucionalidade, ainda que apenas materialmente, ou seja, sem fazer parte 

formal do texto constitucional. 
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Desta forma, aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo 

Brasil deve ser conferida a mesma hierarquia das normas constitucionais, servindo 

também como paradigma para a aferição da validade da norma ou do ato internos, 

com base no entendimento já exposto. 

Celso Lafer entende, nesse sentido, que mesmo os tratados de direitos 

humanos aprovados no Brasil pelo quórum simples devem integrar o bloco de 

constitucionalidade, não se podendo encará-los como leis ordinárias, justamente em 

razão da redação do parágrafo 2º em questão. 

Ressalta Celso Lafer que, mesmo que não integrem a Constituição 

documental, os tratados internacionais de direitos humanos somam-se aos 

princípios e aos valores constitucionais, na busca pela plena afirmação dos direitos 

humanos215. 

De outro lado, se o tratado internacional de direitos humanos for aprovado 

pelo quórum qualificado previsto no previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da 

Constituição Federal, será formalmente constitucional, servindo de paradigma 

também ao controle concentrado de constitucionalidade216. 

Nessa linha é o entendimento de Sarlet: 

 

A EC 45, que cuidou da reforma do Poder Judiciário, acrescentou - 
como já frisado - um §3º do art. 5º da nossa Constituição. Tal 
preceito - para além de reforçar (pelo menos no que diz com o direito 
constitucional positivo) a corrente distinção entre direitos humanos e 
direitos fundamentais a partir do seu respectivo plano de 
reconhecimento e proteção jurídico-positivo - acabou por inserir no 
texto constitucional uma norma (no caso, uma regra do tipo 
procedimental, em primeira linha) dispondo sobre a forma de 
incorporação ao direito interno dos tratados em matéria de direitos 
humanos que, interpretada em sintonia com o art. 5º, §2º (de acordo 
com o qual direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios e os previstos 
em tratados internacionais), pode ser compreendida como 
assegurando - em princípio e em sendo adotado tal procedimento - a 
condição de direitos formalmente e materialmente fundamentais aos 
direitos consagrados no plano das convenções internacionais.217 
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Diante desse entendimento acerca da hierarquia dos tratados internacionais 

de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da interpretação 

constitucional proposta, mostram-se plenamente aplicáveis as ideias do Estado 

Constitucional Cooperativo. 

Isso porque o entendimento de que os tratados de direitos humanos devem 

ser utilizados também como parâmetro de interpretação constitucional, na busca 

pela maior efetivação dos direitos humanos, permite que se compatibilizem as 

disposições constitucionais e as internacionais a respeito do tema, de modo que a 

proteção à cidadania transnacional seja, de fato, uma limitação na atuação estatal, 

impedindo-se que o Estado utilize a soberania estatal como argumento para o não 

cumprimento de suas obrigações internacionais a esse respeito. 

Assim, permite-se a harmonização dos sistemas normativos nacionais e a 

ordem internacional na busca pela interpretação que propicie a mais completa 

proteção aos direitos humanos. 

Com isso, é importante ressaltar, preserva-se a própria Constitucional Federal 

brasileira, a qual, como visto, prevê como fundamento da nossa República 

Federativa a proteção à cidadania, tendo por princípio orientador das relações 

internacionais a prevalência dos direitos humanos (artigos 1º, inciso II, e 4º, inciso II, 

respectivamente). 

Essa abertura para a inclusão, em nosso ordenamento jurídico, dos direitos 

humanos previstos em tratados internacionais com status constitucional, 

independentemente da formalidade seguida na sua internalização, possibilita a 

atuação estatal permeável, considerando-se não apenas e rigidamente as previsões 

internas, mas também aquelas decorrentes do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

Entendimento diverso impossibilitaria a implementação do Estado 

Constitucional Cooperativo e, por consequência, a alteração constitucional, por meio 

da qual se incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º, consistiria em obstáculo à efetiva 

proteção internacional aos direitos humanos em nosso país, legitimando o Estado a 
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descumprir o acordo de forma unilateral, em um inaceitável retrocesso a respeito do 

tema. 

A solução aqui defendida decorre, insta ressaltar, de uma interpretação 

teleológico-sistemática da Constituição da República, observando-se o princípio da 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, previsto no já 

mencionado artigo 4º, inciso II, e a partir de uma leitura conjugada das previsões 

contidas nos parágrafos do artigo 5º218. 

Assim sendo, não se está a defender uma nova ordem jurídica ou uma nova 

delimitação jurídica à atuação do Estado, mas, apenas, uma forma de interpretação 

das previsões já existentes, a fim de possibilitar a implementação, no contexto 

brasileiro, da cidadania transnacional. 

De todo modo, como bem pontuado por Sarlet, mais eficiente teria sido que o 

constituinte derivado tivesse expressamente chancelado a incorporação dos tratados 

de direitos humanos ratificados pelo Brasil ao nosso ordenamento jurídico com 

hierarquia constitucional, ressaltando que, havendo conflito entre as previsões dos 

tratados e a Constituição, prevalecesse, dentre eles, aquele que contivesse a 

disposição mais favorável ao ser humano.219 

Interessante, nesse sentido, é a Constituição Nacional do Paraguai, que, em 

seu artigo 145220, prevê a existência de uma ordem jurídica supranacional, 

garantidora da vigência dos direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e 

do desenvolvimento político, econômico, social e cultural. 

Assim, difere o tratamento dos direitos humanos como uma questão acima da 

hierarquia normativa nacional, em disposição que está de acordo com a ideia de 

Estado Constitucional Cooperativo. 

Essa solução é interessante e torna clara essa relação entre as ordens 

jurídicas na busca pela máxima proteção à cidadania transnacional, considerando-
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se, conjuntamente, tanto os direitos fundamentais, decorrentes da ordem interna, 

quanto os direitos humanos, derivados do direito internacional. 

Dessa forma, diante da controvérsia gerada pela edição do parágrafo 3º do 

artigo 5º da nossa Constituição, entende-se como adequada a promoção de nova 

alteração do texto constitucional, apenas para tornar explícita a hierarquia 

constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos e determinar a 

aplicação da norma mais favorável ao cidadão no caso de conflito, solucionando-se, 

assim, a problemática em favor do ser humano. 

Nessa alteração constitucional, entende-se que seria pertinente explicitar a 

divisão, dentro do bloco de constitucionalidade, entre as normas formal e 

materialmente constitucionais, não mais limitando o alcance da Constituição a esse 

último tipo. 

Nessa linha, ideal seria que o texto do parágrafo 3º do artigo 5º, então, 

contivesse previsão de que a aprovação diferenciada dos tratados de direitos 

humanos teria a finalidade apenas de conferir-lhes caráter formalmente 

constitucional, sem prejuízo de que outros tratados da mesma matéria, aprovados 

pelo quórum comum, integrem o bloco de constitucionalidade material. 

Não obstante, frisa-se uma vez mais que, ainda que não realizada essa nova 

alteração constitucional, mostra-se possível, pelo texto atual, a interpretação 

segundo a qual todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil 

integram o bloco de constitucionalidade, ainda que apenas formalmente, caso não 

tenham seguido o rito específico de aprovação previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal. 

A partir de tal interpretação, seria possível alcançar a almejada abertura de 

nosso sistema jurídico ao direito internacional dos direitos humanos, com a 

efetivação da cidadania transnacional pela maior proteção conferida aos direitos 

humanos. 
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2 O PAPEL DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO 

SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMA GLOBAL E SISTEMAS REGIONAIS DE 

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

 

Com o advento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a fim de se 

assegurar a proteção dos cidadãos também contra os Estados, formou-se, como já 

mencionado, um sistema global de proteção, com o esforço das nações para a 

proteção transnacional dos direitos do Homem. 

Em complemento ao sistema global de proteção dos direitos humanos, 

formado pelos instrumentos da Organização das Nações Unidas, surgem, também, 

os sistemas regionais. 

Tais sistemas, ressalta-se, não se excluem, complementam-se e interagem, 

ainda, com o sistema nacional de proteção aos direitos humanos, na busca pela 

promoção dos direitos humanos, ou seja, da cidadania transnacional. 

Nesse passo, o sistema internacional, seja o global, seja o regional, atua 

“como garantia adicional de proteção”, instituindo “mecanismos de responsabilização 

e controle internacional acionáveis quando o Estado se mostra falho ou omisso na 

tarefa de implementar direitos e liberdades fundamentais” 221. 

Sobre os sistemas de proteção aos direitos humanos, há duas vertentes a 

serem consideradas: 

 

Primeiro, é que o sistema global e os sistemas regionais não são 
incompatíveis entre si, mas unidos pela identidade de propósito: 
proteção e promoção dos direitos humanos. Essas duas sistemáticas 
observam os valores e princípios enunciados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que constitui um norte na sua 
conformação legislativa e, por conseguinte, na atuação de seus 
atores. Entretanto, os sistemas regionais funcionam visando a 
complementar os objetivos pretendidos pelas Nações Unidas. Um 
segundo enfoque é o fato de que os direitos da pessoa humana 
recebem diversas proteções legais: a nacional e a internacional, esta 
última através do sistema global e dos sistemas regionais. Em razão 
disto, podem existir direitos idênticos que são tutelados por dois ou 
mais instrumentos. Como não há hierarquia entre estas sistemáticas 
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caberá ao indivíduo, que sofreu a violação de direito, escolher o 
aparato normativo que lhe aprouver.222 

 

De fato, os instrumentos globais e regionais de proteção aos direitos humanos 

complementam-se e reforçam-se mutuamente para a extensão e ampliação da 

proteção devida. Segundo destaca Cançado, “a complementaridade dos 

instrumentos de direitos humanos nos planos global e regional veio a refletir em 

última análise a especificidade e autonomia do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos”223. 

Nessa toada, tem–se que “a associação de países, no âmbito regional, visa 

ao aprimoramento e fortalecimento da tutela dos direitos do homem, com atenção 

especial às particularidades do continente”, limitando-se a sua incidência a uma 

determinada parte do globo, “o que indicaria uma maior efetividade na proteção, pois 

estes sistemas estão mais próximos das realidades e necessidades de sua 

região”224. 

Conforme ensina José Augusto Lindgren Alves, a razão para a criação dos 

sistemas regionais reside na maior homogeneidade cultural e institucional das 

regiões em relação ao sistema mundial, o que dota de maior efetividade suas 

disposições e seus mecanismos. 

Ressalta o autor, nesse passo, que 

 

a existência dessas arquiteturas regionais paralelas à arquitetura do 
sistema mundial, longe de enfraquecer a universalidade dos direitos 
humanos, visa a fortalecer sua observância com dois níveis 
complementares de garantias, um dos quais mais próximo às 
circunstâncias em que os direitos se exercem – ou devem ser 
exercidos.225 
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Com efeito, “a visão moderna de direitos humanos exige que a custódia 

destes direitos elementares do homem seja levada a cabo tanto pela ordem jurídica 

nacional, quanto pela regional e global, numa dinâmica de interação com o fim da 

proteção mais integral possível”, sendo o objetivo último dessas diferentes instâncias 

e procedimentos o de “incrementar e aprimorar a proteção dos direitos dos 

indivíduos”226. 

Nesse sentido, Kelsen destaca que a esperança de construção de uma 

organização internacional com uma corte que tenha jurisdição compulsória é mais 

sólida do que a esperança de um “Estado mundial”227. 

Conforme o artigo 52, item 1, da Carta das Nações Unidas228, permite-se a 

formação de sistemas regionais, desde que suas atividades guardem 

compatibilidade com os Propósitos e Princípios das Nações Unidas. 

Assim, obviamente, não seria possível a criação de um sistema regional que 

tivesse por base fundamentos contrários aos adotados no sistema global, pois a 

intenção da criação de tais sistemas é justamente complementar e especificar a 

proteção mundial, sem, contudo, desconsiderá-la. 

Portanto, esse é a sua vantagem em relação aos sistemas nacionais. De um 

lado, um sistema regional permite um controle externo da atividade estatal quanto à 

proteção aos direitos humanos, na mesma linha do sistema global. De outro lado, é 

mais próximo dos sistemas nacionais e de suas realidades específicas, sendo capaz 

de promover uma proteção mais adequada e ajustada do que aquela conferida pelo 

sistema global. 

São três os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos atualmente 

em funcionamento: europeu, interamericano e africano, cada qual com seu aparato 

jurídico próprio, “configurando-se por normas de alcance geral e especial, atuando, 
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assim, como o sistema global, de maneira complementar ao ordenamento jurídico 

protetivo dos Estados-partes e/ou signatários de seus instrumentos”229. 

Sobre os sistemas regionais, registra-se que o sistema mais desenvolvido é o 

europeu, “enquadrado nas instituições comunitárias, com objetivos integracionistas e 

feições claramente supranacionais”230. 

Por sua vez, o sistema africano ainda é incipiente, “sujeito às dificuldades 

particulares e ameaças acrescidas com que se defronta aquele continente” 231. 

Já a Ásia, “em decorrência da vasta diversidade cultural e consequente falta 

de identidade institucional entre Nações antiquíssimas, é a única região que ainda 

não dispõe de sistema próprio” 232. 

Com isso, pode-se afirmar que, logo após o sistema europeu, o Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é o segundo sistema regional 

mais desenvolvido, “com instituições bastante sólidas e instrumentos 

crescentemente assertivos”233. 

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos será objeto da 

presente pesquisa por ser aquele do qual o Brasil faz parte e, portanto, em relação 

ao qual o país sujeita-se e a que assumiu a obrigação de respeitar, conforme se 

analisará a seguir. 

 

2.2 FORMAÇÃO DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

A integração da região americana é pensada já desde o século XIX, mais 

especificamente desde o Congresso do Panamá, em 1826. Na ocasião, o sul-

americano Simón Bolívar trouxe a ideia de uma confederação de Estados latino-

americanos234. 
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No entanto, foi somente em 1890, na I Conferência Internacional dos Estados 

Americanos, em Washington, nos Estados Unidos, que restaram criadas a União 

Internacional das Repúblicas Americanas e o Escritório Comercial das Repúblicas 

Americanas. Este, em 1910, tornou-se a União Pan-Americana. 

Na Oitava Conferência Internacional Americana, em Lima, no ano de 1938, 

surgiram as primeiras fontes para a criação de uma Declaração Americana de 

Direitos Humanos, iniciando-se discussões diretas sobre direitos humanos e sua 

proteção. 

Destaca-se, nesse contexto, a Resolução XXXVI, pela qual as nações 

americanas declararam que “toda perseguição por motivos raciais ou religiosos [...] 

contraria os regimes políticos e jurídicos (das Américas)”. 

Ainda, tem relevância a Declaração em Defesa dos Direitos Humanos, por 

meio da qual expressaram os governos dos países americanos preocupação quanto 

à iminência do conflito europeu, consignando que “em qualquer parte do mundo, 

sejam respeitados os direitos humanos não necessariamente comprometidos nas 

contendas, os sentimentos humanitários e o patrimônio espiritual e material da 

civilização”.235 

Na Conferência Interamericana Sobre os Problemas da Guerra e da Paz, 

realizada em 1945, na Cidade do México, a Resolução XL consagrou “a adesão das 

Repúblicas americanas aos princípios consagrados no Direito Internacional para 

salvaguarda dos direitos essenciais do homem”, encomendando-se ao Comitê 

Jurídico Interamericano um anteprojeto da Declaração Americana de Direitos 

Humanos. 

Foi em 1948, na Nona Conferência Interamericana, realizada em Bogotá, na 

Colômbia, que a União Pan-Americana foi extinta, criando-se, então, a Organização 

dos Estados Americanos. 

No evento, estavam presentes 21 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Estados 

Unidos, Uruguai e Venezuela), os quais, de forma unânime, assinaram a carta de 

criação da Organização dos Estados Americanos. 
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Após, aderiram à Organização dos Estados Americanos os seguintes países: 

Trinidad e Tobago, em 1967, Jamaica, em 1969, Granada, em 1975, Suriname, em 

1977, Dominica, em 1979, Santa Lúcia, em 1979, Antígua e Barbura, em 1981, São 

Vicente e Granadinas, em 1981, Bahamas, em 1982, São Cristóvão e Nevis, em 

1984, Canadá, em 1990, Belize, em 1991, e Guiana, também em 1991. Com isso, 

todos os 35 países integrantes do continente americano ratificaram a Carta da 

Organização. 

Também na Nona Conferência Interamericana foi aprovada, dentre outros 

documentos, a Declaração Americana de Direitos Humanos, que é tida como um 

dos marcos iniciais para o reconhecimento dos direitos humanos no âmbito 

internacional e, portanto, da cidadania transnacional236. 

A esse respeito, explica José Augusto Lindgren Alves, que 

 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem se 
insere no grande movimento mundial em prol dos direitos e 
liberdades fundamentais dos anos imediatamente posteriores ao fim 
da Segunda Guerra. Se não chegou a influenciar decisivamente a 
Declaração Universal (adotada em dezembro do mesmo ano), a 
elaboração do documento regional refletiu o que se passava nos 
foros extracontinentais pertinentes. E respaldou, nas Nações Unidas, 
a atuação incisiva dos delegados latino-americanos, cujo conjunto 
demonstrava muitas vezes determinação mais veemente em favor de 
controles internacionais para os direitos humanos do que os demais 
países ocidentais.237 

 

Após a sua criação, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos passou a contar com um elevado número de documentos, obrigatórios e 

recomendatórios, genéricos e especializados, formando-se, então, em uma 

arquitetura ramificada238. 

O sistema interamericano passou a traduzir a consolidação de um 

“constitucionalismo regional”239, sendo composto por, dentre outros, quatro 

instrumentos normativos principais: Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
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do Homem (1948), Carta da Organização dos Estados Americanos (1948), 

Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) e Protocolo de San Salvador 

(1988). 

Dentre os citados instrumentos, o de maior relevância é a já citada 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São 

José da Costa Rica, local onde foi redigida, em 1969, no âmbito da Conferência 

Especializada de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

A Convenção entrou em vigor em 18 de julho de 1978, com o depósito do 

décimo primeiro instrumento de ratificação. 

Sobre o contexto histórico em que passou a vigorar a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, é importante observar que, 

 

em 1978, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos 
entrou em vigor, muitos dos Estados da América Central e do Sul 
eram governados por ditaduras. Dos 11 Estados-partes da 
Convenção à época, menos que a metade tinha governos eleitos 
democraticamente, ao passo que hoje a quase totalidade dos 
Estados latino-americanos na região tem governos eleitos 
democraticamente. Diversamente do sistema regional europeu que 
teve como fonte inspiradora a tríade indissociável Estado de Direito, 
Democracia e Direitos humanos, 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.240 

 

A ratificação da Convenção determina aos Estados-membros da Organização 

dos Estados Americanos os deveres de respeito e garantia dos direitos humanos 

reconhecidos no sistema interamericano. 

Consoante destaca André de Carvalho Ramos, o dever de respeito envolve 

um comportamento negativo do Estado, evitando que seus agentes e órgãos violem 

os direitos humanos regionalmente reconhecidos; de seu turno, o dever de garantia 
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é cumprido por um comportamento positivo do Estado, assegurando o gozo de tais 

direitos e impedindo que sejam violados241. 

Desta feita, “em face desse catálogo de direitos constantes da Convenção 

Americana, cabe ao Estado-parte a obrigação de respeitar e assegurar o livre e 

pleno exercício desses direitos e liberdades, sem qualquer discriminação”, bem 

como “adotar todas as medidas legislativas e de outra natureza que sejam 

necessárias para conferir efetividade aos direitos e liberdades enunciados”.242 

Com esse objetivo de salvaguardar os direitos humanos no plano 

interamericano, a Convenção é tida como um “verdadeiro código interamericano de 

direitos humanos”, determinando um piso protetivo mínimo, não máximo, desses 

direitos. 

Tem, assim, dupla finalidade: “a) promover e encorajar avanços no plano 

interno dos Estados; e b) prevenir recuos e retrocessos no regime de proteção de 

direitos”243. 

A Convenção foi ratificada e aderida, até a presente data, por 25 nações 

americanas: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, 

Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela244. 

A importância da Convenção, de acordo com André de Carvalho Ramos, 

decorre não só de sua abrangência geográfica, mas também por seu catálogo de 

direitos civis e políticos e “pela estruturação de um sistema de supervisão e controle 

das obrigações assumidas pelos Estados, que conta inclusive com uma Corte de 

Direitos Humanos”245. 

Marcelo di Rezende, nesse sentido, aponta que 

                                                           
241

 RAMOS, André de Carvalho. Análise crítica dos casos brasileiros Damião Ximenes Lopes 
e Gilson Nogueira de Carvalho na Corte Interamericana de Direitos Humanos. II Anuário 
Brasileiro de Direito Internacional. Volume 1. Belo Horizonte: CEDIN, 2006. p. 12. 
242

 PIOVESAN, Flávia. Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: 
impacto, desafios e perspectivas. II Anuário Brasileiro de Direito Internacional. Volume 2. 
Belo Horizonte: CEDIN, 2006. p. 117. 
243

 Ibidem. p. 119. 
244

 Segundo o site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acessado em 1º.8.2017 
(http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh), Trinidade e 
Tobago denunciou a Convenção em 26 de maio de 1998, e a Venezuela o fez em 10 de 
setembro de 2012. 
245

 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit. p. 11. 



 

 

89 

 

é possível observar que a Convenção Americana corresponde, de 
fato, à garantia do resguardo dos direitos humanos em todo o 
território interamericano. Tal efetivação dos direitos humanos em 
nível internacional é possível através de sistemas de controle de 
ações dos Estados participantes e consequente apuração do 
respaldo das obrigações assumidas por cada um deles em face de 
toda a comunidade internacional, todas com o objetivo de proteger a 
pessoa humana e sua dignidade como ser portador de direitos 
internacionais.246 

 

Com esse sistema, possibilita-se o monitoramento internacional do respeito e 

da proteção aos direitos humanos pelos Estados-partes, com a ação suplementar do 

sistema internacional em caso de violação interna. 

Assim, a estruturação desse sistema é positiva, “na medida em que os 

Estados são convocados a responder com mais seriedade aos casos de violação de 

direitos”247. 

No âmbito desse sistema, para garantir a proteção aos direitos humanos no 

continente americano, a Convenção estruturou dois órgãos: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Desta feita, o sistema interamericano representa “a concretização do ideal de 

se instituir um mecanismo de judicialização internacional de casos de violação dos 

direitos humanos ocorridos no continente americano”248. 

No contexto brasileiro, inclusive, como já mencionado, o artigo 7º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias prevê que “o Brasil propugnará pela 

formação de um tribunal internacional dos direitos humanos”. 

Com isso, o Brasil demonstrou a adesão da política nacional à ideia de uma 

proteção transnacional da cidadania e da sujeição do Estado ao Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. 

Interessante anotar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é a 

segunda Corte especializada em direitos humanos instalada no âmbito internacional, 

                                                           
246

 DI REZENDE, Marcelo. A aplicabilidade das decisões da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no Brasil. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2013. p. 41. 
247

 PIOVESAN, Flávia. Brasil e o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: 
impacto, desafios e perspectivas. II Anuário Brasileiro de Direito Internacional. Volume 2. 
Belo Horizonte: CEDIN, 2006. p. 127. 
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 SEIXAS, Isabela Marques. A execução das sentenças da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro. In Globalização, justiça e segurança 
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antecedida somente pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que inaugurou a 

atuação judicial internacional nessa seara. 

 

2.3 FUNÇÃO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Em 1959, na Quinta Reunião de Consultas de Ministros de Relações 

Exteriores, em Santiago, no Chile, decidiu-se que o Conselho Interamericano de 

Juristas elaboraria uma convenção a fim de trazer a almejada efetivação da proteção 

dos direitos humanos no âmbito do sistema interamericano. Foi criada, a partir disso, 

por meio da Resolução VIII, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

A Comissão, então, iniciou suas funções em 1960, com a aprovação de seu 

Estatuto pelo Conselho da Organização dos Estados Americanos e eleição de seus 

primeiros membros. 

Com o tempo, suas atividades foram estendidas, passando a compreender 

também o recebimento e o exame de comunicações acerca de violações a direitos 

humanos, visitas a Estados para inspeções, mediante prévia autorização, e 

elaboração de relatórios249. 

Em 1965, na Segunda Conferência Interamericana Extraordinária, realizada 

no Rio de Janeiro, no Brasil, a Comissão “passou a receber e processar denúncias 

individuais de supostas violações de direitos humanos, e posteriormente realizar 

visitas aos países membros da OEA para monitorar suas atividades em relação a 

tais direitos, a ainda, emitir relatórios sobre tais observações”250. 

O Protocolo de Reformas da Carta da Organização dos Estados Americanos, 

firmado em 1967, em Buenos Aires, na Argentina, tornou a Comissão um órgão 

permanente da Organização, com as funções de promoção e controle da proteção 

dos direitos humanos no continente americano251. 

                                                                                                                                                                                     

humana: capacitação para a compreensão dos grandes desafios do século XXI. ESMPU, 
2012. (Série Pós-Graduação). p. 161. 
249

 ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. 
São Paulo: FTD, 1997 – Coleção Juristas da Atualidade, coord. Hélio Bicudo. pp. 256-257. 
250

 AGUIAR, Marcus Pinto. Acesso à justiça nos sistemas internacionais de proteção de 
direitos humanos: primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos – caso Ximenes Lopes versus Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 62. 
251

 ALVES, José Augusto Lindgren. Op. cit. pp. 256-257. 
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Segundo o artigo 1º, item 1, do Estatuto da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos252, trata-se de órgão criado para promover a observância e a 

defesa dos direitos humanos, bem como para servir como órgão consultivo da 

Organização dos Estados Americanos nessa matéria. 

A Comissão é composta por sete membros, que devem ser pessoas de 

reconhecida idoneidade moral e com notório conhecimento em matéria de direitos 

humanos. 

O governo de cada Estado-membro indica três candidatos, que serão eleitos 

pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, para mandatos de 

quatro anos, com possibilidade de uma reeleição. É importante destacar que o 

Estatuto permite apenas a eleição de apenas um candidato por país. 

Por votação da maioria absoluta dos membros da Comissão, serão eleitos um 

presidente, um primeiro vice-presidente e um segundo vice-presidente, pelo período 

de um ano, permitida uma reeleição no período de quatro anos. 

Poderão peticionar à Comissão a respeito de suposta violação a direitos 

humanos reconhecidos no sistema interamericano, em nome próprio ou em favor de 

terceiro, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou ainda entidades não-

governamentais legalmente reconhecidas no âmbito de um Estado-membro da 

Organização. 

A Comissão poderá solicitar ao Estado a adoção de medidas cautelares, em 

casos de gravidade e urgência, que apresentem um risco de dano irreparável às 

pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso pendente perante os órgãos do 

sistema interamericano. 

A petição deverá preencher os requisitos do artigo 28 do Regulamento da 

Comissão253, além do prévio esgotamento dos recursos de jurisdição interna sobre a 

questão, salvo quando: 

                                                           
252

 Artigo 1. Natureza a composição. 1. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é 
um órgão da Organização dos Estados Americanos criado para promover a observância e a 
defesa dos direitos humanos e para servir como órgão consultivo da Organização nesta 
matéria. 
253

 Artigo 28. Requisitos para a consideração de Petições. As petições dirigidas à Comissão 
deverão conter a seguinte informação: 
a. o nome, a nacionalidade e a assinatura do denunciante ou denunciantes ou, no caso de o 
peticionário ser uma entidade não-governamental, o nome e a assinatura de seu 
representante ou seus representantes legais; 
b. se o peticionário deseja que sua identidade seja mantida em reserva frente ao Estado; 
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a) não exista na legislação interna do Estado em questão o devido 
processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se alega 
tenham sido violados; b) não se tenha permitido ao suposto 
lesionado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição 
interna, ou caso tenha sido impedido de esgotá-los; c) haja demora 

injustificada na decisão sobre os mencionados recursos.
254

 

 
Assim, “ao dever dos peticionários de esgotar os recursos do direito interno, 

corresponde o dever dos Estados de prover recursos internos, eficazes, como duas 

faces da mesma moeda”255. 

A partir da necessidade de esgotamento dos recursos internos como regra 

para o acionamento do sistema internacional, este torna-se subsidiário à atuação 

estatal, somente abrindo-se o caminho para a proteção no âmbito internacional 

diante de falha na proteção nacional. 

                                                                                                                                                                                     

c. o endereço para o recebimento de correspondência da Comissão e, se for o caso, número 
de telefone e fax e endereço de correio eletrônico; 
d. uma relação do fato ou situação denunciada, com especificação do lugar e data das 
violações alegadas; 
e. se possível, o nome da vítima, bem como de qualquer autoridade pública que tenha 
tomado conhecimento do fato ou situação denunciada; 
f. a indicação do Estado que o peticionário considera responsável, por ação ou omissão, 
pela violação de algum dos direitos humanos consagrados na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e outros instrumentos aplicáveis, embora não se faça referência 
específica ao artigo supostamente violado; 
g. o cumprimento do prazo previsto no artigo 32 deste Regulamento; 
h. as providências tomadas para esgotar os recursos da jurisdição interna ou a 
impossibilidade de fazê-lo de acordo com o artigo 31 deste Regulamento; 
i. a indicação de se a denúncia foi submetida a outro procedimento internacional de solução 
de controvérsias de acordo com o artigo 33 deste Regulamento. 
254

 Artigo 31 do Regulamento: Esgotamento dos recursos internos. 
1. Com a finalidade de decidir quanto à admissibilidade do assunto, a Comissão verificará se 
foram interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios 
de direito internacional geralmente reconhecidos. 
2. As disposições do parágrafo anterior não se aplicarão quando: 
a. não exista na legislação interna do Estado de que se trate o devido processo legal para a 
proteção do direito ou dos direitos que se alegue tenham sido violados; 
b. não se tenha permitido ao suposto lesado em seus direitos o acesso aos recursos da 
jurisdição interna, ou haja sido impedido de esgotá-los; ou 
c. haja atraso injustificado na decisão sobre os mencionados recursos. 
3. Quando o peticionário alegar a impossibilidade de comprovar o requisito indicado neste 
artigo, caberá ao Estado em questão demonstrar que os recursos internos não foram 
previamente esgotados, a menos que isso se deduza claramente dos autos. 
255

 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial em prol de uma nova mentalidade 
quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. Texto da 
conferência proferida pelo Autor no painel inaugural da III Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, realizada no Congresso Nacional (Auditório Nereu Ramos) em Brasília, no dia 13 
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Desta forma, “os sistemas supranacionais (global e regionais) sempre serão 

subsidiários ao sistema nacional”. Tal subsidiariedade, no entanto, é positiva, pois 

“as autoridades nacionais, em tese, estão mais bem posicionadas para tomar 

decisões mais apropriadas para os cidadãos do seu país”256, além de evitar a 

excessiva utilização da via internacional e uma indevida ingerência nos assuntos 

estatais. 

A petição deverá ser apresentada dentro do prazo de 6 meses, contados a 

partir da data de notificação da presumida vítima sobre a decisão que esgota os 

recursos internos, conforme o artigo 32, item 1, do Regulamento da Comissão 

Interamericana257. 

De outro lado, nos casos em que se dispensa o prévio esgotamento dos 

recursos internos, a petição deverá ser apresentada dentro de um prazo tido como 

razoável, a critério da Comissão, nos termos do item 2 do mencionado dispositivo 

regulamentar258. 

O estudo e a tramitação inicial da petição ficam a cargo da Secretaria 

Executiva da Comissão. Esta transmitirá ao Estado as partes relevantes da petição 

apresentada, concedendo-se o prazo de três meses apresentação de resposta. 

Conforme o artigo 30, item 3, do Regulamento da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, pedidos de prorrogação desse prazo serão analisados pela 

Secretaria Executiva, desde que devidamente fundamentados. Todavia, pela 

previsão mencionada, não serão concedidas prorrogações superiores a 4 meses, 

contadas a partir do envio da primeira comunicação ao Estado259. 

                                                                                                                                                                                     

de maio de 1998, sob o patrocínio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados. p. 42. 
256

 SANTOS JUNIOR, Edinaldo César. O sistema interamericano de direitos humanos: a 
garantia do juiz independente, imparcial e pré-constituídos e seus reflexos no direito 
brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
p. 34. 
257

 Artigo 32. Prazo para a apresentação de petições. 1. A Comissão considerará as petições 
apresentadas dentro dos seis meses contados a partir da data em que a presumida vítima 
haja sido notificada da decisão que esgota os recursos internos. 
258

 2. Nos casos em que sejam aplicáveis as exceções ao requisito de esgotamento prévio 
dos recursos internos, a petição deverá ser apresentada dentro de um prazo razoável, a 
critério da Comissão. Para tanto, a Comissão considerará a data em que haja ocorrido a 
presumida violação dos direitos e as circunstâncias de cada caso. 
259

 Artigo 30. Procedimento de admissibilidade. [...] 3. O Estado apresentará sua resposta no 
prazo de três meses, contado a partir da data de envio. A Secretaria Executiva avaliará 
pedidos de prorrogação deste prazo, desde que devidamente fundamentados. Contudo, não 
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Antes de pronunciar-se sobre a admissibilidade da petição, a Comissão 

poderá convocar as partes a apresentar, por escrito ou em audiência, observações 

adicionais. 

Uma vez admitida a petição, esta será registrada como caso, iniciando-se o 

procedimento sobre o mérito, com a abertura do prazo de quatro meses para que o 

peticionário apresente observações adicionais. Após, o Estado terá também quatro 

meses para manifestar-se a respeito, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados 

caso o Estado não os impugne no prazo estabelecido. 

Cumpre consignar que a Comissão, se necessário, poderá fazer investigação 

in loco260, sendo possível ainda, a qualquer momento, que as partes cheguem a uma 

solução amistosa do caso. 

Se, ao analisar o mérito da petição, a Comissão não verificar a alegada 

violação, elaborará um relatório, que será transmitido às partes, publicado e incluído 

no Relatório Anual da Comissão à Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos. 

Caso, de outro lado, reconheça a violação, prevê o artigo 44, item 2, do 

Regulamento da Comissão261, que esta deverá preparar “um relatório preliminar com 

as proposições e recomendações que considerar pertinentes e o transmitirá ao 

Estado de que se trate”, fixando um prazo “para que o Estado informe a respeito das 

medidas adotadas em cumprimento a essas recomendações”. 

Para verificar o cumprimento das recomendações, a Comissão pode ainda 

solicitar informações adicionais às partes e celebrar audiências. 

Se o Estado não cumprir as recomendações da Comissão, mas não tiver 

reconhecido a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão 

                                                                                                                                                                                     

concederá prorrogações superiores a quatro meses, contadas a partir do envio da primeira 
comunicação ao Estado. 
260

 Em declaração interpretativa, efetuada por ocasião do depósito da Carta de Adesão à 
Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil afirmou que as previsões dos artigos 
43 e 48, “d”, da Convenção “não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência 
expressa do Estado”. 
261

 Artigo 44. Relatório quanto ao mérito. Após deliberar e votar quanto ao mérito do caso, a 
Comissão observará o seguinte procedimento: [...] 2. Estabelecida a existência de uma ou 
mais violações, a Comissão preparará um relatório preliminar com as proposições e 
recomendações que considerar pertinentes e o transmitirá ao Estado de que se trate. Neste 
caso, fixará um prazo para que tal Estado informe a respeito das medidas adotadas em 
cumprimento a essas recomendações. O Estado não estará facultado a publicar o relatório 
até que a Comissão haja adotado uma decisão a respeito. 
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elaborará um segundo relatório, encaminhado à Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos. 

De outra banda, se o Estado infrator não cumprir as recomendações, mas 

tenha aceitado sujeição à jurisdição da Corte Interamericana, a Comissão notificará 

o peticionário, oportunizando que apresente, no prazo de um mês, sua posição 

sobre o envio do caso à Corte, nos termos do artigo 44, item 3, do Regulamento da 

Comissão262. 

Com isso, a Comissão poderá submeter o caso à apreciação da Corte, 

interpondo uma ação de responsabilidade internacional contra o Estado infrator. 

Assim, dará início à atuação contenciosa da Corte, salvo se a maioria 

absoluta de seus membros decidir de forma contrária263. Tal procedimento dá 

preferência à instauração do procedimento contencioso, tornando mais dificultoso o 

encerramento do caso na própria Comissão. 

É importante destacar que, conforme decidido pela Corte Interamericana no 

julgamento dos casos “Loayza Tamayo vs. Peru”264 e “Genie Lacayo vs. 

Nicarágua”265, as recomendações da Comissão não possuem o caráter de uma 

                                                           
262

 3. A Comissão notificará ao peticionário sobre a adoção do relatório e sua transmissão ao 
Estado. No caso dos Estados partes da Convenção Americana que tenham aceitado a 
jurisdição da Corte Interamericana, a Comissão, ao notificar o peticionário, dar-lhe-á 
oportunidade para apresentar, no prazo de um mês, sua posição a respeito do envio do 
caso à Corte. O peticionário, se tiver interesse em que o caso seja elevado à Corte, deverá 
fornecer os seguintes elementos: a. a posição da vítima ou de seus familiares, se diferentes 
do peticionário; b. os dados sobre a vítima e seus familiares; c. as razões com base nas 
quais considera que o caso deve ser submetido à Corte; e d. as pretensões em matéria de 
reparação e custas. 
263

 Artigo 45. Envio do caso à Corte. 1. Se o Estado de que se trate houver aceito a jurisdição 
da Corte Interamericana em conformidade com o artigo 62 da Convenção Americana, e se a 
Comissão considerar que este não deu cumprimento às recomendações contidas no 
relatório aprovado de acordo com o artigo 50 do citado instrumento, a Comissão submeterá 
o caso à Corte, salvo por decisão fundamentada da maioria absoluta dos seus membros. [...] 
2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o 
Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. 
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório.” 
264

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença proferida no “Caso 
Loayza Tamayo vs. Peru”. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2017. 
265

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Sentença proferida no “Caso 
Genie Lacayo vs. Nicarágua”. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2017. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf
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decisão jurisdicional obrigatória, de modo que o seu descumprimento não gera 

responsabilidade do Estado. 

De todo modo, em razão do princípio da boa-fé, consagrado no artigo 31, item 

1, da Convenção de Viena sobre o Direitos dos Tratados266, a partir do momento em 

que o Estado ratifica um tratado internacional, especialmente sobre direitos 

humanos, como a Convenção Americana, passa a ter a obrigação de “realizar seus 

melhores esforços para aplicar as recomendações de um órgão de proteção como a 

Comissão Interamericana”, que, inclusive, tem como função “promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos” no hemisfério267. 

Portanto, conclui-se que, na visão da própria Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, os Estados devem seguir o princípio da boa-fé e esforçar-se para o 

cumprimento das recomendações da Comissão Interamericana, não obstante essas 

não possuam caráter obrigatório próprio de decisão jurisdicional. 

Não havendo o cumprimento, como visto, o caso poderá ser submetido à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente para que seja possível 

conferir caráter vinculante a eventual determinação a Estado infrator, conforme se 

analisará no item a seguir, quanto à função contenciosa da Corte. 

 

2.4 FUNÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Cabe mencionar, de início, que a ideia a respeito da necessidade de criação 

de uma Corte Interamericana surgiu em 1948, em Bogotá, na Nona Conferência 

Internacional Americana, por meio da aprovação da Resolução XXXI, com a 
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 Artigo 31. 1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum 
atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. 
267

 Parágrafo 80 da decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no 
julgamento do “Caso Loayza Tamayo vs. Peru” (tradução livre) Texto original: “Sin embargo, 
en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención 
de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de 
derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de 
realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de 
protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos 
principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función 
“promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el hemisferio (Carta de 
la OEA, artículos 52 y 111).” Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2017. 
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recomendação ao então Comitê Jurídico Interamericano de elaboração de um 

projeto para a criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

A esse respeito, “fato interessante, e que merece destaque, é que foi a 

Delegação do Brasil, na IX Conferência em Bogotá em 1948, quem propôs a criação 

do tribunal que mais tarde chamar-se-ia Corte Interamericana de Direitos 

Humanos”268. 

A Corte só foi de fato estabelecida e organizada depois de ter a Convenção 

entrado em vigor, o que ocorreu em 18 de julho de 1978, durante a Conferência 

Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, com recebimento, pela 

Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos do décimo primeiro 

instrumento de ratificação (artigo 74, item 2, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos269). 

Sua primeira reunião foi realizada em 29 e 30 de junho de 1979, em 

Washington, sede da Organização dos Estados Americanos. 

Posteriormente, por ratificação dos Estados-partes, a sede da Corte foi 

estabelecida em São José, Costa Rica, realizando-se a cerimônia de instalação em 

3 de setembro de 1979. 

Segundo o artigo 1º de seu Estatuto, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos é uma instituição judicial autônoma, cujo objetivo é a aplicação e 

interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos270. 

Note-se que o Estado-parte deve declarar o reconhecimento da atuação da 

Corte para que se submeta a suas decisões. 
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 SANTOS JUNIOR, Edinaldo César. O sistema interamericano de direitos humanos: a 
garantia do juiz independente, imparcial e pré-constituídos e seus reflexos no direito 
brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
p. 81. 
269

 Artigo 74. [...] 2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante 
depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo que onze 
Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de 
adesão.  Com referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de 
ratificação ou de adesão. 
270

 Artigo 1. Natureza e regime jurídico. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma 
instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce suas funções em conformidade com as 
disposições da citada Convenção e deste Estatuto. 
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Dos membros da Organização dos Estados Americanos, 22 reconheceram a 

atuação contenciosa da Corte, quais sejam: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela271. 

A esse respeito, vale observar que, na medida em que o Estado reconhece a 

atuação da Corte, afastam-se os argumentos de que sua função judicial atentaria 

contra a soberania nacional. 

Ora, “a Corte é instância judicial por decisão dos Estados-Partes”, não 

podendo, assim, ser “encarada como uma imposição externa” ou como violação ou 

interferência nas soberanias nacionais272. 

José Augusto Lindgren Alves explica que 

 

a “supranacionalidade” da Corte Interamericana, assim como a de 
todos os órgãos multilaterais, da ONU e da OEA, é decorrência da 
vontade soberana dos Estados que os integram. Resulta da 
percepção individual dos próprios Estados de que seus interesses se 
acham mais bem protegidos pela coletividade organizada do que 
pela anomia do “estado da natureza”, ainda predominante em muitas 
áreas das relações internacionais. Ao reconhecer e aceitar a 
competência judicial da Corte Interamericana os Estados do 
continente recorrem a uma intermediação tão neutra e construtiva 
quanto possível, bastante assemelhada ao instituto da arbitragem 
tradicional para a solução pacífica de controvérsias, que os ajude a 
resolver problemas pendentes e reparar irregularidades.273 

 

A Corte é composta por sete juízes, de diferentes nacionalidades dentre os 

Estados-membros, os quais são eleitos para mandatos de seis anos, permitida uma 

reeleição, pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, dentre 

os indicados pelos Estados-membros. 

Os candidatos devem ser juristas de reconhecida idoneidade moral e notório 

conhecimento sobre direitos humanos, devendo ainda preencher os requisitos para 

o exercício das mais elevadas funções judiciais, conforme as leis do respectivo 

Estado-membro. 
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 Trinidad e Tobago e Venezuela denunciaram a Convenção Americana de Direitos 
Humanos em maio de 1998 e em setembro de 2012, respectivamente. 
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 ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. 
São Paulo: FTD, 1997 – Coleção Juristas da Atualidade, coord. Hélio Bicudo. p. 283. 
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Dentre os membros da Corte, devem ser eleitos um Presidente e um Vice-

Presidente, para mandatos de dois anos, permitida a reeleição. A presidência será 

assistida no exercício de suas funções pela Comissão Permanente, formada pelo 

Presidente e seu Vice e outros juízes designados. 

 

2.4.1 ATUAÇÃO CONSULTIVA 

 

Conforme a previsão do artigo 64 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos274, a Corte pode exercer a função consultiva, por provocação da Comissão 

ou de Estado-parte, elaborando pareceres sobre as questões indagadas. 

Recebido o pedido consultivo, a Presidência da Corte estabelecerá um prazo 

para que os interessados apresentem suas observações escritas. Após essa fase, a 

Corte poderá, se entender pertinente, determinar a realização de procedimento oral. 

Ao final, a Corte emitirá o seu parecer em resposta à consulta realizada. 

Interessante anotar que, segundo o parecer emitido pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na Opinião Consultiva 1, de 24 de setembro de 1982275, 

solicitada pelo Peru, o referido dispositivo da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (artigo 64) não deve ser interpretado restritivamente, tomando-se como 

ampla a competência consulta da Corte. 

Conforme afirmado pela Corte na ocasião, “a única limitação que se origina 

dessa disposição é que se trate de acordos internacionais concernentes à proteção 

dos direitos humanos nos Estados Americanos”, não havendo exigência de que 
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 ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. 
São Paulo: FTD, 1997 – Coleção Juristas da Atualidade, coord. Hélio Bicudo. p. 283. 
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 Artigo 64. 1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos 
humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os 
órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da 
Organização, poderá emitir pareceres sobrea a compatibilidade entre qualquer de suas leis 
internas e os mencionados instrumentos internacionais. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer emitido na Opinião 
Consultiva 1, de 24 de setembro de 1982. Disponível em: 
<www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/2121opiniao.htm>. 
Acesso em 1º mar. 2017. 



 

 

100 

sejam “tratados entre Estados Americanos ou que sejam tratados regionais ou que 

tenham sido concebidos dentro do âmbito do sistema interamericano”276. 

Ainda a respeito de sua função consultiva, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos estabeleceu, na mesma ocasião, o entendimento de que 

 
[...] por razões determinantes que expressará em decisão motivada, 
a Corte poderá abster-se de responder uma consulta se apreciar que 
nas circunstâncias do caso, a reclamação exceder os limites de sua 
função consultiva, porque o assunto estabelecido concerne 
principalmente a compromissos internacionais contraídos por um 
Estado não-americano ou à estrutura ou funcionamento de órgãos ou 
organismos internacionais alheios ao sistema interamericano, seja 
porque o trâmite da solicitação possa conduzir a alterar ou debilitar, 
em prejuízo do ser humano, o regime previsto pela Convenção, ou 
seja por outro razão análoga.277 
 

 

Tem-se, assim, que, no exercício da sua função consultiva, a Corte 

Interamericana não analisa casos específicos de concretas violações a direitos 

humanos, mas responde a consultas dos Estados a respeito do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, interpretando a Convenção Americana de 

Direitos Humanos e demais previsões de acordos internacionais de proteção aos 

direitos humanos no âmbito interamericano. 

Ainda, “por este mecanismo, a Corte IDH também expressa opinião sobre a 

compatibilidade entre leis dos estados parte e os instrumentos internacionais”278. 

Essa função é dotada de suma importância, entendendo-se que, inclusive, 

deve ser valorizada. Isso porque, por meio da consulta, os Estados podem moldar a 

sua atuação de acordo com a proteção interamericana aos direitos humanos, 
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 PELLEGRINI, Lisandro. El incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. In AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; EISNER, Gisela (Ed.). 
Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal 
internacional. Montevideo, Uruguay: Konrad-Adenauer-Stiftung. p. 83. (tradução livre) 
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compatibilidad entre leyes de los estados parte y los instrumentos internacionales”. 
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evitando-se violações e eventuais responsabilizações dos Estados, 

preventivamente. 

 

2.4.2 ATUAÇÃO CONTENCIOSA 

 

A função contenciosa da Corte é exercida diante de violação aos deveres de 

garantia e proteção dos direitos humanos pelos Estados-partes da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, com a devida investigação, persecução e punição, 

além da determinação da cabível reparação. 

Com isso, além do efeito direto da atuação no caso concreto, tem-se “um 

efeito dissuasório de novas condutas, sendo considerada uma garantia de não-

repetição das violações de direitos humanos”, transmitindo-se “a mensagem de 

‘ausência de impunidade’ à toda sociedade, o que pode desestimular novas 

violações”279. 

Conforme o artigo 61, item 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos280, os casos podem ser submetidos à Corte pela Comissão, nos termos 

acima descritos, ou por um dos Estados-membros da Organização dos Estados 

Americanos. 

Assim, tem-se que, diferentemente do que ocorre no sistema europeu de 

proteção aos Direitos Humanos, as vítimas não podem acionar diretamente a Corte, 

somente podendo fazê-lo por intermédio da Comissão. 

Com efeito, nos termos do artigo 34 da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, “o Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular, 

organização 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”. 

O fato de a vítima não ter acesso direto à Corte no sistema interamericano é 

objeto de críticas da doutrina especializada, como, por exemplo, Antônio Augusto 

Cançado Trindade, que defende que a efetiva proteção dos direitos humanos 
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 RAMOS, André de Carvalho. Análise crítica dos casos brasileiros Damião Ximenes Lopes 
e Gilson Nogueira de Carvalho na Corte Interamericana de Direitos Humanos. II Anuário 
Brasileiro de Direito Internacional. Volume 1. Belo Horizonte: CEDIN, 2006. p. 12. 
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depende do reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito internacional, com 

capacidade de acionar diretamente a jurisdição internacional, inclusive contra o 

próprio Estado281. 

Nesse sentido, seria insuficiente a atual previsão do Regulamento da Corte de 

que a vítima e seus representantes têm o direito de participação no processo de 

responsabilização, em igualdade de condições com a Comissão e o Estado 

supostamente violador, como um assistente litisconsorcial ativo282. 

De todo modo, como visto, no sistema interamericano o envio do caso à Corte 

só pode ocorrer por iniciativa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou 

de outro Estado-parte. Todavia, o cidadão pode acionar o sistema por meio da 

Comissão, garantindo-se, assim, o seu acesso à proteção internacional, ainda que 

não com iniciativa direta perante a Corte. 

Essa solução parece equilibrada, pois, apesar de não ser permitido o acesso 

direto do cidadão à Corte, é possível, como já destacado, que a vítima denuncie as 

violações a seus direitos humanos à Comissão, a qual fará uma análise prévia sobre 

a situação, de maneira a triar os casos que realmente mereçam a atenção da Corte, 

evitando-se uma “hipertrofia” da sua atuação. 

Conforme o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

apresentado o caso à Corte, então, pelos legitimados, e devidamente notificada a 

vítima a respeito, ela terá o prazo improrrogável de dois meses para apresentar à 

Corte seu escrito de petições, argumentos e provas283. O Estado demandado, por 

sua vez, terá o mesmo prazo para apresentar seu escrito de contestação284. 
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 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em 
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 Artigo 40. Escrito de petições, argumentos e provas 1. Notificada a apresentação do caso 
à suposta vítima ou aos seus representantes, estes disporão de um prazo improrrogável de 
dois meses, contado a partir do recebimento desse escrito e de seus anexos, para 
apresentar autonomamente à Corte seu escrito de petições, argumentos e provas. 2. O 
escrito de petições, argumentos e provas deverá conter: a. a descrição dos fatos dentro do 
marco fático estabelecido na apresentação do caso pela Comissão; b. as provas oferecidas 
devidamente ordenadas, com indicação dos fatos e argumentos sobre os quais versam; c. a 
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ademais remeter seu currículo e seus dados de contato; d. as pretensões, incluídas as que 
concernem a reparações e custas. 
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 Artigo 41. Contestação do Estado 1. O demandado exporá por escrito sua posição sobre 
o caso submetido à Corte e, quando corresponda, ao escrito de petições, argumentos e 
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Finda a fase escrita, que ainda poderá contar com escritos complementares e 

atuação de amicus curiae, a Presidência providenciará a abertura do procedimento 

oral, em que serão realizadas as audiências, seguidas das alegações finais escritas 

e, então da sentença. 

Conforme o artigo 58 do Regulamento da Corte Interamericana, a Corte 

poderá realizar diligências probatórias de ofício, em qualquer fase do procedimento, 

como “procurar ex officio toda prova que considere útil e necessária”285. 

A sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos possui 

natureza jurídica internacional, caracterizando-se, desta feita, como sentença 

internacional, que não emana de um Estado específico e, portanto, não se sujeita a 

uma determinada soberania. 

Destaca-se ainda que, nos termos do artigo 63, item 2, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos286, em casos que apresentem “extrema gravidade” 

                                                                                                                                                                                     

provas, dentro do prazo improrrogável de dois meses contado a partir do recebimento desse 
último escrito e de seus anexos, sem prejuízo do prazo que possa estabelecer a Presidência 
na hipótese assinalada no artigo 25.2 deste Regulamento. Na contestação, o Estado 
indicará: a. se aceita os fatos e as pretensões ou se os contradiz; b. as provas oferecidas 
devidamente ordenadas, com indicação dos fatos e argumentos sobre os quais versam; c. a 
propositura e identificação dos declarantes e o objeto de sua declaração. No caso dos 
peritos, deverá ademais remeter seu currículo e seus dados de contato; d. os fundamentos 
de direito, as observações às reparações e às custas solicitadas, bem como as conclusões 
pertinentes. 2. Essa contestação será comunicada pelo Secretário às pessoas mencionadas 
no artigo 39.1 a), c) e d) deste Regulamento, e ao Estado demandante nos casos a que se 
refere o artigo 45 da Convenção. 3. A Corte poderá considerar aceitos aqueles fatos que 
não tenham sido expressamente negados e as pretensões que não tenham sido 
expressamente controvertidas. 
285

 Artigo 58. Diligências probatórias de ofício. A Corte poderá, em qualquer fase da causa: a. 
Procurar ex officio toda prova que considere útil e necessária. Particularmente, poderá ouvir, 
na qualidade de suposta vítima, de testemunha, de perito ou por outro título, a qualquer 
pessoa cuja declaração, testemunho ou parecer considere pertinente. b. Requerer à 
Comissão, às vítimas ou supostas vítimas ou a seus representantes, ao Estado demandado 
e, se for o caso, ao Estado demandante o fornecimento de alguma prova que estejam em 
condições de oferecer ou de qualquer explicação ou declaração que, em seu entender, 
possa ser útil. c. Solicitar a qualquer entidade, escritório, órgão ou autoridade de sua 
escolha que obtenha informação, que expresse uma opinião ou elabore um relatório ou 
parecer sobre um determinado aspecto. Enquanto a Corte não autorizar, os respectivos 
documentos não serão publicados. d. Encarregar um ou vários de seus membros da 
realização de qualquer medida de instrução, incluindo audiências, seja na sede da Corte ou 
fora desta. e. De ser impossível proceder nos termos do inciso anterior, os Juízes poderão 
comissionar à Secretaria a realização das diligências de instrução que se requeiram. 
286

 Artigo 63. 2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário 
evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, 
poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes.  Se se tratar de assuntos 
que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da 
Comissão. 
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e a fim de se evitar “danos irreparáveis às pessoas”, a Corte Interamericana, “nos 

assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que 

considerar pertinentes”. 

De outro lado, “se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos 

ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão”. 

Segundo entendimento da própria Corte Interamericana, 

 
Quanto à gravidade, para efeitos da adoção de medidas provisórias, 
a Convenção requer que esta seja “extrema”, ou seja, que se 
encontre em seu grau mais intenso ou elevado. O caráter urgente 
implica que o risco ou ameaça envolvidos sejam iminentes, o que 
requer que a resposta para repará-los seja imediata. Finalmente, 
quanto ao dano, deve existir uma probabilidade razoável de que se 
materialize e não deve recair em bens ou interesses jurídicos que 
possam ser reparáveis.287 
 

Assim, tem-se que, nos termos acima descritos, a Corte ainda pode atuar por 

meio de medidas provisórias, cujo procedimento está regulamentado no artigo 27 do 

Regulamento da Corte288, com o objetivo de evitar maiores violações a direitos 

humanos. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medidas provisórias a respeito 
do Brasil, assunto do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Parágrafo 8 da Resolução 
proferida em 13 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_01_por.pdf>. Acesso em: 12 out. 2017. 
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 Artigo 27. Medidas provisórias 1. Em qualquer fase do processo, sempre que se tratar de 
casos de extrema gravidade e urgência e quando for necessário para evitar danos 
irreparáveis às pessoas, a Corte, ex officio, poderá ordenar as medidas provisórias que 
considerar pertinentes, nos termos do artigo 63.2 da Convenção. 2. Tratando-se de 
assuntos ainda não submetidos à sua consideração, a Corte poderá atuar por solicitação da 
Comissão. 3. Nos casos contenciosos que se encontrem em conhecimento da Corte, as 
vítimas ou as supostas vítimas, ou seus representantes, poderão apresentar diretamente 
àquela uma petição de medidas provisórias, as quais deverão ter relação com o objeto do 
caso. 4. A solicitação pode ser apresentada à Presidência, a qualquer um dos Juízes ou à 
Secretaria, por qualquer meio de comunicação. De qualquer forma, quem houver recebido a 
solicitação deverá levá-la de imediato ao conhecimento da Presidência. 5. A Corte ou, se 
esta não estiver reunida, a Presidência poderá requerer ao Estado, à Comissão ou aos 
representantes dos beneficiários, quando considerar possível e indispensável, a 
apresentação de informação sobre um pedido de medidas provisórias antes de resolver 
sobre a medida solicitada. 6. Se a Corte não estiver reunida, a Presidência, em consulta 
com a Comissão Permanente e, se for possível, com os demais Juízes, requererá do Estado 
interessado que tome as providências urgentes necessárias a fim de assegurar a eficácia 
das medidas provisórias que a Corte venha a adotar depois, em seu próximo período de 
sessões. 7. A supervisão das medidas urgentes ou provisórias ordenadas realizar-se-á 
mediante a apresentação de relatórios estatais e das observações correspondentes aos 
referidos relatórios por parte dos beneficiários de tais medidas ou seus representantes. A 
Comissão deverá apresentar observações ao relatório do Estado e às observações dos 
beneficiários das medidas ou de seus representantes. 8. Nas circunstâncias que estimar 
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O artigo 69 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos289 

prevê um procedimento para supervisão do cumprimento das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, “mediante a apresentação de relatórios 

estatais e das correspondentes observações a esses relatórios por parte das vítimas 

ou de seus representantes”. Por sua vez, “a Comissão deverá apresentar 

observações ao relatório do Estado e às observações das vítimas ou de seus 

representantes”. 

Na Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença no “Caso Escher 

e outros vs. Brasil”, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ressaltou o 

seguinte a respeito: 

 
Os Estados Partes na Convenção que reconheceram a jurisdição 
contenciosa da Corte possuem o dever de acatar as obrigações 
estabelecidas pelo Tribunal. Esta obrigação inclui o dever do Estado 
de informar à Corte sobre as medidas adotadas para o cumprimento 
do ordenado pelo Tribunal nas referidas decisões. A oportuna 
observância da obrigação estatal de indicar ao Tribunal como está 
cumprindo cada um dos pontos por este ordenados é fundamental 
para avaliar o estado do cumprimento da Sentença em seu 
conjunto.290 

                                                                                                                                                                                     

pertinentes, a Corte poderá requerer a outras fontes de informação dados relevantes sobre 
o assunto, que permitam apreciar a gravidade e a urgência da situação e a eficácia das 
medidas. Para os mesmos efeitos, poderá também requerer as perícias e relatórios que 
considerar oportunos. 9. A Corte ou, se esta não estiver reunida, a Presidência poderá 
convocar a Comissão, os beneficiários das medidas ou seus representantes e o Estado a 
uma audiência pública ou privada sobre as medidas provisórias. 10. A Corte incluirá em seu 
relatório anual à Assembléia Geral uma relação das medidas provisórias que tenha 
ordenado durante o período do relatório e, quando tais medidas não tenham sido 
devidamente executadas, formulará as recomendações que considere pertinentes. 
289

 Artigo 69. Supervisão de cumprimento de sentenças e outras decisões do Tribunal 1. A 
supervisão das sentenças e das demais decisões da Corte realizar-se-á mediante a 
apresentação de relatórios estatais e das correspondentes observações a esses relatórios 
por parte das vítimas ou de seus representantes. A Comissão deverá apresentar 
observações ao relatório do Estado e às observações das vítimas ou de seus 
representantes. 2. A Corte poderá requerer a outras fontes de informação dados relevantes 
sobre o caso que permitam apreciar o cumprimento. Para os mesmos efeitos poderá 
também requerer as perícias e relatórios que considere oportunos. 3. Quando considere 
pertinente, o Tribunal poderá convocar o Estado e os representantes das vítimas a uma 
audiência para supervisar o cumprimento de suas decisões e nesta escutará o parecer da 
Comissão. 4. Uma vez que o Tribunal conte com a informação pertinente, determinará o 
estado do cumprimento do decidido e emitirá as resoluções que estime pertinentes. 5. Essas 
disposições também se aplicam para casos não submetidos pela Comissão. 
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2012. Disponível em: 
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out. 2017. 



 

 

106 

 

Com isso, a Corte exerce controle sobre as ações promovidas pelos Estados 

para o atendimento de suas resoluções. 

 

2.5. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A sentença é obrigatória para os Estados que voluntariamente acordaram em 

submeter-se à jurisdição internacional, conforme o artigo 68, item 1, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos291. 

Note-se que a aceitação da jurisdição da Corte é facultativa, mas, uma vez 

que se submeta a ela, o Estado passa a ter a obrigação de cumprimento de seus 

comandos, em observância à mencionada previsão da Convenção Americana de 

Direitos Humanos e ao princípio pacta sunt servanda, sob pena de 

responsabilização internacional. 

O entendimento da Corte Interamericana é de que a obrigação de dar 

cumprimento a suas sentenças “inclui o dever do Estado de informar sobre as 

medidas adotadas para cumprir cada um dos pontos ordenados, o que é 

fundamental para avaliar o estado de cumprimento da Sentença em seu 

conjunto”292. 

Ao emanar a sua decisão condenatória, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos apenas ordena ao Estado que cumpra seus comandos, não se dirigindo 

de forma específica ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, federal, estadual 

ou municipal, tendo em vista que “o Estado como um todo é o destinatário da 

obrigação internacional”. Dessa forma, “não cabe à Corte determinar como a 
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decisão será executada, mas sim ao próprio Estado, que deverá executar a 

sentença da forma mais apropriada possível ao caso”293. 

A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce a função de 

supervisão da execução de suas decisões, mediante um procedimento por meio do 

qual o Estado apresenta relatórios, em relação aos quais a própria Corte, a vítima ou 

seus representantes podem formular observações. 

Assim, a Corte acompanha a adoção ou não das medidas determinadas, 

encerrando-se o processo somente com o efetivo cumprimento da sentença. 

No entanto, diante da não execução da sentença, nos termos do artigo 65 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos294, a Corte Interamericana indica à 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em seu relatório anual, 

o descumprimento por parte dos Estados condenados. 

Em suma, “diante da insuficiência dos esforços de supervisão da Corte”, o 

caso é levado à Assembleia Geral “com o objetivo de gerar constrangimento ao 

Estado violador perante seus pares, exercendo sobre ele pressão política, a fim de 

que cumpra integralmente a sentença”295. 

Por sua vez, a Assembleia pode emitir resolução com recomendação (sem 

caráter vinculante) aos demais Estados integrantes da Organização dos Estados 

Americanos, para que “imponham sanções econômicas ao Estado violador até que 

haja o cumprimento da sentença”296. 

Todavia, “na prática, esse mecanismo ainda não foi empregado”297. 

Nesse quadro, conclui-se que, não obstante a obrigatoriedade de 

cumprimento das decisões proferidas pela Corte, não há meios para a promoção de 

sua execução forçada, não existindo meio coercitivo próprio, de modo que a 

execução deve ocorrer de forma espontânea. 
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O que pode ocorrer, em caso de descumprimento da sentença da Corte, é 

nova responsabilização internacional do Estado, tomando-se por base a violação ao 

compromisso de cumprimento das decisões da Corte298. 

Como ensina Bobbio, essa ausência de coercitividade é um problema, na 

medida em que 

 
[...] só é possível falar legitimamente de tutela internacional dos 
direitos do homem quando uma jurisdição internacional conseguir 
impor-se e superpor-se às jurisdições nacionais, e quando se realizar 
a passagem da garantia dentro do Estado – que é ainda a 
característica predominante da atual fase – para a garantia contra o 
Estado.299 
 

Cumpre ressaltar, no entanto, que a inexistência desses meios coercitivos 

para o cumprimento das decisões da Corte “não é um problema exclusivo do 

sistema interamericano de direitos humanos, mas comum a todos os organismos 

internacionais”, já que, como visto, “o direito internacional é baseado 

tradicionalmente na soberania dos Estados, não havendo uma entidade supraestatal 

a qual aqueles efetivamente obedeçam”300. 

Muitos autores entendem que dar publicidade às violações de direitos 

humanos nos casos de descumprimento das decisões da Corte Interamericana 

causa constrangimento moral e política ao Estado violador, mostrando-se como um 

importante meio para efetivar a proteção dos direitos humanos, pois, 

 

ao enfrentar a publicidade das violações de direitos humanos, bem 
como as pressões internacionais, o Estado é praticamente 
“compelido” a apresentar justificativas a respeito de sua prática. A 
ação internacional e as pressões internacionais podem, assim, 
contribuir para transformar uma prática governamental específica, no 
que se refere aos direitos humanos, conferindo suporte ou estímulo 
para reformas internas.”301 
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Ocorre que, ainda que, de fato, a publicidade da violação possa causar certo 

constrangimento ao Estado, tal instrumento, por si só, não é suficiente para trazer 

efetividade ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. 

No sistema europeu de proteção aos direitos humanos, há o Comitê de 

Ministros, encarregado de zelar pela execução das sentenças proferidas no âmbito 

internacional. 

Esse Comitê é um órgão político do Conselho da Europa, formado por um 

representante de cada Estado-membro do Conselho da Europa. 

O artigo 8º do Estatuto do Conselho da Europa302 determina que o Comitê de 

Ministros terá a competência para supervisionar a execução das sentenças 

proferidas pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 

Em caso de descumprimento por volta de vontade ou mera recusa do Estado, 

 
[...] o Comité de Ministros tenta, através de resoluções provisórias, 
exercer toda a pressão política possível sobre esse Estado, 
chamando-lhe a atenção para as suas responsabilidades e eventuais 
consequências da sua atitude, deixando uma alusão mais ou menos 
forte a medidas radicais, e apelando por vezes aos outros parceiros, 
os Estados Parte e a Assembleia Parlamentar (é o Parlamento do 
Conselho da Europa, composto por um número variável de 
deputados por cada Estado Membro).303 

 

O Protocolo 14 adicional à Convenção Europeia de Direitos Humanos trouxe 

a previsão, no artigo 46, item 3304, de que Comitê de Ministros poderá submeter à 

apreciação do Tribunal a questão acerca da violação, ou não, do Estado em cumprir 

as obrigações que lhe incumbem na execução da decisão proferida, como uma 
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forma de exercer mais pressão, na tentativa de se obter o cumprimento das 

obrigações impostas. 

Diante da recusa sistemática de execução da decisão do Tribunal, restará 

configurada uma grave violação ao artigo 3º do Estatuto do Conselho da Europa305, 

de modo que o Comitê poderá suspender ou expulsar da organização os Estados 

que não cumprirem as determinações do Tribunal. 

Apesar de não haver no sistema americano um órgão com a mesma função 

que o Comitê de Ministros exercer no sistema europeu, concentrando-se a 

supervisão da execução das decisões à própria Corte Interamericana, não haveria 

substancial mudança na questão da efetivação das decisões somente pela criação 

de um novo órgão especificamente com essa finalidade. 

Ademais, pondera-se que a opção de suspensão ou exclusão do Estado-

membro da organização internacional, por si só, ainda assim não tornaria mais 

eficaz a proteção no sistema interamericano, já que apenas enfraqueceria o próprio 

sistema e, portanto, a proteção da cidadania transnacional. Ora, como mencionado, 

é necessária uma mudança na atuação tanto do Estado, quanto da própria Corte, a 

fim de se fortalecer o sistema. 

Com efeito, a suspensão ou a expulsão de um Estado é, obviamente, medida 

extrema, em que a persistência no descumprimento da sentença proferida pelo 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos seja interpretada como grave violação a 

direitos humanos e liberdades fundamentais. 306 

Essa previsão pode, de fato, levar o Estado a cumprir as decisões proferidas 

pela Corte Regional, a fim de evitar o constrangimento decorrente do 

reconhecimento internacional da violação a direitos humanos ou até mesmo para 

manter suas relações diplomáticas e a sua posição no cenário internacional. 

No entanto, 

 

por outro lado, a imposição de sanções, sejam elas políticas ou 
econômicas, não parece ser a melhor forma de compelir o Estado a 
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cumprir integralmente a sentença. Na verdade, não se deve tratar de 
“forçar” o cumprimento da sentença, mas antes conscientizar o 
Estado sobre o seu dever de fazê-lo em prol da proteção dos direitos 
humanos. 
Esse parece ser o entendimento que prevalece no âmbito da OEA, 
pois, nele, como mencionado antes, há a possibilidade de imposição 
de sanções econômicas ao Estado violador e tal recurso ainda não 
foi utilizado. Essa medida seria a ultima ratio para casos de evidente 
descaso e inércia do Estado no cumprimento da sentença decorrente 
de graves violações aos direitos humanos. 
Além disso, a expulsão de um Estado violador do sistema 
interamericano de direitos humanos é contrária aos objetivos da 
própria CADH, a saber, a proteção e a promoção dos direitos 
humanos no continente americano. Isso porque retirado um país do 
sistema é menos um comprometido com o direito internacional dos 
direitos humanos na região, o que poderia gerar um retrocesso no 
regime de proteção como um todo.307 

 

Por fim, oportuno destacar que não se defende, neste trabalho, o direito de 

ingerência em caso de descumprimento das determinações emanadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em suas decisões, pois “adotar essa doutrina 

corresponde a afirmar que, se num país acontecem violações dos direitos humanos, 

os outros países do globo têm o direito de introduzir-se lá pela força, a fim de 

proteger as vítimas e impedir os agressores de agir”308. 

No entanto, destaca-se a necessidade de viabilização de uma proteção 

unitária dos direitos humanos, com uma simbiose entre os direitos internos dos 

Estados e o direito internacional, na busca pela efetivação da cidadania 

transnacional. 

 

2.5.1 SOB A ÓTICA DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Conforme o artigo 68, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

os Estados-partes têm o dever de cumprir as decisões emanadas da Corte309. 

Assim, pela previsão convencional, as sentenças da Corte são dotadas de caráter 

vinculante. 
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Outrossim, nos termos do artigo 2º da mesma Convenção, “os Estados-partes 

comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 

disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 

forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades”. 

Estipula-se, desta feita, a obrigatoriedade de que os Estados-membros 

adaptem sua ordem jurídica interna em atendimento às previsões da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a fim de possibilitar a sua efetivação. 

Ainda, o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 

estabelece que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno 

para justificar o inadimplemento de um tratado”, instituindo o pacta sunt servanda no 

âmbito internacional. 

Com efeito, se o Estado, no exercício de suas competências, praticar um ato 

contrário ao direito internacional, ficará sujeito à responsabilização perante os 

tribunais internacionais, especificamente, quanto ao objeto deste trabalho, perante a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, ainda que tenha baseado sua atuação 

em uma previsão do ordenamento jurídico interno, já que mesmo este não pode ser 

contrário ao sistema internacional310. 

A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos firmou expresso 

posicionamento nesse sentido, reforçando-o, exemplificativamente, ao proferir a 

Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença no “Caso Escher e outros 

vs. Brasil”: 

 
A obrigação de cumprir o disposto nas decisões do Tribunal 
corresponde a um princípio básico do direito da responsabilidade 
internacional do Estado, respaldado pela jurisprudência internacional, 
segundo o qual os Estados devem acatar suas obrigações 
convencionais internacionais de boa fé (pacta sunt servanda) e, 
como esta Corte já assinalou e dispõe o artigo 27 da Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, aqueles não podem, por 
motivos de ordem interna, deixar de assumir a responsabilidade 
internacional já estabelecida.311 
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A despeito disso, certo é que não há, como se verifica no nosso plano interno, 

a possibilidade de execução forçada da sentença internacional, cabendo aos 

próprios Estados que assegurem o cumprimento das decisões em suas respectivas 

jurisdições. 

A Convenção Americana prevê, apenas, que a execução das indenizações 

impostas na sentença proferida pela Corte Interamericana poderá ocorrer conforme 

o processo interno para execução de sentenças contra o Estado312. 

O que pode ocorrer, em caso de descumprimento, é apenas novo 

reconhecimento responsabilidade internacional do Estado, desta feita pela violação 

de seu dever de cumprir de boa-fé a decisão ou, como visto, a comunicação do caso 

à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, para eventual 

recomendação de sanções econômicas pelos outros Estados até o cumprimento da 

decisão da Corte. 

Ocorre que tal solução não traz o devido amparo ao direito tido por violado, 

remanescendo a ausência de uma proteção efetiva, pela persistência do “sistema 

voluntarista baseado nas relações igualitárias entre Estados”313. 

Diante disso, verifica-se que a execução das determinações advindas do 

sistema internacional continuam a depender de institutos nacionais que tragam 

soluções concretas para tanto, tratando da incorporação e aplicação interna do 

Direito Internacional314. 

Com efeito, o Direito Internacional enfrenta uma dificuldade na efetivação de 

suas normas, justamente pela sua dependência da vontade dos Estados em 

assimilá-las e cumpri-las, “o que, se não esvazia a sua força normativa, ao menos 

lhe diminui o caráter regulador e sancionatório próprio do direito interno estatal, com 

maior carga de heteronomia e coercitividade”315. 
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Assim, ainda que, paulatinamente, tenhamos avançado na solução da 

questão, ainda há muito o que se conquistar nesse campo para que seja realmente 

efetiva a proteção regional aos direitos humanos. 

De fato, “até o presente lamentavelmente ainda não parece haver se formado 

uma consciência da natureza e amplo alcance das obrigações convencionais 

contraídas em matéria de proteção dos direitos humanos”316. 

Deve-se analisar, então, qual o melhor caminho para se percorrer na busca 

pela efetivação da cidadania transnacional, superando-se entraves da soberania 

nacional, pela formulação de uma solução que traga melhores resultados na atuação 

do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 

 

2.5.2 NO CONTEXTO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

No Brasil, a Convenção Americana de Direitos Humanos passou a integrar o 

ordenamento jurídico interno a partir do Decreto Presidencial nº 678, de 11 de 

novembro de 1992. 

De seu turno, o reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil, com a sua consequente sujeição a 

suas decisões, ocorreu por meio do por meio do Decreto Legislativo nº 89, de 3 de 

dezembro de 1998 e do depósito da respectiva nota junto ao Secretário-Geral da 

Organização dos Estados Americanos. 

Assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passou a poder exercer 

sua função contenciosa em caso de denúncia de violação a direitos humanos pelo 

Brasil, o que, portanto, não ocorreu por imposição externa, tampouco em detrimento 

da soberania do Estado brasileiro. 

Como defende André de Carvalho Ramos, a ratificação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e o reconhecimento da jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil é de suma importância para a 

proteção internacional dos direitos humanos, pois “os Estados acostumaram-se ao 

desencontro entre a norma e a realidade”, de modo que as violações de direitos 

humanos continuaram mesmo após a positivação dos direitos humanos na órbita 
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interna e “com o Direito Internacional dos Direitos Humanos obteve-se a 

possibilidade de exigir do Estado a concretização dos direitos no cotidiano do 

jurisdicionado”317. 

Fundamental para o enfrentamento da questão acerca do cumprimento das 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos é verificar a sua natureza 

jurídica, se de sentença estrangeira ou internacional. 

Sentenças estrangeiras são entendidas como aquelas proferidas por tribunal 

estrangeiro, ou seja, não nacional. 

Apesar de haver interpretação no sentido de que seria possível enquadrar 

nesse conceito a sentença proferida por Corte Internacional, parece mais adequada 

a interpretação de que tal conceito abrangeria somente a sentença “proferida por um 

tribunal afeto à soberania de determinado Estado”, em representação à “jurisdição 

de um Estado específico”, não incluindo, assim, a sentença emanada de um tribunal 

internacional que tem jurisdição sobre todos os Estados-partes da Convenção que 

criou esse órgão318. 

Desta feita, entende-se que a sentença da Corte Interamericana deve ser tida 

como sentença internacional. 

A importância da distinção decorre do fato de que, se classificada como 

sentença estrangeira, a implementação da decisão da Corte Interamericana no 

Brasil dependeria de prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça, exigência 

contida no artigo 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição da República, com a 

finalidade de proteção à soberania brasileira. 

Sobre a questão, 

 

cabe ressaltar que a CIDH, como organização judicial autônoma 
estabelecida pela Convenção Americana, possui personalidade 
jurídica internacional, o que lhe impõe relacionar-se apenas com 
sujeitos de direito internacional. Assim, não é possível o 
estabelecimento de hierarquia entre um tribunal local e a Corte, não 
podendo esta ser denominada a “quarta instância” do Poder 
Judiciário de cada Estado-Parte. Como consequência, suas 
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sentenças não encontram nenhum limite de direito interno, pois não 
se vinculam a nenhum Estado em particular; geram, aliás, todos os 
seus efeitos, de imediato, ao Estado-Parte a que se destinam.319 

 

Portanto, conclui-se que a decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos não depende de prévia homologação pelo Superior Tribunal de Justiça 

para que tenha efeitos em território nacional, decorrendo a necessidade de sua 

implementação da adesão do Brasil a sua jurisdição. 

Em outras palavras, por sua natureza jurídica, “as sentenças da Corte não 

necessitam de homologação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o 

artigo 105, I, ‘i’, da CF, pois se baseiam em normas internacionais incorporadas ao 

direito brasileiro”320. 

Ora, “a norma externa já foi recepcionada pelo ordenamento jurídico 

doméstico, não sendo necessária nova verificação de sua compatibilidade com o 

direito nacional”321. 

Assim, tem-se que, “após o reconhecimento formal da jurisdição da Corte pelo 

Brasil, as suas sentenças passam a equivaler a um título executivo judicial, 

produzindo os mesmos efeitos jurídicos de uma sentença proferida pelo Judiciário 

nacional”322. 

Ocorre que não há, em nosso ordenamento jurídico, regulamentação acerca 

da execução de sentenças internacionais, criando-se uma problemática nesse 

tocante, já que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos também não 

traz um procedimento específico, inclusive prevendo, em seu artigo 68, item 2, como 

visto, que “a parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá 

ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de 

sentenças contra o Estado”. 

De fato, assim como na maioria dos Estados-partes da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, o Brasil não possui legislação específica para regulamentar a 
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execução das sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

de modo que estas são executadas mediante critérios casuísticos, gerando dúvidas 

sobre o procedimento a ser adotado323. 

Quanto a um procedimento específico para o cumprimento das decisões, 

realmente, a sua previsão seria medida a favorecer a efetividade do sistema 

interamericano no contexto brasileiro, por uniformizar e delinear o tratamento da 

questão em nosso ordenamento jurídico. 

A esse respeito, exemplificativamente, o Código Processual Constitucional do 

Peru contém previsão, em seu artigo 115324, que as resoluções dos órgãos 

internacionais a que o Peru tenha se submetido, aceitando sua competência, 

independe de reconhecimento, revisão ou prévio exame. 

Segundo tal disposição, as resoluções devem ser comunicadas pelo Ministro 

das Relações Exteriores ao Presidente do Poder Judiciário, que remeterá a 

resolução ao tribunal em que se esgotou a jurisdição interna para que determine a 

sua execução, conforme previsto em lei específica sobre o procedimento de 

execução de sentenças proferidas por tribunais supranacionais (Lei 27.775). 

No Brasil, algumas soluções já foram aventadas, como, por exemplo, a 

instituição, por meio do Decreto 4.433, de 18 de dezembro de 2002, da Comissão de 

Tutela dos Direitos Humanos, que, conforme o artigo 2º do Decreto, teria por 

atribuição, dentre outras, “promover, fiscalizar e adotar todas as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos”. 

Todavia, a Comissão, que era vinculada à antiga Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e do Ministério da Justiça não foi criada de fato e foi extinta com a 

reforma promovida pela Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, artigo 29, inciso XIV, 
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não se criando novo órgão específico para a efetivação da proteção interamericana 

de direitos humanos. 

De todo modo, não obstante o projeto não tenha alcançado concretização, 

deve ser ressaltada essa iniciativa de se criar um órgão voltado a monitorar e 

promover a execução das sentenças proferidas pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

De fato, a criação de um órgão com tal finalidade seria um grande avanço no 

cumprimento do compromisso internacional assumido. Caso criado esse órgão, 

defende-se que ele 

 

deve obter a maior autonomia possível, para que possa ter liberdade 
de exercer seu trabalho sem nenhuma ingerência política e 
ideológica. Para tanto, deve possuir ampla representatividade, 
devendo ser composto por membros da sociedade civil, dos três 
poderes da federação, bem como de representantes de cada um dos 
poderes desses entes federativos. Essa parecer ser a solução mais 
coerente para a implementação das decisões de natureza não 
pecuniária, considerando a estrutura existente no ordenamento 
jurídico pátrio.325 

 

Como visto, essa solução foi aventada, mas não concretizada, não havendo, 

pois, no Brasil, regulamentação específica para o cumprimento das sentenças da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Houve, ainda, a formulação do Projeto de Lei 3.214/00, para o 

estabelecimento dos efeitos jurídicos das decisões da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos326. 

Segundo o texto do referido Projeto, tais decisões teriam efeito imediato no 

âmbito do ordenamento jurídico e as de caráter indenizatório seriam objeto de 

execução direta contra a Fazenda Pública Federal, com crédito considerado de 

natureza alimentícia. 
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O projeto ainda trouxe a interessante previsão de possibilidade de ação 

regressiva da União contra os responsáveis diretos e indiretos pelas violações que 

ensejaram a responsabilização internacional de caráter indenizatório. 

De acordo com a justificativa apresentada para o Projeto, o intuito da proposta 

seria sanar lacunas jurídicas na integração entre a jurisdição interamericana e a 

jurisdição nacional, diante do entendimento de que seria inadmissível que o Brasil 

deixe de cumprir as recomendações e as decisões emanadas da Comissão e da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Ao analisar o Projeto, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional da Câmara dos Deputados elaborou uma emenda à proposta, afastando a 

previsão de efeito imediato, mediante a inserção de determinação de homologação 

das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

A alteração teve por fundamento o entendimento de que as decisões 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos devem ser classificadas 

como sentenças estrangeiras, dependendo, pois, da homologação pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, letra “h”, da Constituição 

Federal, segundo a redação constitucional vigente à época. 

Cumpre destacar que, com a já mencionada Emenda Constitucional 45/04, a 

competência para a homologação de sentenças estrangeiras passou ao Superior 

Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal, 

revogando-se a previsão do artigo 102. 

Entendeu a Comissão que a previsão de efeito imediato para as decisões da 

Corte feririam a autonomia e a exclusividade da jurisdição do Poder Judiciário 

brasileiro em território nacional. 

Ocorre que, consoante já exposto neste trabalho, entende-se que a melhor 

classificação das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sob a 

perspectiva de efetivação da cidadania transnacional, é de sentença internacional, 

dispensando-se a sua homologação, até mesmo porque o Brasil é signatário da 

Convenção Americana de Direitos Humanos e, no exercício de sua soberania, 

submeteu-se à jurisdição da Corte. 

A previsão de sujeição das decisões da Corte Interamericana à homologação, 

portanto, seria desnecessária, além de prejudicar a efetivação da cidadania 
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transnacional pelo Brasil, já que imporia mais um obstáculo ao cumprimento das 

determinações do órgão interamericano, tornando o processo mais demorado e 

dificultoso. 

Não obstante a importância de estabelecimento de um procedimento para a 

efetivação das determinações da Corte, o projeto foi arquivado na Câmara dos 

Deputados sem votação. 

Posteriormente, a ideia foi retomada a partir do Projeto de Lei 4.667/04327, 

com a previsão principal de que as decisões dos Organismos Internacionais de 

Proteção aos Direitos Humanos cuja competência foi reconhecida pelo Estado 

Brasileiro produzem efeitos jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento interno 

brasileiro, além de disposição sobre o procedimento para execução das decisões, 

nos moldes da proposta anterior. 

Com a análise pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

dos Deputados, o Projeto foi aprovado na forma de substitutivo, com a ampliação do 

detalhamento a respeito do procedimento a ser seguido. Nesse sentido, formulou-se 

a previsão de que a União deverá adotar todas as medidas necessárias ao integral 

cumprimento das decisões e recomendações internacionais, conferindo-lhes 

absoluta prioridade. 

Em 31 de janeiro de 2007, o Projeto foi arquivado, mas o então Deputado 

José Cardozo e autor da nova proposta, requereu o seu desarquivamento. 

Deferido o pedido de desarquivamento, o Projeto foi analisado pela Comissão 

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprovou a proposição na forma 

do substitutivo da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania rejeitou o substitutivo, 

ao entendimento de que, ao ampliar a incidência da proposta para decisões de 

quaisquer organismos internacionais de proteção dos direitos humanos 

determinadas por tratados que tenham sido ratificados pelo Brasil, afastaria a 

condição de reconhecimento prévio do poder jurisdicional de uma corte estrangeira 

pelo Estado brasileiro. 

Isso porque, com o Decreto 4.463/02, o Brasil reconheceu a competência 

obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que possibilitaria a 
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previsão de efeitos imediatos para suas decisões, não sendo possível afirmar, 

genericamente, tal competência em relação a outros organismos internacionais. 

Assim, aprovou a proposta com a previsão de que as decisões dos 

Organismos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos, cuja competência for 

reconhecida pelo Estado Brasileiro, produzirão efeitos jurídicos imediatos no âmbito 

do respectivo ordenamento interno, bem como com a reformulação das previsões a 

respeito do procedimento a ser adotado na execução de tais decisões. 

O Projeto foi enviado ao Senado Federal, por meio do ofício 805/2010, onde 

foi recebido como Projeto de Lei da Câmara 170/2010328. 

Analisado o Projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta 

recebeu emenda em seu artigo 1º, para delimitar o seu alcance, nos seguintes 

termos: “As decisões condenatórias a reparação econômica ou prestação pecuniária 

emanadas de Organismos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos cuja 

jurisdição for reconhecida pelo Estado brasileiro terão força de título executivo”. 

Com isso, a previsão passou a abranger somente as decisões de caráter 

econômico e pecuniário, afastando-se as demais modalidades de decisões. 

Segundo o relatório apresentado na Comissão, tal alteração teve por objetivo 

evitar a obrigatoriedade de execução de outros tipos de provimento, especialmente 

obrigações de fazer, como a condenação a legislar. Ademais, ao retirar a expressão 

“efeito imediato” e tratar tais decisões como títulos executivos, a pretensão foi a de 

reduzir a amplitude do texto e torná-lo mais tecnicamente adequado, de acordo com 

a justificativa apresentada. 

Todavia, em 26 de dezembro de 2014, o Projeto foi arquivado. 

Pelo Projeto de Lei 420/2009329, do Senado Federal, propôs-se a inclusão das 

sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na previsão 

dos títulos executivos do Código de Processo Civil então em vigor (Lei 5.869/1973), 

disciplinando o procedimento para o seu cumprimento. Tal Projeto, no entanto, 
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restou prejudicado, em virtude da aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do 

Senado 166/2010, de reforma do Código de Processo Civil. 

No novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), atualmente em vigor, a 

questão acerca da efetivação das decisões proferidas pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não foi 

tratada, prosseguindo-se o vazio legislativo a respeito. 

Em 2016, a questão foi novamente retomada pelo Senado Federal, a partir do 

Projeto de Lei 220/2016330, sobre o cumprimento das decisões da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e das sentenças da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

Mais abrangente do que os anteriores, o novo Projeto tratou de outras formas 

de reparação, além daquelas com caráter pecuniário, como garantias de não 

repetição do ilícito mediante elaboração de normas legais, revisões de 

procedimentos e processos judiciais ou medidas administrativas. 

Nesse sentido, foi estabelecida a obrigação geral, para todas as unidades 

administrativas, de acordo com suas competências, de cessação imediata da 

violação de direitos humanos, com a adoção de medidas administrativas, judiciais ou 

legislativas. 

Ademais, uma interessante previsão do novo Projeto foi a ampliação do 

deslocamento de competência para a Justiça Federal, atualmente previsto no artigo 

109, parágrafo 5º, da Constituição Federal331, também do julgamento de 

responsáveis por violações de direitos humanos, devidamente identificados pelos 

órgãos do sistema interamericano de direitos humanos. 

Merece menção também a proposta quanto à admissibilidade do uso de 

decisões internacionais para a propositura de ações rescisórias e de revisão 

criminal. 
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Outra previsão de destaque foi a reiteração da proposta de se considerar a 

sentença internacional como um título executivo, nos termos do Código de Processo 

Civil, o que facilitaria a sua implementação em território nacional. 

Por fim, ressalta-se a previsão do direito de regresso da União contra seus 

agentes ou contra qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, Estado, 

Município ou Distrito Federal, cujos agentes, nessa qualidade e independentemente 

de dolo ou culpa, causarem a violação de direitos humanos, ou não impedirem sua 

produção quando tinham o dever jurídico de fazê-lo. 

Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi apresentada e 

aprovada uma emenda a esse novo Projeto, para que a previsão de produção de 

efeitos imediatos abrangesse não só as decisões do Sistema Interamericano, mas 

também, de forma geral, as decisões vinculantes de organismos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, assim como as decisões e sentenças de tribunais 

internacionais de direitos humanos acerca de responsabilidade do Brasil com 

fundamento em tratado de que o País faça parte. 

Ademais, a emenda simplificou os procedimentos previstos na lei, para evitar 

maiores entraves decorrentes do detalhamento inicial,  

Atualmente, o Projeto aguarda análise pela Comissão de Assuntos 

Econômicos, permanecendo o vazio legislativo no Brasil a respeito do tema. 

Tais iniciativas legislativas contêm previsões importantes para o 

desenvolvimento de um limite jurídico à atuação estatal, vinculando o Brasil ao 

cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir de 

um procedimento legalmente estabelecido e definido. 

Assim, ainda que as proposições estejam sempre sujeitas a alterações e 

melhorias, já representam um avanço no tratamento da questão no contexto 

brasileiro, com a demonstração de interesse do Estado em dar efetividade à 

proteção da cidadania transnacional no âmbito regional. 

Ocorre que, como a análise dos Projetos de Lei mencionados denota, o 

processo legislativo é moroso e encontra entraves à final aprovação das proposições 

formuladas. 

Seria, de fato, interessante a elaboração de uma legislação especificamente 

voltada ao regramento da efetivação das decisões da Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos em nosso País, regulamentando-se a questão para cessar as 

principais controvérsias a respeito. 

De todo modo, a partir da adoção da ideia do Estado Constitucional 

Cooperativo e da proteção unitária dos direitos humanos, é possível garantir, 

juridicamente, a efetivação das decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e, portanto, da cidadania transnacional, no contexto brasileiro, 

independentemente de tais alterações legais, conforme as ideias a serem 

desenvolvidas nos tópicos seguintes. 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA 

TRANSNACIONAL NO BRASIL 

 

Analisada a dimensão transnacional da cidadania e a sua implementação no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, a partir da adoção do Estado 

Constitucional Cooperativo, bem como analisada a estrutura do Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, é preciso tratar, agora, dos 

meios a serem empregados para a implementação dessa proteção transnacional à 

cidadania. 

Isso porque, como visto, a obrigação de proteção aos direitos humanos 

encontra amparo em previsões do direito interno e também do direito internacional, 

caracterizando, assim, a cidadania transnacional. Todavia, sem o efetivo 

funcionamento do sistema de proteção a esses direitos, “estaremos a um passo de 

afirmar o caráter de mero conselho ou exortação moral da proteção internacional 

dos direitos humanos”332. 

Oportunas são as palavras de Ferrajoli a respeito da consagração do direito 

internacional, especificamente, quanto ao objeto desta tese, em relação aos direitos 

humanos: 

 
E, se é verdade que a curto prazo não podemos nos iludir, é também 
verdade que a história nos ensina que os direitos não caem do céu, e 
um sistema de garantias efetivas não nasce numa prancheta, não se 
constrói em poucos anos, nem tampouco em algumas décadas. 
Assim foi com o estado de direito e com nossas democracias ainda 
frágeis, que só se afirmaram à custa de longas batalhas no campo 
das ideias e de lutas sangrentas. Seria irracional pensar que o 
mesmo não acontecerá com o direito internacional se não nos 
empenhamos na parte que nos cabe.333 
 

Como bem pontua Bobbio, há certa facilidade em se obter acordo no 

momento de se enunciar os direitos humanos, “independentemente do maior ou 

menor poder de convicção de seu fundamento absoluto”. No entanto, “quando se 
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trata de passar à ação, ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as 

reservas e oposições”334. 

Assim, o problema atual envolve a questão a respeito de “qual é o modo mais 

seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 

sejam continuamente violados”335. 

Na linha das ideias desenvolvidas ao longo da presente tese e conforme se 

analisará de forma específica neste capítulo, o funcionamento do sistema depende 

não só da postura do Estado frente às decisões proferidas pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, mas também do reconhecimento por parte dessa Corte de que 

cada Estado-membro possui uma realidade distinta e um ordenamento específico, 

que igualmente traz previsões de proteção aos direitos humanos (principalmente 

pelos direitos fundamentais constitucionais). 

Assim, as proposições elaboradas a seguir terão esse duplo viés: tanto por 

parte do Estado-Nação, quanto por parte da Corte Interamericana, para que se 

possa realmente falar em uma proteção unitária dos direitos humanos, envolvendo 

direito interno e direito internacional, em uma relação de simbiose, voltada à 

proteção da cidadania transnacional. 

A importância dessa nova forma de se encarar o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos decorre do fato de que, mesmo diante da superação da ideia de 

soberania absoluta, a partir da teoria do Estado Constitucional Cooperativo, não há 

como se negar que a ordem jurídica internacional “não é fundamentalmente vertical, 

ou hierárquica, como normalmente acontece no governo interno”, sendo ela, “antes, 

estruturada horizontalmente e constituída formal e predominantemente de centros 

de igual autoridade jurídica chamados ‘Estados’”336. 

De fato, “não existe no âmbito externo, ao contrário do que sucede com o 

direito interno, nenhum tipo de autoridade superior que subordine os Estados à sua 

vontade, a tornar efetiva sua decisão”, de modo que “no plano internacional, tudo o 
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que se faz ou se deixa de fazer, é consequência da vontade organizada dos Estados 

para que isso aconteça”337. 

Nesse sentido, “a evolução no sentido de maior defesa dos Direitos Humanos 

dá-se não somente de fora para dentro, mas concomitantemente de dentro para 

fora”338. 

Como destaca Oscar Vilhena Vieira, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos é uma “via de duas mãos, em que ocorre uma internacionalização do 

direito constitucional na mesma medida em temos uma constitucionalização do 

direito internacional”339. 

Assim, é imprescindível uma mudança no entendimento sobre a atuação para 

a promoção da cidadania transnacional, tanto no plano nacional, quanto 

internacional, efetivando-se internamente o sistema internacional direcionado à 

proteção dos direitos humanos e, de outro lado, implementando-se também as 

previsões de proteção interna na atuação internacional, ainda que a ordem 

internacional não tenha – ao menos ainda – um órgão dotado de coercitividade na 

imposição de suas determinações aos Estados. 

Nesse sentido, a fim de se construir essa ideia de proteção unitária, de um 

lado, a partir da perspectiva transnacional da cidadania e do posicionamento pela 

adoção de um Estado Constitucional Cooperativo, não há mais escusa para 

alegações de ofensa à soberania estatal pela atuação internacional na promoção 

dos direitos humanos, já que o tema, como visto, não é mais reservado ao domínio 

do Estado. 

Ora, “a objeção primária de que todo litígio envolvendo violações de direitos 

humanos é assunto de competência nacional já foi superada em virtude da própria 

assinatura destes tratados de direitos humanos pelo Estado soberano”340. 

                                                           
337

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, constituição e os tratados 
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Como consequência, não há como se aceitar a escusa do cumprimento da 

Convenção e das decisões proferidas pela Corte sob o argumento de mera 

incompatibilidade com a ordem interna, seja pela própria prevista contida na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, à qual o Brasil aderiu, seja pela 

aceitação, por nosso país, da função jurisdicional da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

Com efeito, 

 

O desenvolvimento dos sistemas regionais de proteção cria uma 
dinâmica em que os órgãos nacionais não podem desconhecer o 
impacto das decisões tomadas pelos tribunais internacionais no 
âmbito do direito interno, sob pena de o Estado constantemente 
encontrar-se em situação de inadimplência perante a comunidade 
internacional. Como o dever de cumprir com as obrigações pelo 
Estado independe do nível hierárquico que é atribuído ao tratado, é 
necessária a adoção de critérios hermenêuticos que permitam 
harmonizar suas disposições com as disposições de direito interno, 
especialmente as de índole constitucional.341 

 

De outro lado, é preciso que a própria Corte Interamericana de Direitos 

Humanos passe a considerar também as previsões internas que sejam garantidoras 

de direitos aos cidadãos de cada Estado, sempre na busca pela primazia da norma 

mais favorável. 

O tratamento dos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado como 

meros “fatos”342, ainda que com respeito às previsões da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, está de acordo com o entendimento formado a respeito do direito 

internacional tradicional e os demais tipos de tratados internacionais, mas não é 

suficiente para a garantia da máxima proteção aos direitos humanos. 
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humanos e interpretação constitucional. In LOPES, Ana Maria D'Ávila; MAUÉS, Antonio 
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Desta feita, então, somente a partir de uma proteção unitária dos direitos 

humanos, nos moldes construídos ao longo deste trabalho é que se torna possível a 

sua efetivação no cenário internacional, a partir da atuação do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, mais especificamente pelas decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Em suma, de um lado, o Estado-membro tem o dever de acolher as decisões 

proferidas, tal como determina a própria Convenção Americana de Direitos 

Humanos; de outro lado, no entanto, a Corte também deve considerar os direitos 

previstos nos ordenamentos jurídicos internos, especificamente o brasileiro, objeto 

do estudo, não mais ignorando a proteção conferida aos cidadãos pelo próprio 

Estado, nos moldes a serem abordados nos tópicos a seguir. 

 

3.1 A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS EM NOSSO 

ORDENAMENTO JURÍDICO: STATUS E POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal acolheu, inicialmente, o 

posicionamento de equivalência entre tratado e lei ordinária em nosso ordenamento 

jurídico, entendimento esse adotado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

80.004, em 1º de junho de 1977343. 

Nessa linha, até o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o 

Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento de que não haveria distinção entre 

os tipos de tratados internacionais, de modo a considerar tanto os tratados comuns 

quanto os referentes aos direitos humanos, uma vez incorporados ao nosso 

ordenamento jurídico, como lei ordinária federal, colocando-os no mesmo nível 

hierárquico, abaixo da Constituição Federal344. 

Todavia, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 466.343345, no ano de 2008, o 

Supremo Tribunal Federal firmou novo posicionamento sobre a posição hierárquica 
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dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, entendimento 

esse que até hoje é vigente na E. Corte Suprema. 

O caso tratava da questão da prisão civil do depositário infiel, permitida por 

nosso texto constitucional (artigo 5º, inciso LXVII346), mas vedada pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos, que só permite a prisão civil no caso de 

inadimplemento de obrigação alimentar (artigo 7º, item 7347). 

Assim, para tratar sobre a admissibilidade dessa hipótese de prisão civil, o 

Supremo Tribunal Federal teve de enfrentar o tema do nível hierárquico dos tratados 

internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, 

possibilitando-se a interpretação das disposições nacionais à luz da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Isso porque, com a adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no ano de 1992, teve início um importante debate sobre a eventual 

revogação da mencionada disposição constitucional sobre prisão civil, assim como 

as demais previsões legais correlatas, em razão da previsão internacional em 

sentido diverso. 

No julgamento do Recurso Extraordinário em análise, o Ministro Cezar 

Peluso, na qualidade de relator, “apresentou um argumento principal extraído da 

própria ordem jurídica interna do Brasil, independentemente de invocar a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos”348. Em seu voto, portanto, não abordou a 

questão em pauta. 

Por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, destacou a aplicação da 

teoria do Estado Constitucional Cooperativo, afirmando que 

 

não se pode deixar de considerar a proteção aos direitos humanos 
como a fórmula mais concreta de que dispõe o sistema 
constitucional, a exigir dos atores da vida sócio-política do Estado 

                                                                                                                                                                                     

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 
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uma contribuição positiva para a máxima eficácia das normas das 
Constituições modernas que protegem a cooperação internacional 
amistosa como princípio vetor das relações entre os Estados 
Nacionais e a proteção dos direitos humanos como corolário da 
própria garantia da dignidade da pessoa humana. 

 

Segundo o Ministro, há quatro disposições constitucionais que denotam a 

abertura do direito constitucional ao direito internacional ou supranacional, 

aproximando as duas ordens, quais sejam o artigo 4º e os parágrafos 2º, 3º e 4º do 

artigo 5º349. 

Nessa perspectiva, o Ministro Gilmar Mendes fala sobre o “anacronismo da 

tese de legalidade ordinária dos tratados de direitos humanos”, defendendo, então, a 

sua supralegalidade. 

Em suas palavras, 

 

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, 
também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. 
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 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
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Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam 
afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial 
reservado 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. 

 

Na adoção desse posicionamento, o Ministro Gilmar Mendes considerou a 

“premente necessidade de se dar efetividade à proteção direitos humanos nos 

planos internacional e internacional”, com uma mudança de entendimento acerca da 

posição dos tratados internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica 

nacional, assumindo-se uma postura jurisdicional “mais adequada às realidades 

emergentes em âmbitos supranacionais, voltadas primordialmente à proteção do ser 

humano”. 

Assim, concluiu que a Constituição é dotada de supremacia em relação aos 

atos internacionais, de modo que a previsão constitucional acerca da possibilidade 

de prisão civil do depositário infiel não teria sido revogada. 

No entanto, a previsão não teria mais aplicabilidade “diante do efeito 

paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina 

a matéria”, em virtude de seu caráter supralegal. 

Já o Ministro Carlos Britto ressaltou, em seu voto, que, “quando uma lei 

ordinária vem para proteger um tema tratado pela Constituição como direito 

fundamental, essa lei se torna bifronte ou de dupla natureza”. 

De acordo com esse entendimento, a lei, nesse caso, “é ordinária 

formalmente, porém é constitucional materialmente, daí a teoria da proibição de 

retrocesso”, no que ele chama de “viagem legislativa sem volta” na tutela de direitos 

fundamentais. 

Também o Ministro Celso de Mello destacou a necessidade de abertura ao 

processo de internacionalização da proteção aos direitos humanos e do papel do 

Judiciário nesse cenário. Em suas palavras, 

 

É dever dos órgãos do Poder Público - e notadamente dos juízes e 
Tribunais - respeitar e promover a efetivação dos direitos garantidos 
pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas 
declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um 
constitucionalismo democrático aberto ao processo de crescente 
internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana. 
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Nesse sentido, diferenciando convenções internacionais sobre direitos 

humanos de tratados internacionais sobre outras matérias, externou o seu voto com 

o entendimento de que aquelas possuem, em nosso ordenamento jurídico, estatura 

constitucional. 

De outro lado, consignou o Ministro que 

 

a supremacia da Constituição sobre todos os tratados internacionais 
celebrados pelo Estado brasileiro, inclusive aqueles que versarem o 
tema dos direitos humanos, desde que, neste último caso, as 
convenções internacionais que o Brasil tenha celebrado (ou a que 
tenha aderido) importem em supressão, modificação gravosa ou 
restrição a prerrogativas essenciais ou a liberdades fundamentais 
reconhecidas e asseguradas pelo próprio texto constitucional, eis que 
os direitos e garantias individuais qualificam-se, como sabemos, 
como limitações materiais ao poder reformador do Congresso 
Nacional. 

 

Assim, não seriam aplicadas as previsões internacionais que “eventualmente 

reduzam ou suprimam direitos e garantias individuais, tais como consagrados pela 

própria Carta Política”. 

De seu turno, o Ministro Cezar Peluso, em uma análise conjunta dos 

parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal, firmou entendimento de que 

os tratados internacionais de direitos humanos serão sempre, ao menos, 

materialmente constitucionais, integrando, pois, o bloco de constitucionalidade, tal 

como a ideia defendida na presente pesquisa. 

Em síntese, apesar das divergências de entendimentos, a partir do exame 

dos votos proferidos pelos Ministros, tem-se que 

 

para a maioria, os tratados de direitos humanos passam a ter status 
normativo supralegal, permanecendo em nível hierárquico inferior à 
Constituição, porém, superior às demais leis; para a minoria, deve 
ser reconhecida hierarquia constitucional a esses tratados, 
passando-os a compor, juntamente ao texto constitucional, o bloco 
de constitucionalidade.350 
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Desta forma, o resultado final do julgamento foi de reconhecimento da ilicitude 

da prisão civil de depositário infiel, em qualquer modalidade de depósito, mas não 

houve conclusão coletiva e unânime acerca da posição da Convenção Americana de 

Direitos Humanos em nosso ordenamento jurídico. 

O que se percebe, a partir da leitura dos votos, é a tendência de se adotar a 

posição de supralegalidade dos tratados de direitos humanos não aprovados nos 

termos previstos no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República, em 

conformidade com o voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

Tal entendimento, consigna-se, é o mesmo adotado pela Constituição da 

República de El Salvador, que, em seu artigo 144 prevê que os tratados não podem 

ser modificados ou derrogados por lei, destacando que, no caso de conflito entre a 

lei e o tratado, este deverá prevalecer351. Igualmente a Constituição da Costa Rica 

traz previsão de supralegalidade dos tratados internacionais, conforme disposição 

de seu artigo 7º352. 

Em crítica a esse entendimento, há quem sustente que, apesar de promover 

uma evolução acerca do direito internacional dos direitos humanos, o Supremo 

Tribunal Federal “perdeu a oportunidade de atribuir valor constitucional a todos os 

tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, tese essa há muito defendida 

pela doutrina, com base no artigo 5º, §2º da CF”353 e a partir da qual 

 

se evitariam diferenciações de posição hierárquica entre tratados 
humanísticos incorporados antes e depois da EC nº 45, bem como o 
Estado brasileiro deixaria claro à comunidade nacional e 
internacional o tratamento que entende como o adequado para os 
tratados humanísticos, reforçando seu comprometimento com a 
proteção dos direitos humanos. 

 

Com efeito, 
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percebe-se certa relutância do Supremo Tribunal Federal na 
aceitação da paridade material e formal entre aquelas e as 
constitucionais, como tem entendido a doutrina nacional e 
internacional mais abalizada, colocando-se assim, como defensor da 
tese dualista, na qual ambas as ordens são autônomas, estando a 
internacional submissa à interna.354 

 

Portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, apesar de possuírem status 

supralegal, os tratados internacionais sobre direitos humanos não integram o bloco 

de constitucionalidade. 

Todavia, na linha das ideias inserida no primeiro capítulo da presente tese, 

concorda-se com as críticas de que tal entendimento não deve prevalecer, ainda que 

não haja reforma constitucional nesse sentido. 

Conforme demonstrado ao longo do trabalho, há fundamento em nossa 

Constituição para a elevação da Convenção Americana de Direitos Humanos a um 

patamar materialmente constitucional, nos termos do Estado Constitucional 

Cooperativo, a fim de que a proteção aos direitos da cidadania seja sempre adotada 

como parâmetro para a atuação estatal, tanto em vista das previsões formais da 

nossa Constituição Federal, quanto em cumprimento ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. 

Somente com a abertura do direito interno à proteção internacional dos 

direitos humanos, dotando-se de permeabilidade nosso ordenamento jurídico, é que 

se alcançará a necessária simbiose entre o direito interno e o direito internacional na 

busca pela efetivação da cidadania transnacional de forma unitária. 

Como solução à problemática da interpretação dos diplomas internacionais 

em contraposição ao direito nacional, conforme as ideias aqui propostas, entende-se 

como cabível e adequada a adoção da teoria do controle de convencionalidade na 

proteção aos direitos humanos no contexto brasileiro, compatível com a finalidade 

de alcance da proteção unitária, com a prevalência da cidadania transnacional na 

atuação estatal. 
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O controle de convencionalidade envolve a verificação e compatibilidade dos 

atos internos não só em relação ao ordenamento jurídico interno e à Constituição 

estatal, mas também quanto às normas internacionais a que o Estado se obrigou. 

O controle de convencionalidade pode ter matriz nacional, realizado no âmbito 

do próprio Estado, ou matriz internacional, se realizado no plano internacional, por 

órgão internacional. 

Assim, considerando-se que, conforme sustentado no presente trabalho, os 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil e que digam respeito a direitos 

humanos têm, portanto, hierarquia constitucional (seja material, seja formal, neste 

último caso se aprovados nos termos do §3º do artigo 5º da Constituição Federal), 

tanto a nossa Lei Maior quanto as previsões de tais tratados devem ser 

consideradas na aplicação dos direitos, sempre com a prevalência da norma que 

conferir a maior proteção ao ser humano. 

Essa colocação dos tratados internacionais no mesmo nível das disposições 

constitucionais na proteção aos direitos humanos é essencial para o funcionamento 

do sistema interamericano de direitos humanos. Caso contrário, com o 

reconhecimento da superioridade do ordenamento jurídico interno sobre o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, “dando prevalência àquela, mesmo quando 

protege menos o ser humano sujeito de direitos, é admitir ‘a desvinculação [do 

Estado] do movimento internacional de direitos humanos reconhecidos regional e 

universalmente’”355. 

Desta feita, no controle das normas internas quanto à proteção aos direitos 

fundamentais e humanos deve ser verificada a sua compatibilização vertical não só 

tendo como paradigma a Constituição, mas também os tratados por meio dos quais 

o Brasil obrigou-se internacionalmente356. 

Em outras palavras, a compatibilidade do ato ou da norma com a Constituição 

da República não mais garante, por si só, a validade no âmbito interno. Deve ser 

verificada, ainda, a sua compatibilidade também com os tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil, e, em caso de não passar por esse segundo controle, ainda 
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que tenha passado pelo primeiro, o ato ou a norma não poderá ser considerada 

válida357. 

A esse respeito, destaca Mazzuoli que, 

 

Como se percebe, a aplicação desse critério não exclui mutuamente 
uma ou outra ordem jurídica, mas antes as complementa, fazendo 
com que a produção do direito doméstico também "escute" o diálogo 
entre a Constituição e os tratados de direitos humanos, que se 
encontram em mesmo pé de igualdade que ela. Em outras palavras, 
a Constituição não exclui a aplicação dos tratados e nem estes 
excluem a aplicação dela, mas ambas as normas (Constituição e 
tratados) se unem para servir de obstáculo à produção normativa 
doméstica infraconstitucional que viole os preceitos ou a Constituição 
ou dos tratados de direitos humanos em que a República Federal do 
Brasil é parte. As normas infraconstitucionais, doravante, para serem 
vigentes e válidas, deverão submeter-se a este novo exame de 
compatibilidade vertical material, solução esta mais fluida (e, 
portanto, capaz de melhor favorecer a "evolução do direito") e mais 
consentânea com os ditames da pós-modernidade jurídica.358 

 

Com a adoção desse controle, é possível atingir a máxima proteção aos 

direitos humanos, consoante determina a dimensão transnacional dos direitos 

humanos e na linha da teoria do Estado Constitucional Cooperativo, superando-se a 

distinção hierárquica entre tratados e convenções internacionais e a Constituição 

Federal na proteção aos direitos humanos. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos trata do controle de 

convencionalidade sob duas perspectivas distintas: 

 

a) o denominado controle de convencionalidade inter ou 
supranacional, através do qual a própria Corte Interamericana realiza 
o controle de compatibilidade da Convenção Americana com as 
normas nacionais; e b) o controle de convencionalidade nacional ou 
externo, aplicado pelos juízes locais a partir da interpretação que a 
CorteIDH faz dos instrumentos convencionais do Sistema.359 
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No sistema interamericano, ao entendimento da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, o controle de convencionalidade internacional é o definitivo, 

cabendo à ela, então, a palavra final no debate sobre os direitos humanos, 

sobrepondo-se a sua decisão sobre aquela proferida no controle de 

convencionalidade nacional. 

Com base nesse entendimento, no caso “Almonacid Arellano e outros vs. 

Chile”360, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que o Poder 

Judiciário do país deve exercer o controle de convencionalidade das normas 

internas nos casos concretos, considerando o teor da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Nesse controle, segundo a Corte, o Poder Judiciário deve considerar não 

somente o tratado em si, mas também eventual interpretação da própria Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a respeito, já que seria este o órgão 

responsável por sua interpretação, afinal. 

Tal posicionamento da Corte foi reforçado em julgamentos posteriores, como 

o “Caso Cabrera García e Montiel Flores vs. México” e também o “Caso Gomes 

Lund e Outros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs. Brasil”361. 

Inclusive, na decisão de Supervisão de Cumprimento de sentença no “Caso 

Gomes Lund e outros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs. Brasil”, a Corte Interamericana 

destacou esse entendimento, afirmando o seguinte: 

 
Este Tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de 
que as autoridades internas estão sujeitas ao império da lei e, por 
esse motivo, estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no 
ordenamento jurídico. No entanto, quando um Estado é Parte de um 
tratado internacional, como a Convenção Americana, todos os seus 
órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o 
que os obriga a zelar para que os efeitos das disposições da 
Convenção não se vejam enfraquecidos pela aplicação de normas 
contrárias a seu objeto e finalidade, e que desde o início carecem de 
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efeitos jurídicos. O Poder Judiciário, nesse sentido, está 
internacionalmente obrigado a exercer um “controle de 
convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a 
Convenção Americana, evidentemente no marco de suas respectivas 
competências e das regulamentações processuais correspondentes. 
Nessa tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não somente o 
tratado, mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte 
Interamericana, intérprete última da Convenção Americana.362 

 

Nessas oportunidades, a Corte destacou que todos os órgãos do Estado-

membro, como, por exemplo, o Judiciário, estão submetidos ao controle de 

convencionalidade, a ser realizado inclusive de ofício, zelando para que as 

disposições da Convenção Americana de Direitos Humanas não restem 

enfraquecidas pela aplicação de normas internas a ela contrárias. 

Todavia, para evitar a colisão entre as interpretações nacional e internacional 

e, por conseguinte, para obstar entraves à consolidação da proteção aos direitos 

humanos, faz-se necessário que “que os controles nacionais e o controle de 

convencionalidade internacional interajam, permitindo o diálogo e a fertilização 

cruzada entre o Direito Interno e o Direito Internacional”363. 

Com efeito, a partir da adoção do controle de convencionalidade ocorre, em 

superação ao monismo e ao dualismo, como visto, uma interação dinâmica entre 

direito internacional e o direito interno, consagrando-se o “critério da primazia da 

norma mais favorável aos seres humanos protegidos, seja ela norma de direito 

internacional ou de direito interno”364. 

Como bem destaca Flávia Piovesan, os Estados americanos, no entanto, não 

têm seguido a ideia contida na teoria do Estado Constitucional Cooperativo, não 

efetivando o processo de internacionalização do direito constitucional e de 

constitucionalização do direito internacional, decorrente do maior diálogo entre os 

sistemas. 
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Segundo Flávia Piovesan, essa cultura jurídica latino-americana tem por base 

três vertentes365. 

Na primeira vertente, está a “pirâmide” que forma o ordenamento jurídico 

nacional, com a Constituição no seu ápice, tal como idealizou Kelsen. 

Todavia, a sua teoria tem sido equivocadamente interpretada, pois, a despeito 

de sua formulação com a Constituição no topo da pirâmide, ele defende, como já 

analisado, o monismo com a primazia do direito internacional, o que não tem sido 

devidamente considerado na aplicação de sua construção. 

Já em uma segunda vertente, tem-se por base “o hermetismo de um Direito 

Purificado”, enfatizando-se a ordem jurídica interna, sob uma perspectiva puramente 

normativa. 

Por fim, aponta a autora que, em um terceiro prisma, vem o “State approach” 

ou “State centered perspective”, estruturado e fundamentado na soberania estatal e 

na segurança nacional, com inspiração no enfoque “ex parte príncipe”. 

Sob esses enfoques, o Estado nacional permanece isolado da ordem 

internacional, verificando-se a ausência de diálogo e interação com o direito 

internacional, o que prejudica, na linha do entendimento defendido neste trabalho, a 

efetivação da cidadania transnacional. 

Assim, adotada essa postura, na verdade, cada uma das esferas, nacional e 

internacional, atua separadamente na proteção aos direitos humanos. 

Caso mantida essa ausência de diálogo, com o isolamento da atuação de 

cada uma das esferas no controle de convencionalidade, permaneceremos diante do 

que André de Carvalho Ramos denomina como “pseudointernacionalização” dos 

direitos humanos366, já que a Corte não considera o controle interno e o Estado, por 

sua vez, acaba recusando o cumprimento das determinações internacionais, sob a 

escusa de que fere o seu ordenamento jurídico interno. 

Ora, desta forma nega-se a ideia de unidade dos direitos humanos, 

transformando-se os tratados de direitos humanos “em peças de retórica”, de forma 
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a permitir que cada país interprete ao seu talante os direitos universais, gerando 

riscos de abuso e relativismo puro e simples367. 

Tal situação, no entanto, vai justamente contra as fórmulas defendidas nesta 

tese para a promoção da cidadania transnacional, baseando-se em conceitos e 

institutos já ultrapassados quanto à proteção dos direitos humanos. 

A solução, como visto, é a adoção do sistema do duplo controle, de modo 

que, para que um ato seja considerado válido, ele tenha que passar tanto pelo 

controle de constitucionalidade nacional quanto pelo controle internacional. 

Logo, “caso não supere um deles (por violar direitos humanos), deve o Estado 

envidar esforços para cessar a conduta ilícita e reparar os danos causados”368. 

Nesse sistema, “ao processo de constitucionalização do Direito Internacional 

conjuga-se o processo de internacionalização do Direito Constitucional” 369, em uma 

dinâmica interação entre as duas ordens. 

A adoção dessa sistemática acarretaria a expansão do bloco de 

constitucionalidade, com substituição da forma da pirâmide pela forma do trapézio 

na colocação da hierarquia normativa, situando-se a Constituição e os tratados 

internacionais de direitos humanos, lado a lado, no topo do ordenamento jurídico, tal 

como no sistema do Estado Constitucional Cooperativo e tal como se defendeu, 

anteriormente, com base na leitura dos parágrafos do artigo 5º de nossa 

Constituição. 

Com efeito, essa forma seria possível em nosso ordenamento jurídico, a partir 

da interpretação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal370 já 

                                                           
367

 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem 
internacional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 314. 
368

 Ibidem. p. 316. 
369

 PIOVESAN, Flávia. Controle de convencionalidade, direitos humanos e diálogo entre 
jurisdições. In MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Coord.). 
Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, 
México, Peru, Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. pp. 118-119. 
370

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
Parágrafo 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. 
Parágrafo 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 



 

 

142 

defendida, no sentido de que os tratados de direitos humanos possuem hierarquia 

constitucional, seja material, caso aprovados pelo rito do parágrafo 3º, seja 

meramente formal, nos demais casos. 

O novo sistema seria ainda pautado pela constante e crescente abertura do 

direito, pela sua permeabilidade e com o diálogo entre o direito interno e o direito 

internacional. 

Por fim, a abordagem em pauta seria fundamentada na perspectiva “ex parte 

populi”, ou seja, na cidadania e nos direitos dos cidadãos, em conformidade com a 

proposta objeto desta pesquisa. 

O duplo controle “parte da constatação de uma verdadeira separação de 

atuações, na qual inexistiria conflito real entre as decisões porque cada Tribunal age 

em esferas distintas e com fundamentos diversos”371. 

Assim, em resumo, “a partir da teoria do duplo controle, agora devemos exigir 

que todo ato interno se conforme não só ao teor da jurisprudência do STF, mas 

também ao da jurisprudência interamericana”372, impedindo-se a ruptura do sistema 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos e possibilitando-se a efetiva proteção 

dos direitos humanos. 

É importante destacar que tal solução revela-se possível, principalmente no 

Brasil, em razão de este ser considerado um Estado Democrático de Direito, protetor 

de seus cidadãos. 

A esse respeito, Bobbio: 

 
Chamamos de “Estados de direitos” os Estados onde funciona 
regularmente um sistema de garantias dos direitos do homem: no 
mundo, existem Estados de direitos e Estados não de direito. Não há 
dúvida de que os cidadãos que têm mais necessidade da proteção 
são, precisamente, os menos inclinados a aceitar as transformações 
da comunidade internacional que deveriam abrir caminho para a 
instituição e o bom fundamento de uma plena proteção jurídica dos 
direitos do homem. Dito de modo drástico: encontramo-nos hoje 
numa fase em que, com relação à tutela internacional dos direitos do 
homem, onde essa é possível talvez não seja necessária, e onde é 
necessária é bem menos possível.373 
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Desta feita, com o duplo controle proposto, adotando-se a ideia de controle de 

convencionalidade, permite-se que tanto os direitos fundamentais assegurados pelo 

próprio ordenamento jurídico brasileiro, quanto os direitos humanos 

internacionalmente assegurados sejam considerados na promoção da cidadania 

transnacional. 

Cria-se, portanto, uma relação de simbiose entre as ordens, sempre na busca 

pela máxima proteção aos direitos assegurados pela cidadania transnacional, sem 

que se fale, a priori, da prevalência de um ou de outro sistema. 

 

3.2 O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 

A responsabilização dos Estados por violações a direitos humanos 

internacionalmente protegidos “é um dos grandes temas do Direito Internacional, já 

que a busca da reparação das ofensas cometidas por um Estado às normas de 

Direito Internacional acarreta reflexão sobre a obrigatoriedade das regras 

internacionais”374, e também sobre a efetividade do sistema internacional de 

proteção aos direitos humanos. 

De fato, as obrigações estatais de proteção aos direitos humanos previstos 

nos instrumentos internacionais somente se tornam efetivas se o sistema de 

responsabilização por eventual descumprimento de tais obrigações for eficaz, 

evitando-se que as normas internacionais sobre Direitos Humanos tenham caráter 

meramente programático.375 

Nos casos em que a decisão da Corte Interamericana está de acordo com as 

previsões de nosso ordenamento jurídico e com as interpretações de nossas cortes 

superiores a respeito do tema, não se verificam maiores óbices para o cumprimento 

dos comandos da Corte internacional. 

Ocorre que, justamente na medida em que o sistema internacional é 

acionado, como regra, em razão de uma violação a direitos humanos após o 
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esgotamento dos recursos internos, pode haver um embate entre o quanto decidido 

pela Corte de Interamericana e o ordenamento jurídico pátrio, o que causa entraves 

à efetivação do sistema internacional de proteção e impossibilita a proteção aos 

direitos humanos. 

Nesses casos, a Corte Interamericana não flexibiliza o seu entendimento 

diante das peculiaridades nacionais, tampouco o Estado brasileiro flexibiliza suas 

interpretações para o cumprimento do comando internacional. 

O próprio artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos determina 

que o Estado deve tornar viável a aplicação do comando internacional de direitos 

humanos, inclusive com a eventual adequação de seu ordenamento jurídico, para 

sua compatibilização às determinações da Corte, já que não se aceita a alegação de 

que o direito interno impede a efetivação da proteção internacional. 

Em outras palavras, tem-se que “nenhum Estado-Parte pode invocar a 

impossibilidade jurídica do cumprimento de sentenças da Corte baseado em 

questões de legislação interna”376. 

Por conseguinte, em caso de incompatibilidade entre determinada sentença 

da Corte e um ato do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário nacional, a solução 

desse conflito deverá considerar as obrigações assumidas a partir da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, a fim de que não ocorra nova responsabilização do 

País. 

A imposição de prévio esgotamento da jurisdição interna para o acionamento 

da tutela internacional, apesar de justificada diante da necessidade de verificação da 

efetiva violação do direito pelo Estado em decisão final, acaba dificultando a 

implementação das decisões da Corte Interamericana, criando um conflito entre o 

sistema interamericano e o Poder Judiciário nacional. 

Isso porque “o Direito Internacional, ao exigir que sejam esgotados os 

recursos internos, apreciará um ato nacional que foi avalizado pelo Poder Judiciário 

local”377. O problema é agravado pelo fato de que não há hierarquia entre as cortes 
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nacionais, com competência interna, e a Corte Interamericana, que atua no âmbito 

internacional. 

Com efeito, as decisões proferidas pela Corte internacional não visam à 

impugnação ou à revisão dos atos judiciais brasileiros, não funcionando como uma 

quarta instância do Judiciário. Tais decisões objetivam apenas verificar se o ato do 

Estado está em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, para a determinação, ou não, da 

responsabilidade internacional do Estado378. 

Ao analisar a responsabilidade internacional do Estado, a Corte 

Interamericana não se sujeita ao entendimento dos tribunais locais, “mas somente 

às limitações impostas pelo Direito Internacional”, evitando-se, assim, “que eventuais 

exceções processuais de Direito Interno sejam utilizadas para tolher o exercício da 

jurisdição internacional”.379 

De fato, “a jurisdição internacional é subsidiária, porém sua existência fornece 

uma última esperança aos que foram ignorados no plano interno”380. 

Nessa linha, as sentenças da Corte e, por consequência, a determinação de 

seu cumprimento “prescindem da rescisão ou mesmo declaração e nulidade de 

sentença judicial interna, mesmo se esta for uma decisão final emanada pelo 

Supremo Tribunal Federal”381. 

É importante notar que 

 

Seria incorreto, por exemplo, visualizar os órgãos convencionais 
internacionais de proteção dos direitos humanos como instâncias de 
revisão, por exemplo, das decisões de tribunais nacionais; disto não 
se trata. No entanto, tais órgãos internacionais podem, e devem, no 
contexto de casos concretos de violações de direitos humanos, 
determinar a compatibilidade ou não com os respectivos tratados de 
direitos humanos, de qualquer ato ou omissão por parte de qualquer 
poder ou órgão ou agente de Estado – inclusive leis nacionais e 
sentenças de tribunais nacionais. Trata-se de um princípio básico do 
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direito da responsabilidade internacional do Estado, aplicado no 
presente domínio de proteção dos direitos humanos.382 

 

Nesse passo, parte da doutrina entende que a aceitação da 

internacionalização dos direitos humanos passa pelo acatamento pleno das 

decisões emanadas da Corte Interamericana, considerando, corretamente que a 

interpretação dos direitos humanos não pode mais restringir-se ao âmbito nacional. 

De fato, um caminho “nacionalista”, como já visto, “nega a universalidade dos 

direitos humanos e transforma os tratados e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em peças de retórica”383. 

O sistema posto desta forma, como já mencionado, impede soluções para os 

casos em embate entre as duas esferas. 

A solução proposta parte, então, da adoção do Estado Constitucional 

Cooperativo, mas não para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

imponha unilateralmente a sua interpretação da proteção internacional. O que se 

pretende, sim, é a abertura do diálogo entre os sistemas interamericano e interno de 

cada Estado-membro, em uma simbiose que permita alcançarmos a maior 

efetivação dos direitos humanos. 

Nesse sentido, o cumprimento das decisões proferidas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no Brasil é, como visto, uma imposição 

também em razão do status e da posição hierárquica que a Convenção Americana 

de Direitos Humanos ocupa em nosso ordenamento jurídico. 

É dizer, não só pelas previsões mencionadas de obrigatoriedade de 

cumprimento é que as determinações da Corte Interamericana devem ser 

respeitadas, mas também em decorrência da incorporação da Convenção 

Americana a nosso ordenamento jurídico. 

Como analisado ao longo do presente trabalho, o advento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos demanda a adoção da teoria do Estado 

Constitucional Cooperativo, com a abertura do constitucionalismo estatal para o 
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 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em mundo em 
transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 693. 
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 RAMOS, André de Carvalho. A relação entre o direito internacional e o direito interno no 
contexto da pluralidade das ordens jurídicas. VII Anuário Brasileiro de Direito 
Internacional. v. 1, jan. 2012. Belo Horizonte: CEDIN. p. 125. 
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direito internacional, buscando-se a máxima proteção à cidadania na sua dimensão 

transnacional. 

De acordo com a ideia apresentada nesta tese, “a implementação dessas 

decisões internacionais sob a ótica do Estado Constitucional Cooperativo é 

amplamente favorecida pelos dispositivos da constituição vigente”384, devendo-se, 

então, analisar, sob essa perspectiva, a relação entre o direito internacional e o 

direito interno na promoção dos direitos humanos no contexto do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

No contexto brasileiro, conforme já analisado, a partir de uma leitura 

sistemática de nossa Constituição da República, é possível extrair a prevalência do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, com a aplicação da proteção unitária, de 

modo a incidir sempre a norma que confira maior proteção aos direitos humanos, 

independentemente de ser ela uma norma interna ou internacional. 

Desta feita, não há necessidade efetiva de alteração da Constituição de 1988 

para que se aplique o entendimento defendido nesta tese. 

De todo modo, aponta-se como interessante a solução adotada pela 

Colômbia, cuja Constituição, em seu artigo 93385, prevê que os tratados e 

convenções internacionais ratificados pelo Congresso, que reconheçam os direitos 

humanos prevalecem sobre a ordem interna, interpretando-se os direitos e deveres 

previstos na Constituição de acordo com os tratados internacionais sobre direitos 

humanos ratificados pela Colômbia. 

A Constituição da Argentina, de seu turno, em seu artigo 31386, dispõe que os 

tratados internacionais são parte da “Lei Suprema da Nação”. 

Quanto à Convenção Americana de Direitos Humanos, assim como outros 

tratados especificamente mencionados, prevê, em seu artigo 75.22387, a hierarquia 

                                                           
384

 RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos em juízo: comentários aos casos 
contenciosos e consultivos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Max 
Limonad, 2001. p. 502. 
385

 “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.” 
386

 “Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten 
por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la 
Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no 
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones 
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del 
Pacto de 11 de noviembre de 1859.” 
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constitucional, consignando que é complementar aos direitos e garantias 

reconhecidos na própria Constituição. Os demais tratados de direitos humanos, que 

não os expressamente mencionados no artigo, devem ser aprovados por “quórum” 

específico para adquirirem hierarquia constitucional. 

Em vista de tal previsão, a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina 

firmou entendimento de que os poderes argentinos devem interpretar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos em conformidade com as decisões proferidas pela 

Corte Interamericana, ainda que a Argentina não tenha sido parte de um caso 

específico388. 

Por sua vez, a Constituição Política do Estado da Bolívia prevê que o bloco de 

constitucionalidade é integrado pelos tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados pelo país389. Ainda, determina que os tratados internacionais de direitos 

humanos que integrem o ordenamento jurídico boliviano e que tenham direitos mais 

favoráveis do que a sua própria Constituição, terão preferência sobre essa, sendo, 

inclusive, utilizados como parâmetro para sua interpretração390. 

                                                                                                                                                                                     
387

 “Artículo 75. [...] 22. […] La Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; la Declaracion Universal de Derechos Humanos; la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y su Protocolo Facultativo; la 
Convencion sobre la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio; la Convencion 
Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial; la 
Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer; la 
Convencion contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convencion sobre los Derechos del Ninho; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitucion 
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantias por ella reconocidos. Solo 
podran ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobacion de 
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara. 
Los demas tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por 
el Congreso, requeriran del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Camara para gozar de la jerarquia constitucional.” 
388

 MALARINO, Ezequiel. Activismo judicial, punitivización y nacionalización. Tendencias 
antidemocráticas y antilberales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In 
AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; EISNER, Gisela (Ed.). Sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. Montevideo, 
Uruguay: Konrad-Adenauer-Stiftung. p. 66. 
389

 “Artículo 410. […] II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 
boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia 
de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. […]” 
390

 “Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, 
que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de 
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Nesse sentido, dando cumprimento às mencionadas previsões 

constitucionais, o Tribunal Constitucional boliviano já decidiu que a jurisprudência 

interamericana é vinculante para a sua jurisdição interna391. 

A Constituição da Venezuela, em seu artigo 23392, prevê que os tratados de 

direitos humanos ratificados pela Venezuela ganham hierarquia constitucional, 

prevalecendo sobre as disposições internas na medida em que sejam mais 

favoráveis do que as estabelecidas pela própria Constituição e demais leis 

nacionais, com aplicação imediata por todos os órgãos do Poder Público. 

Todavia, é de se notar que somente esta previsão não se mostrava suficiente 

para que o país cumprisse as determinações da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, verificando-se uma forte resistência, principalmente pelo Tribunal 

Supremo de Justiça: 

 
[…] a jurisprudência do Tribunal Supremo de Justiça, especialmente 
a emanada da Sala Constitucional, tem mostrado um claro propósito 
de desconhecer as decisões e recomendações dos organismos 
americanos de proteção dos direitos humanos, criados mediante 
tratados internacionais subscritos pela Venezuela. A constante 
alusão à “soberania”, à “integridade territorial”, à “autodeterminação 
nacional” e ao “projeto político constitucional” para desconhecer 
aquelas decisões evidencia uma clara tendência autoritária que 
menospreza os direitos fundamentais das pessoas e descumpre o 
próprio texto constitucional venezuelano.393 

                                                                                                                                                                                     

manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán 
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos 
prevean normas más favorables.” 
391

 MALARINO, Ezequiel. Activismo judicial, punitivización y nacionalización. Tendencias 
antidemocráticas y antilberales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. In 
AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; EISNER, Gisela (Ed.). Sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. Montevideo, 
Uruguay: Konrad-Adenauer-Stiftung. p. 68. 
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 “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos 
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, 
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” 
393

 MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis. Valor de los tratados y convenios internacionales 
sobre derechos humanos suscritos por Venezuela en el ordenamiento jurídico venezolano. 
In Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal 
internacional. Grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional. 
Colômbia: Unión Gráfica Ltda., 2013. p. 462. (tradução livre) Texto original: “[…] la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente la emanada de la Sala 
Constitucional, ha tenido un claro propósito de desconocer las decisiones y 
recomendaciones de los organismos americanos de protección de los derechos humanos, 
creados mediante tratados internacionales suscritos por Venezuela. La constante alusión a 
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Inclusive, a Venezuela denunciou a Convenção Americana de Direitos 

Humanos em 10 de setembro de 2012, que, nos termos do seu artigo 78394, terá 

validade após o prazo de um ano. Por consequência, o Estado só poderá responder 

perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pelas violações ocorridas até a 

entrada em vigor da denúncia. 

Em 26 de abril de 2017, diante da decisão do Conselho Permanente da 

Organização dos Estados Americanos de convocar uma reunião de Consulta de 

Ministros de Relações Exteriores para considerar a situação de violação dos direitos 

humanos na Venezuela, o país anunciou a sua saída da Organização. 

A investigação teria por objeto a apuração de privações ilegais de liberdade, 

torturas, homicídios e outras violações no contexto de um plano sistemático de 

ataque massivo à população civil. 

Nesse passo, para os meses de setembro de outubro de 2017, foram 

agendadas sessões, na sede da Organização dos Estados Americanos, com a 

finalidade de analisar se a situação da Venezuela preenche os requisitos exigidos 

pelo artigo 53395 do Estatuto de Roma para a abertura de investigação perante a 

Corte Penal Internacional. 

                                                                                                                                                                                     

la ‘soberanía’, la ‘integridad territorial’, la ‘autodeterminación nacional’ y el ‘proyecto político 
constitucional’ para desconocer aquellas decisiones evidencia una clara tendencia 
autoritaria que menoscaba los derechos fundamentales de las personas e incumple el propio 
texto constitucional venezolano.” 
394

 Artigo 78. 1. Os Estados Partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado 
um prazo de cinco anos, a partir da data da entrada em vigor da mesma e mediante aviso 
prévio de um ano, notificando o Secretário-Geral da Organização, o qual deve informar as 
outras Partes. 
2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado Parte interessado das obrigações 
contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir 
violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a 
denúncia produzir efeito. 
395

 “Artigo 53. Abertura do Inquérito. 1. O Procurador, após examinar a informação de que 
dispõe, abrirá um inquérito, a menos que considere que, nos termos do presente Estatuto, 
não existe fundamento razoável para proceder ao mesmo. Na sua decisão o Procurador terá 
em conta se: a) A informação de que dispõe constitui fundamento razoável para crer que foi, 
ou está sendo, cometido um crime de competência do Tribunal; b) O caso é ou seria 
admissível nos termos do artigo 17; e c) Tendo em consideração a gravidade do crime e os 
interesses das vítimas, não existirão, contudo, razões substanciais para crer que o inquérito 
não serve os interesses da justiça. Se decidir que não há motivo razoável para abrir um 
inquérito e se esta decisão se basear unicamente no disposto na alínea c), o Procurador 
informará o Juízo de Instrução. 2. Se, concluído o inquérito, o Procurador chegar à 
conclusão de que não há fundamento suficiente para proceder criminalmente, na medida em 
que: a) Não existam elementos suficientes, de fato ou de direito, para requerer a emissão de 
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Claramente, o caso da Venezuela é um caso de exceção, em que estão 

sendo apuradas, como destacado, condutas que denotam um sistemático e massivo 

ataque à população civil, em total inobservância dos direitos fundamentais e 

humanos, com repressão e violência violadoras das ideias aqui expostas396. 

No entanto, a situação é paradigmática e ilustra a delimitação das ideias 

desenvolvidas neste trabalho aos Estados Democráticos de Direito, que, como o 

Brasil, asseguram os direitos da cidadania, inclusive na sua dimensão transnacional, 

e permitem a simbiose do direito interno e do direito internacional na proteção aos 

direitos humanos. 

Os próximos tópicos serão, então, destinados ao estudo de possíveis 

mecanismos a serem adotados para uma maior efetividade do sistema de proteção 

interamericano em nosso ordenamento jurídico e para que o Estado brasileiro passe 

a atuar em consonância à ideia de cidadania transnacional, nos moldes do Estado 

Constitucional Cooperativo, mas também para que a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos considere a proteção unitária dos direitos humanos ao proferir 

suas decisões, oportunizando também a consagração dos direitos previstos no 

âmbito interno. 

 

3.2.1 SOB A ÓTICA DO DIREITO INTERNO: RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

AGENTES PELO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DA CORTE 

                                                                                                                                                                                     

um mandado de detenção ou notificação para comparência, ,de acordo com o artigo 58; b) 
O caso seja inadmissível, de acordo com o artigo 17; ou c) O procedimento não serviria o 
interesse da justiça, consideradas todas as circunstâncias, tais como a gravidade do crime, 
os interesses das vítimas e a idade ou o estado de saúde do presumível autor e o grau de 
participação no alegado crime, comunicará a sua decisão, devidamente fundamentada, ao 
Juízo de Instrução e ao Estado que lhe submeteu o caso, de acordo com o artigo 14, ou ao 
Conselho de Segurança, se se tratar de um caso previsto no parágrafo b) do artigo 13. 3. a) 
A pedido do Estado que tiver submetido o caso, nos termos do artigo 14, ou do Conselho de 
Sentença, nos termos do parágrafo b) do artigo 13, o Juízo de Instrução poderá examinar a 
decisão do Procurador de não proceder criminalmente em conformidade com os parágrafos 
1º ou 2º e solicitar-lhe que reconsidere essa decisão; b) Além disso, o Juízo de Instrução 
poderá, oficiosamente, examinar a decisão do Procurador de não proceder criminalmente, 
se essa decisão se basear unicamente no disposto no parágrafo 1º alínea c), e no parágrafo 
2º, alínea c). Nesse caso, a decisão do Procurador só produzirá efeitos se confirmada pelo 
Juízo de Instrução. 4. O Procurador poderá, a todo momento, reconsiderar a sua decisão de 
abrir um inquérito ou proceder criminalmente, com base em novos fatos ou novas 
informações.” 
396

 Acerca do caso: 
[http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-027/17]. Acesso 
em 19 de setembro de 2017. 
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Para que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos seja eficaz, devem 

os agentes estatais atuar a fim de fazer valer as suas previsões, assim como as 

decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Neste ponto, de início, é preciso ter em vista que a decisão proferida pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos vincula não somente o Estado-parte, 

envolvido na demanda analisada pela Corte internacional, mas também os demais 

Estados-membros, que, agora, deverão seguir a orientação firmada. 

A esse respeito, Marinoni destaca que 

 

a obrigatoriedade de respeito à fundamentação determinante de uma 
decisão nada tem a ver com a participação como parte no processo 
em que proferida. A parte, como é óbvio, é sujeita ao dispositivo da 
decisão, não podendo dela fugir. Sucede que os fundamentos 
determinantes ou a ratio decidendi expressam uma tese jurídica ou o 
sentido atribuído a uma norma diante de determinada realidade 
fática. Esta tese ou sentido, por revelarem o entendimento da Corte 
acerca de como a Convenção deve ser compreendida em face de 
certa situação, certamente devem ser observados por todos aqueles 
que estão obrigados perante a Convenção.397 

 

Inclusive, exemplificativamente, no Peru, a Quarta Disposição Final e 

Transitória da Constituição398 e o artigo V do Título Preliminar do Código Processual 

Constitucional399 preveem que as normas referentes a direitos e liberdade 

reconhecidas pela Constituição devem ser interpretadas de acordo com os tratados 

e acordos internacionais sobre a matéria que tenham sido ratificados pelo Peru. 

                                                           
397

 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de convencionalidade (na perspectiva do direito 
brasileiro). In MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Coord.). 
Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, 
México, Peru, Uruguai. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. pp. 82-83. 
398

 “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” 
399

 “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 
regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las 
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.” 
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No mesmo sentido, também as decisões proferidas por tribunais 

internacionais de direitos humanos de que o Peru seja parte devem ser 

consideradas, mesmo para casos em que o país não figure como parte400. 

É de se notar que, conforme o entendimento exposto na presente tese, a 

aplicação dos precedentes da Corte Interamericana a outros Estados-membros não 

é incondicional e tampouco deve ser feita sem consideração à realidade política, 

social e jurídica de cada localidade, mas deve servir como parâmetro para a atuação 

estatal, de acordo com as suas peculiaridades, na busca pela maior proteção aos 

direitos humanos. 

De outro lado, mister ressaltar que a necessidade de cumprimento das 

obrigações assumidas com a ratificação de tratados internacionais de direitos 

humanos vinculam não somente os governos que participaram do ato, mas os 

próprios Estados, atingindo a todos os seus poderes, órgãos e agentes401. 

Conforme destaca Carla Pinheiro, 

 
[...] em parecer emitido pelo Ministro das Relações Exteriores, por 
ocasião da ratificação dos tratados, firmou-se que a aceitação pelo 
Brasil de instrumentos e cláusulas facultativas de tratados de direitos 
humanos deveria se dar necessariamente de forma integral e tais 
providências corresponderiam ao ‘reconhecimento da anterioridade 
dos direitos humanos face ao direito estatal, e da confluência e 
identidade de objetivos do direito internacional e do direito público 

interno quanto à proteção da pessoa humana
402. 

 

Assim, deve ser revista a postura dos agentes públicos brasileiros, de forma 

que seja adequada à proteção dos direitos humanos não com base apenas nas 

normas do Estado soberano, mas considerando-se o indivíduo “enquanto titular de 

direitos essenciais que não lhe podem ser negados”403. 
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 GARCÍA FALCONÍ, Ramiro J. Cumplimiento de decisiones del sistema interamericano de 
derechos humanos por la República del Ecuador. In Sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. Grupo 
latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional. Colômbia: Unión Gráfica 
Ltda., 2013. p. 241. 
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 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em mundo em 
transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 692. 
402

 PINHEIRO, Carla. Direito internacional e direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 
2001. p. 54. 
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 CEIA, Eleonora Mesquita. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
e o desenvolvimento da proteção dos direitos humanos no Brasil. Revista EMERJ, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 6, jan./fev./mar. 2013. p. 143. 



 

 

154 

Como leciona Hart, as normas de direito internacional, aqui especificamente 

aquelas de proteção aos direitos humanos e cuja aplicação tenha sido determinada 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, são obrigatórias e “há uma pressão 

generalizada em favor da obediência a elas”, modo que “sua transgressão justifica 

não apenas exigências insistentes de reparação como também represálias e 

medidas de retaliação”. 

Portanto, “quando as normas são desobedecidas, não é com base no 

argumento de que não são vinculantes”404. 

Nessa linha, mostra-se interessante e recomendável que, dentro das 

competências de cada um dos Poderes, seja estabelecido um regime de 

corresponsabilidade, de modo que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário possam, 

cada um no exercício de suas respectivas atribuições, “contribuir para a efetivação 

do projeto do constituinte de internacionalizar, nos termos definidos no próprio texto 

constitucional, o Estado brasileiro”405. 

Com efeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no exercício de 

suas funções, pode – e deve –, diante de um caso concreto de violação a direitos 

humanos, determinar a compatibilização de qualquer ato – ou omissão – por parte 

de qualquer Poder, órgão ou agente do Estado, inclusive leis e sentenças de 

tribunais nacionais406. 

Infelizmente, todavia, como alerta André Felipe Barbosa de Menezes, 

 
é um fato no Brasil a reticência dos operadores do direito em aplicar 
nas lides forenses as normas internacionais de proteção dos direitos 
humanos. Da mesma sorte, percebe-se a falta de cuidado dos 
legisladores em verificar a adequação das leis que promulgam com 
as convenções internacionais de direitos humanos, e terminam 
algumas leis sendo editadas (e, inadvertidamente, aplicadas) pelas 
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 HART, H. L. A.. O conceito de direito. Pós-escrito organizado por Penelope A. Bulloch e 
Joseph Raz. Tradução de Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2009. (Biblioteca jurídica WMF). p. 384. 
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 OLIVEIRA, Ricardo Victalino de. A abertura do Estado constitucional brasileiro ao 
direito internacional. 2014. Tese (Doutorado)-Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014. p. 237. 
406

 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial em prol de uma nova mentalidade 
quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. Texto da 
conferência proferida pelo Autor no painel inaugural da III Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, realizada no Congresso Nacional (Auditório Nereu Ramos) em Brasília, no dia 13 
de maio de 1998, sob o patrocínio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados. p. 48. 
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autoridades públicas em geral – em flagrante desacordo com a 
normativa internacional.407 
 

Nesse sentido, os tratados internacionais de direitos humanos e os 

compromissos assumidos pelo Brasil nessa esfera devem servir de base para a 

atuação do Estado em todos os seus Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –, 

ampliando-se o conhecimento dos agentes públicos acerca do direito internacional 

dos direitos humanos. 

O Executivo deve atuar em vista das determinações do direito internacional 

dos direitos humanos; o Poder Judiciário deve proferir suas decisões em 

consideração aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para a 

proteção dos direitos humanos e; o Poder Legislativo deve verificar a 

compatibilidade dos projetos de lei não somente com o texto da Constituição Federal 

de 1988, mas também com o texto dos tratados de direitos humanos ratificados pelo 

Brasil.408 

Na prática, no entanto, o mencionado parecer não é integralmente acolhido e 

a postura estatal permanece, ocasionalmente, fechada e pautada pela prevalência 

do ordenamento jurídico interno. 

Tal situação é posta principalmente diante do fato de que ainda não se aceita 

a implementação de medidas normativas vinculantes aos Estados por um órgão 

internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Ainda não se vê um ente supraestatal como autoridade que esteja “acima” 

dos Estados soberanos, capaz de impor suas determinações de forma coercitiva.409 

O direito internacional, no geral, 

 
[...] ainda enfrenta uma dificuldade central no tocante ao respeito e 
efetividade de suas normas: em grande parte o seu cumprimento 
repousa na vontade dos Estados de assimilar e cumprir as normas 
internacionais, o que, se não esvazia a sua força normativa, ao 
menos lhe diminui o caráter regulador e sancionatório próprio do 
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direito interno estatal, com maior carga de heteronomia e 
coercitividade.410 
 

Diante de tal quadro, constata-se que os obstáculos para que se alcance o 

desejado avanço na proteção dos direitos humanos no Brasil não são, pois, 

jurídicos, havendo robusto amparo legal e constitucional para a efetivação da 

cidadania transnacional. 

Em verdade, o entrave para a efetivação do sistema interamericano decorre 

“da falta de vontade do poder público de promover e assegurar a proteção dos mais 

fracos e vulneráveis”411. 

Ora, 

 

Dadas a confluência e identidade de objetivos tanto do direito 
internacional como do direito público interno quanto à proteção da 
pessoa humana, urge que tais Estados, que aceitam as obrigações 
convencionais substantivas contraídas em relação aos direitos 
protegidos sob aqueles tratados, igualmente se submetam, de forma 
integral, aos mecanismos de supervisão ou controle internacional do 
cumprimento de tais obrigações, estabelecidos por aqueles tratados. 
Carece de sentido o divórcio, a que se apegam tais Estados, entre as 
normas substantivas e os mecanismos processuais, porquanto à 
formulação de direitos no plano internacional deve corresponder o 
acesso às vias processuais internacionais de vindicá-los. Da 
aceitação integral por todos os Estados dos tratados de direitos 
humanos depende em muito o próprio futuro da proteção 
internacional dos direitos consagrados.412 

 

O primeiro passo está, então, no trabalho a ser realizado no âmbito interno, 

para adaptar a atuação estatal à proteção aos direitos humanos, equipando-se para 

dar fiel cumprimento às decisões da Corte Interamericana, em conformidade com o 

artigo 68, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos413. 

Com efeito, enquanto se aplicar a ideia de “defesa” do ordenamento jurídico 

interno e da soberania estatal, não se terá um pleno alcance das obrigações 

internacionais de proteção aos direitos humanos. 
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Ora, são justamente as insuficiências e deficiências do sistema interno que 

demandam a atuação do sistema internacional, o qual “tem o propósito de 

aperfeiçoar, e não de desafiar, a normativa interna, em benefício dos seres humanos 

protegidos”414. 

A esse respeito, como destaca Antônio Augusto Cançado Trindade, 

 

ao ratificarem os tratados de direitos humanos os Estados-Partes 
contraem, a par das obrigações convencionais atinentes a cada um 
dos direitos protegidos, também obrigações gerais da maior 
importância, consignadas naqueles tratados. Uma delas é a de 
respeitar e assegurar o respeito dos direitos protegidos – o que 
requer medidas positivas por parte dos Estados – e outra é a de 
adequar o ordenamento jurídico interno à normativa internacional de 
proteção. Esta última requer que se adote a legislação necessária 
para dar efetividade às normas convencionais de proteção, suprindo 
eventuais lacunas do direito interno, ou então que se alterem 
disposições legais nacionais com o propósito de harmonizá-las com 
as normas convencionais de proteção – tal como requerido pelos 
tratados de direitos humanos. Estas obrigações gerais, a serem 
devidamente cumpridas, implicam naturalmente o concurso de todos 
os poderes do Estado, de todos os seus órgãos e agentes.415 

 

Destaca o autor ainda que 

 

Uma nova mentalidade emergirá, sobretudo nas novas gerações, a 
partir da compreensão das novas realidades: no tocante ao Poder 
Executivo, a partir da compreensão de que a aceitação da jurisdição 
obrigatória de um tribunal internacional como a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos é algo bom para o país, e sobretudo para seus 
habitantes, que passam a contar, a par das instâncias nacionais, com 
o concurso de uma instância internacional para a proteção de seus 
direitos; no tocante ao Poder Legislativo, a partir da compreensão de 
que a harmonização do direito interno com a normativa internacional 
de proteção dos direitos humanos é algo bom para o país, e 
sobretudo para seus habitantes, porquanto vem atender à identidade 
de propósito entre o direito internacional e o direito público interno 
quanto à proteção daqueles direitos; e no tocante ao Poder 
Judiciário, a partir da compreensão de que a aplicação direta das 
normas internacionais de proteção dos direitos humanos é algo bom 
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para o país, e sobretudo para seus habitantes, e que, ao invés de se 
apegar a construções e silogismos jurídico-formais e a um 
normativismo hermético, o que verdadeiramente se impõe é proceder 
à correta interpretação das normas internacionais e nacionais de 
modo a realizar a proteção do seu humano (pro victima), sejam tais 
normas de origem internacional ou nacional.416 

 

Para que se possa alcançar tal objetivo, Executivo, Legislativo e Judiciário, 

nas esferas Municipal, Estadual e Federal, devem ter a consciência de seu papel na 

promoção dos direitos humanos. 

Isso porque a responsabilidade internacional pela violação a direitos humanos 

protegidos no âmbito do direito internacional dos direitos humanos é do Estado 

como um todo, independentemente da esfera ou do Poder efetivamente responsável 

pela violação. 

Assim, 

 

o processo de prevenção para evitar esta condenação e de 
compatibilização das espécies legislativas precisa passar pela 
disseminação de uma cultura de promoção de direitos humanos que 
gere objetivamente deveres para todos os poderes estatais, incluindo 
o Executivo e o Legislativo; em todas as esferas de sua atuação – 
Federal, Estadual e Municipal – abrangendo tanto a administração 
direta como a indireta da União. 
O Estado não tem apenas o dever de ajustar a sua legislação interna 
ao Sistema Interamericano, até porque grande parte das violações 
de direitos humanos ocorre pela omissão na realização dos deveres 
constitucionais, principalmente no campo da efetivação dos direitos 
fundamentais sociais. Assim, o Executivo tem também a obrigação 
de conformar sua práxis administrativa (especialmente no campo das 
políticas públicas) com os mesmos ideais constitucionais e 
internacionais, ampliando desta forma a aplicação do controle de 
convencionalidade para além da esfera jurisdicional.417 

 

Como visto no segundo capítulo da presente tese, foram elaborados projetos 

de lei com previsão específica de procedimento para a implementação das decisões 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil e a 
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possibilidade de responsabilização dos agentes pelo descumprimento das 

obrigações impostas. 

No entanto, dado o entrave legislativo nacional, nenhum dos projetos 

elaborados foi ainda aprovado. 

De todo modo, como já se ressaltou, mesmo que não haja alteração 

legislativa, é possível dar efetividade aos comandos da Corte Interamericana por 

meio da responsabilização dos agentes envolvidos em seu descumprimento. 

De fato, nosso ordenamento jurídico já é dotado de meios e instrumentos para 

a punição civil, administrativa e penal de servidores faltosos, como por exemplo, a 

partir das punições disciplinares418 e dos tipos penais referentes a condutas de 

funcionários públicos contra a administração419, além da responsabilização pela 

improbidade administrativa420. 

Não haveria, assim, consoante já mencionado, necessidade de se elaborar 

uma lei específica para a responsabilização pelo descumprimento das decisões 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Claramente, entretanto, seria interessante a aprovação de uma lei que trate 

da corresponsabilidade dos Poderes nessa seara e oriente e vincule os atores 

estatais na sua atuação, especialmente quanto à execução de determinações 

advindas do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, como aquelas 

decorrentes das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, “ficando claro quer no texto normativo e também nas mentes dos 

operadores do Direito, da imperiosa necessidade de se cumprir, integralmente, os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em prol de seus próprios 

jurisdicionados”421. 

Apesar de desnecessária, como visto, seria cabível a “incorporação formal de 

normas expressas à CF que imponham a todo e qualquer agente político a 
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observância dos tratados e da jurisprudência internacional de direitos humanos no 

exercício de suas respectivas competências”422. 

Como ressalta Eleonora, 

 

Tais medidas formais elevariam os tratados e a jurisprudência 
internacional de direitos humanos a um patamar que os asseguraria 
ser elementos de referência obrigatória para a Administração, o 
Legislativo e o Judiciário nacionais. De modo que caso seus atos não 
observassem as disposições contidas em tratados humanísticos 
ratificados pelo Brasil, eles poderiam ser impugnados sob o 
argumento da inconstitucionalidade. E na eventualidade dos conflitos 
entre normas constitucionais e disposições de tratados humanísticos, 
aplicar-se-ia o princípio pro homine.423 

 

Assim, não obstante a União seja a responsável perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos quanto ao (des)cumprimento dos seus 

comandos, é preciso estabelecer a responsabilização dos agentes efetivamente 

responsáveis pela implementação dos direitos humanos em território nacional, a 

partir de nosso ordenamento jurídico. 

De fato, ainda que a Convenção Americana de Direitos Humanos estabeleça 

a indivisibilidade da obrigação internacional do Estado pelas violações a direitos 

humanos, não há óbice para que a responsabilização das autoridades efetivamente 

envolvidas seja determinada a partir do regramento do ordenamento jurídico interno 

de cada Estado. 

Ora, ainda que a responsabilidade internacional do Estado possa ser 

reconhecida independentemente do agente que tenha cometido a violação aos 

direitos humanos consagrados, qualquer que seja o seu cargo ou a função por ele 

exercida, certo é que são os agentes estatais que atuam em seu nome. 

Desse modo, a responsabilidade internacional não será do próprio agente, 

mas nada impede que internamente, como se sugere, a sua atuação, se violadora 

de direitos humanos, seja capaz de determinar a sua responsabilização. 

Nesse sentido, 
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aponta-se como alternativa, a exemplo do que ocorre com a 
responsabilidade civil do Estado, o direito de regresso contra o 
agente causador do ilícito. Numa aplicação analógica ao §6º do 
artigo 37 da Constituição, a União, na qualidade de representante do 
Estado brasileiro, responderia perante o Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos pela condenação a ele imputada. Contudo, restaria 
assegurado o direito de regresso contra o ente federativo 
responsável pela violação do direito humano que ensejou essa 
condenação. 
Por outro lado, deve-se também levar em consideração que a União, 
apesar de ser o ente responsável pelas obrigações da República 
brasileira, nem sempre poderá, sponte sua, cumprir ordem 
determinada pela Corte, em razão da repartição das competências 
constitucionais que estabelecem a forma federativa de Estado. 
Nesses casos, caberá aos demais entes federativos cumprir a 
sentença, já que a obrigação recai sobre a federação como um todo, 
e não apenas sobre a União, que a representa.424 

 

Com a devida promoção da responsabilização dos agentes efetivamente 

envolvidos na violação, será possível enfatizar a importância do cumprimento das 

determinações internacionais a esse respeito e também será ressaltada a 

imprescindibilidade de que a atuação estatal seja pautada não apenas pela 

normatização interna, mas igualmente pelo direito internacional dos direitos 

humanos, viabilizando-se o diálogo entre essas esferas, na busca pela maior 

proteção ao cidadão. 

 

3.2.2 SOB A ÓTICA DO SISTEMA INTERAMERICANO: ACEITAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS INTERNOS COMO LIMITE JURÍDICO 

 

O entendimento que vem sendo adotado pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, de total sobreposição de seu entendimento sobre as decisões e 

as previsões internas do Estado-membro acusado também não pode prevalecer na 

perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Ora, como visto, a partir da adoção desse modelo de Estado, deve haver uma 

simbiose entre os sistemas internacional e interno de proteção aos direitos 

humanos, já que ambos atuam com a mesma finalidade de efetivação da cidadania 

transnacional. 
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Isso porque a Corte segue a tradicional ideia do Direito Internacional de que 

as normas estatais, inclusive as de cunho constitucional, seriam meros fatos, sem 

valor normativo no sistema internacional425. 

Essa forma tradicional de tratar o direito internacional, ignorando-se a força 

jurídica do direito interno de cada Estado, para além de não se adaptar ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, conforme a ideia defendida nesta tese, contribui 

“para que Direito Internacional não edifique um plexo normativo que seria, sem 

dúvida, mais ajustado às necessidades e possibilidades constitucionais dos Estados 

– e, por conseguinte, cumprido de maneira mais significativa pelas autoridades 

nacionais”426. 

Como ressalta Sarmento, “diante de democracias constitucionais, é preferível 

partir-se da premissa de que a legislação interna representa um esforço da 

concretização dos direitos humanos à luz das especificidades locais e das escolhas 

políticas do povo”427, não sendo mais cabível a invocação do argumento de que o 

direito interno seria um mero fato para o direito internacional, desconsiderando-se as 

escolhas democráticas dos Estados como se não tivessem valor na efetivação dos 

próprios direitos consagrados no sistema internacional. 

Sob essa ótica, assim como os Estados devem considerar também o 

ordenamento internacional ao analisar a validade de um ato ou de uma norma, a 

Corte Interamericana não pode fechar-se totalmente ao ordenamento jurídico interno 

do Estado-membro acusado, afastando uma construção democrática para fazer 

valer o seu entendimento unilateral sobre o caso em apreciação. 

A partir dos julgados proferidos pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nos casos contenciosos a ela submetidos, verifica-se a tentativa de 

“atribuir eficácia vinculante à ratio decidendi ou aos fundamentos determinantes das 
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decisões, de modo a obrigar os Tribunais nacionais a adotar o sentido atribuído à 

norma convencional pela Corte Interamericana”428. 

Habermas, em referência à União Europeia, faz análise que se aplica 

igualmente à Organização dos Estados Americanos. Segundo Habermas, a União 

Europeia – assim como a Organização dos Estados Americanos –, é uma 

organização supranacional sem constituição própria, fundada a partir de contratos 

de direito público internacional, não constituindo, portanto, um Estado, “no sentido 

do Estado constitucional moderno, amparado sobre o monopólio do poder e 

soberano tanto interna quanto externamente429”. 

Nesse contexto, visualiza Habermas um déficit democrático na atuação das 

organizações supranacionais, já que seus órgãos criam direito que vincula os 

Estados-membros, exercendo soberania que, antes, era reservada somente ao 

Estado-Nação. 

Em suas palavras, “os órgãos executivos da comunidade derivam sua 

legitimação da legitimação dos governos dos Estados-membros”430. Não são, desta 

forma, órgãos de um Estado constituído pela vontade dos cidadãos da organização 

– no caso, os cidadãos americanos. 

Surge, então, a questão acerca da legitimidade democrática da Corte 

Interamericana para determinar a proteção a direitos humanos com o afastamento 

de previsão do ordenamento jurídico nacional do Estado tido por violador. 

A esse respeito, cabe mencionar o pensamento de Bobbio, para quem é 

insensata a ideia de que democracia direta seria literalmente “a participação de 

todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes”431. Ademais, segundo o 

autor, para que se possa falar em pacto democrático, o poder soberano deve 

respeitar os “direitos naturais”, que “não são suprimíveis nem restringíveis”432. 
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Com efeito, a democracia não pode ser exercida simplesmente pela regra da 

maioria, a partir da qual seriam legítimas todas as decisões tomadas pela maioria, 

sob pena de se configurar uma “tirania da maioria”. 

A democracia envolve também a proteção aos direitos humanos, entendendo-

se que é, portanto, limitada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, de 

modo que uma decisão majoritária só pode ser considerada legítima se, ao mesmo 

tempo, respeitar os direitos humanos. 

Ora, “enquanto esse universo estatal clássico-moderno determina o horizonte 

intransponível, toda perspectiva de uma constituição cosmopolita e que não respeite 

a soberania dos Estados surge necessariamente como irreal”433. 

Por isso, a ideia aqui defendida, com o escopo de melhor retratar uma 

solução real para a efetivação da cidadania transnacional no âmbito do sistema 

interamericano pressupõe a necessidade de prevalência dos direitos humanos, mas, 

de outro lado, não pressupõe a prevalência irrestrita das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos sobre o ordenamento jurídico do Estado-

membro. 

Inclusive, nos termos do artigo 29, letra “b”, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, esta não pode ser interpretada de modo a “limitar o gozo e 

exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo 

com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em 

que seja parte um dos referidos Estados”. 

Assim, se a Corte Interamericana, ao decidir um caso contencioso, impede 

que o Estado invoque o seu ordenamento interno, ainda que este contenha previsão 

protetiva de direitos humanos incidente no caso, verifica-se uma violação do 

princípio “pro homine”, adotado no sistema interamericano a partir da previsão acima 

mencionada434. 

No âmbito da União Europeia, aplica-se a chamada teoria da margem de 

apreciação, adotada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. 
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A margem de apreciação, ressalta-se desde logo, não está expressamente 

prevista nos documentos do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, 

reconhecendo-se certa obscuridade em sua conceituação, delimitação e aplicação, 

apesar de seu desenvolvimento naquele sistema, por ser recorrentemente 

mencionada na jurisprudência da Corte Europeia435. 

Segundo essa concepção, as autoridades nacionais podem, ao concretizar e 

dar execução aos comandos internacionais, considerar as diversidades existentes 

dentro do contexto regional, tomando por base as suas especificidades internas436. 

Assim, defere-se às autoridades do próprio Estado a valoração da 

circunstância fática em relação aos comandos da Convenção, dando-se um 

“espaço” de atuação nacional em face das previsões internacionais. 

Trata-se, então, de um critério interpretativo que garante aos Estados 

deferência para que possam regular o conteúdo dos direitos em seus territórios e a 

extensão a suas restrições, permitindo, ainda, que haja uma diferenciação e uma 

delimitação entre as decisões a serem tomadas pelas autoridades domésticas e pela 

Corte internacional437. 

O seu surgimento no âmbito da proteção regional aos direitos humanos veio 

da Comissão Europeia de Direitos Humanos438, ligado à ideia de uma 

discricionariedade do Estado na valoração das exigências de uma situação de 

emergência, como períodos de guerra ou de suspensão de direitos, que exigisse a 

limitação da atuação do sistema internacional, nos termos do artigo 15 da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos439. 
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Nesses termos, a Comissão Europeia afirmou que o Estado possui uma certa 

margem de apreciação na verificação acerca da existência de uma emergência 

pública que ameaça a vida dos cidadãos e que exige atitudes e medidas 

excepcionais de derrogação das obrigações regularmente atribuídas pela 

Convenção. 

Posteriormente, a teoria em questão passou a ser aplicada pela Corte 

Europeia e, com a sua evolução, passou a ter como base a ideia de que os Estados 

possuem uma margem de discricionariedade na aplicação e no cumprimento das 

obrigações impostas pelo sistema internacional e na ponderação de interesses 

complexos, mesmo em casos de regular aplicação das previsões a respeito dos 

direitos humanos, tendo em vista a subsidiariedade da atuação do sistema regional 

em relação ao sistema interno440. 

Parte-se do pressuposto de que a delimitação dos direitos cabe, em primeiro 

lugar, aos próprios Estados, por possuírem legitimidade democrática e a confiança 

de seus cidadãos, de modo que a Corte Europeia deve abster-se e limitar a sua 

atuação se a solução adotada pelo Estado no caso concreto tiver a “razoável 

aparência do bom direito”441. 

Pablo Contreras traz três critérios utilizados pela Corte Europeia na aplicação 

da margem de apreciação. Primeiro, analisa-se se a restrição foi autorizada ou 

prescrita por lei; depois, verifica-se a presença de um objetivo legítimo; por fim, é 

examinada a necessidade da medida restritiva no contexto de uma sociedade 

democrática442. 
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Nesse contexto, no entanto, se o uso dessa discricionariedade permitida pela 

margem for utilizada em excesso pelo Estado, ultrapassando-se seus limites 

legítimos, permite-se uma supervisão europeia, em respeito ao princípio da 

proporcionalidade443. 

Assim, 

O conceito de margem nacional de apreciação assegura que os 
Estados soberanos possam-se valer do respectivo Judiciário para, na 
ocasião da aplicação da normativa internacional, acomodar os 
mandamentos exteriores às realidades que vivenciam. Esse dado 
comprova que as cortes domésticas continuam independentes e, 
desde que respeitados parâmetros mínimos de proteção, podem 
emitir decisões que possibilitem conjugar o dever de respeitar as 
prescrições internacionais com as normas constitucionais.444 

 

Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a margem de apreciação foi 

inicialmente mencionada na Opinião Consultiva número 4, de 1984, solicitada pela 

Costa Rica445, a respeito de uma proposta de emenda constitucional sobre 

naturalização. Na ocasião, a Corte afirmou que certos valores adquirem dimensões 

concretas à luz da realidade em que serão aplicados, abrindo-se espaço para uma 

certa margem de apreciação. 

Em 2004, ao julgar o “Caso Herrera-Ulloa vs. Costa Rica”, a Corte voltou a 

mencionar essa deferência de uma margem ao Estado na restrição legal a direitos 

ou na formulação de requisitos para o seu exercício446. 

A Corte ressaltou que a Costa Rica teria soberania para resolver sobre os 

critérios para a concessão ou não da nacionalidade aos estrangeiros que pretendam 

obtê-la, bem como para estabelecer critérios razoáveis e objetivos para aproximar 

pretendentes que mais se aproximem do sistema de valores e interesses de sua 

sociedade. 
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Apesar de não mencionar expressamente a margem de apreciação, a Corte 

Interamericana voltou a mencionar a possibilidade de certas restrições a direitos 

pelos Estados. Em 2006, por exemplo, ao julgar o “Caso Claude-Reyes et al. vs. 

Chile”, destacou que as restrições, para que sejam admitidas, devem estar previstas 

em lei, com objetivos permitidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, 

além de se mostrarem necessárias em uma sociedade democrática447. 

A mesma ideia foi aplicada pela Corte em outros casos submetidos a sua 

apreciação, acrescentando-se o requisito de estrita proporcionalidade ao objetivo 

almejado, como se verifica, por exemplo, nos julgamentos proferidos nos casos 

“Ricardo Canese vs. Paraguai”448, “Kimel vs. Argentina”449 e “Usón Ramírez vs. 

Venezuela”450. 

Na doutrina da margem de apreciação, é compreensível a ideia de que os 

Estados têm melhores condições de apreciar os casos concretos ocorridos dentro de 

sua competência interna, mas se o papel da Corte é justamente o de interpretar e 

fazer aplicar a Convenção, como se pode colocar ao Estado a prerrogativa de 

interpretar suas obrigações de acordo com a Convenção? Não se estaria, assim, 

esvaziando a função da Corte e do próprio sistema regional de proteção aos Direitos 

Humanos e o seu caráter contramajoritário? 

O problema apontado na adoção da margem de apreciação é o relativismo 

quanto aos direitos humanos, pois tal instrumento é impreciso, não havendo uma 

linha divisória entre as questões a serem decididas pelo Estado e aquelas que 
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tenham relevância para uma decisão de Corte Internacional, com a sua 

uniformização no âmbito regional. 

Seria necessário, como aponta Javier, uma espécie de regra de divisão de 

jurisdições.451 

Carece o sistema, pois, de sistematização científica, padecendo de 

imprecisão e discricionariedade em demasia, com aplicação irregular e, portanto, 

inidônea para a sua finalidade452. 

A principal crítica que fazemos a esse modelo da margem de apreciação é o 

fato de que a proteção internacional dos direitos humanos surgiu justamente com a 

finalidade de limitar a atuação do Estado e proteger os cidadãos da atuação do 

próprio Estado, o que poderia acabar prejudicado com a discricionariedade da 

margem de apreciação, que toma a democracia a partir da vontade da maioria e da 

sua representação, diminuindo a importância da limitação da democracia pelos 

direitos humanos. 

Não se defende, aqui, um mero relativismo dos direitos humanos, o que 

consistiria em verdadeiro retrocesso, dando-se aos Estados, na linha da tradicional 

concepção de soberania, a possibilidade de afastar a obrigatoriedade de 

cumprimento das decisões internacionais. 

Tal conclusão, ao contrário do que se pretende, levaria ao total desprestígio 

do sistema internacional de proteção e das decisões proferidas pelas Cortes 

Internacionais, destinadas justamente à proteção dos direitos humanos contra o 

Estado-Nação. 

Como ressalta Eyal Benvenisti, “enquanto recorrer à doutrina da margem de 

apreciação pode justificar-se em certas questões que afetem a população geral de 

uma dada sociedade, a doutrina é inapropriada se conflitos entre maioria e minoria 

são examinados”453. 
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A ideia que se defende, então, é de que haja uma flexibilização nas decisões 

da Corte quanto a eventual proteção conferida pelo ordenamento jurídico interno, 

com a finalidade de evitar-se a arbitrariedade nas suas decisões e, com isso, 

eventual restrição a direitos assegurados aos cidadãos pelo direito interno do 

Estado-Nação, ainda que sob a justificativa de proteção a outro direito, 

internacionalmente consagrado. 

Seria possível, assim, uma melhor integração na sua internalização em casos 

de embate entre a proteção conferida internacionalmente e o cenário de proteção 

nacional, ou seja, diante de hard cases, com o conflito entre direitos humanos 

assegurados nacional e internacionalmente. 

Não se pode, na linha defendida neste trabalho, dar total prevalência à esfera 

internacional, em total desconsideração, por outro lado, do ordenamento jurídico 

interno, sustentado democraticamente no âmbito do Estado-Nação. 

A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, como visto, em seu 

artigo 29454, dá base para a aplicação também do ordenamento jurídico interno de 

cada Estado na proteção aos direitos humanos. 

Com efeito, tal dispositivo, reitera-se, prevê que a Convenção não será 

interpretada no sentido de “limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade 

que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados 

Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos 

Estados”, ou ainda de “excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser 

humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo”. 

Ora, tal previsão permite a integração entre os sistemas internacional e 

nacional, em uma relação de simbiose na busca pela máxima proteção aos direitos 
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humanos, de modo que sempre prevaleça a norma mais favorável ao indivíduo, ao 

cidadão. 

Caso se tratasse de Estado tirano, haveria justificativa para uma imposição 

“cega” das decisões das Cortes Internacionais. Todavia, nas realidades 

democráticas, em que assegurados os direitos da cidadania, não se deve 

desconsiderar todo o quadro normativo estatal diante de uma violação levada à 

esfera internacional. 

Importante ressaltar que a própria democracia é limitada pelos direitos 

humanos, não se permitindo a prevalência do interesse da maioria em detrimento 

dos direitos da minoria, de modo que não se pretende desenhar uma “ditadura” da 

democracia, mas apenas compatibilizar as realidades dos Estados, enquanto 

protetoras dos direitos de seus cidadãos, com as decisões proferidas no âmbito dos 

sistemas internacionais de proteção. 

A Corte Interamericana, em suas decisões, não tem considerado o direito 

interno dos Estados infratores, limitando-se a determinar, a depender do caso, as 

adaptações necessárias para o cumprimento de suas determinações, em um 

“verdadeiro unilaterialismo internacionalista”455. 

A justificativa para tal postura é a de que “o Direito Internacional possui suas 

próprias fontes normativas e o Estado (sujeito primário do Direito Internacional, por 

possuir, além da personalidade jurídica, também capacidade legislativa) é 

considerado uno perante a comunidade internacional”456. 

A primazia internacionalista encontra-se prevista no já mencionado artigo 27 

da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, o qual prevê que “uma parte 

não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 

inadimplemento de um tratado”. 

Desta feita, o direito internacional tradicional percebe os atos normativos 

internos, como leis, atos administrativos e até decisões judiciais, como expressões 

da vontade estatal a serem compatibilizadas com o compromisso internacional 

assumido pelo Estado, sob pena de sua responsabilização internacional457. 
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Ocorre que, na medida em que essas previsões internas consagrarem direitos 

humanos, não podem ser desprezadas pelos órgãos internacionais, 

especificamente, de acordo com o objeto deste trabalho, pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

Assim, caso haja um conflito entre norma interna e norma internacional, deve 

ter prevalência, como visto, aquela por meio da qual se alcance uma maior proteção 

dos direitos humanos. 

Com a adoção da margem de apreciação, possibilita-se essa análise bilateral 

e, por consequência, tem-se a verdadeira aplicação do princípio da primazia da 

norma mais favorável ao Homem. 

A partir disso, deve a Corte Interamericana considerar também, a pedido do 

Estado, previsões internas que interfiram no caso e impossibilitem o cumprimento 

das determinações internacionais sem que haja a violação de direito fundamental 

internamente consagrado. 

Sob essa perspectiva, a Corte deve compatibilizar as previsões, 

estabelecendo, se o caso, obrigações alternativas, com o objetivo de alcançar, na 

situação concreta, a mais efetiva proteção à cidadania transnacional, seja essa 

norma pertencente ao sistema nacional ou internacional. 

A separação entre, de um lado, os comandos internos e externos, que 

determinam o cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, e, de outro, a atuação dos agentes públicos internos, negando 

cumprimento a tais decisões, bem como a atuação fechada da Corte Interamericana 

é bem ilustrada no chamado “Caso Sétimo Garibaldi vs. Brasil”458. 

O caso teve início pela alegação de responsabilidade brasileira pelo 

descumprimento da obrigação de investigar e punir o homicídio de Sétimo Garibaldi, 

em 27 de novembro de 1998, decorrente de uma operação extrajudicial de despejo 
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das famílias de trabalhadores sem terra, que ocupavam uma fazenda no Município 

de Querência do Norte, no Paraná. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada em nome de 

Sétimo Garibaldi e seus familiares, submetendo o caso, posteriormente, à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista o descumprimento de suas 

recomendações pelo Brasil. 

Instaurado o inquérito policial para apuração do mencionado delito, após 

praticamente 6 anos de tramitação, ele restou arquivado, em 2004, por decisão 

judicial, a pedido do Ministério Público. 

Contra a decisão de arquivamento, Iracema Garibaldi impetrou um Mandado 

de Segurança, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Todavia, esse 

Tribunal entendeu pela denegação da segurança pretendida, entendendo, em 

síntese, que a via não seria adequada para a discussão pretendida. 

Ao julgar o caso, a Corte Interamericana concluiu que as autoridades estatais 

não atuaram com a devida diligência na realização das investigações, destacando 

que o inquérito excedeu um prazo razoável, passando por períodos de mais de um 

ano sem qualquer diligência relevante. Assim, reconheceu a violação aos artigos 8, 

item 1459 e 25, item 1460, combinados com o artigo 1, item 1461, todos da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Diante disso, dentre outras determinações, estabeleceu o dever de o Brasil 

conduzir eficazmente e dentro de um prazo razoável o inquérito e eventual ação 

penal, com a finalidade de identificar, julgar e, se o caso, responsabilizar os autores 
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do homicídio de Sétimo Garibaldi. Determinou, ainda, a investigação e eventual 

punição por faltas funcionais dos agentes que atuaram no inquérito. 

O Ministério Público, então, promoveu o desarquivamento do inquérito 

policial, requisitando a realização de certas diligências na investigação do caso. Com 

a nova investigação, o Parquet ofereceu denúncia contra Morival Favoreto, 

proprietário da fazenda em que praticado o delito. 

Recebida a denúncia, a defesa do acusado impetrou Habeas Corpus Perante 

o Tribunal de Justiça do Paraná, que concedeu a ordem pleiteada, trancando-se a 

ação penal instaurada, ao entendimento de que não haveria fundamento idôneo 

para o desarquivamento promovido. 

Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, o qual 

sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de 

prequestionamento e com base na Súmula 7 dessa mesma Corte Superior. 

O Relator do recurso, apesar de conhecê-lo quanto à alegação de violação ao 

artigo 18 do Código de Processo Penal, votou pelo seu desprovimento neste ponto. 

Ao seu entendimento, só poderia ser promovido o desarquivamento do 

inquérito, nos termos do mencionado dispositivo legal, diante de prova 

substancialmente nova. No entanto, no caso, não verificou “o ineditismo probatório 

necessário para autorizar o desarquivamento do inquérito policial”. 

De outro lado, o Ministro Rogerio Schietti Cruz votou pela possibilidade de 

prosseguimento do feito originário, já que a decisão de arquivamento teria caráter 

precário. Ponderou, ainda, que os depoimentos colhidos após o desarquivamento 

não poderiam ser desprezados como prova substancialmente nova, até porque 

trouxeram novos elementos para a investigação. 

Por fim, destaca-se que o Ministro ainda considerou que todo o nosso sistema 

judicial deveria atuar não só com base em um controle de constitucionalidade, mas 

também em um controle de convencionalidade, “exercidos de forma 

intercomplementar”. 

Tal decisão, que resultou, ao fim, no não conhecimento do Recurso Especial, 

como já mencionado, vai contra a determinação da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, acarretando o seu descumprimento neste ponto. 

Sob a perspectiva defendida na presente tese, é possível afirmar que, de um 

lado, caberia ao Brasil responder ao que efetivamente foi o objeto da decisão da 
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Corte Interamericana de Direitos Humanos, desprendendo-se, em certa medida, do 

rigor formalista da aplicação do ordenamento jurídico nacional. 

Com efeito, à nossa leitura, data vênia, não parece que a determinação de 

desarquivamento, emanada da Corte Interamericana, teve por base a existência de 

prova nova, tal como considerado internamente. A decisão da Corte reconheceu que 

o próprio arquivamento, em um primeiro momento, foi indevido, já que ainda 

existiam outros elementos a serem colhidos, demonstrando-se a negligência do 

Brasil em apurar os fatos. 

Não se tratou, perante a Corte, da existência de nova prova, o que se fez foi o 

controle da decisão de arquivamento em relação aos direitos humanos tutelados 

pelo sistema interamericano, considerando-se insuficiente a fundamentação 

apresentada em tal decisão. 

De outro lado, entende-se que, diante dessa negativa por parte do Brasil, 

caberia à Corte, ainda que em sede de verificação de cumprimento, ponderar a 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e considerar o caso à luz do 

artigo 18 do Código de Processo Penal, a fim de se afastar ou acolher o argumento 

do Estado. 

Há previsão de pedido de interpretação da sentença proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, nos termos do artigo 67 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos462. 

Segundo a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, “um pedido de 

interpretação de sentença não pode ser utilizado como meio de impugnação da 

decisão cuja interpretação se requer”. O objeto do pedido deve ser, “exclusivamente, 

determinar o sentido de uma sentença quando alguma das partes sustenta que o 

texto de seus pontos resolutivos ou de suas considerações carece de claridade ou 

precisão”463. 

Para o “Caso Sétimo Garibaldi”, até se entende que seria plausível a 

utilização dessa via, justamente para se apurar o fundamento da determinação de 

                                                           
462

 Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre 
o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, 
desde que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação 
da sentença. 
463

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Interpretação da sentença 
proferida no “Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil”. Disponível em: 
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desarquivamento do caso, que, a nosso ver, como já destacado, não foi o 

surgimento de prova nova, a ensejar a aplicação do artigo 18 do Código de 

Processo Penal. 

Assim, tal pedido poderia ser feito não para impugnar a decisão da Corte, 

mas para, de fato, delimitar o seu objeto. 

No entanto, uma crítica que se faz a esse pedido de interpretação é a 

previsão de que deve ser formulado no prazo de 90 dias, prazo esse que é exíguo e 

impediria um pedido já durante o procedimento para implementação da sentença 

proferida, como seria pertinente no “Caso Setimo Garibaldi”, a partir dos entraves 

então verificados. Interessante seria, nesse passo, a possibilidade de se 

excepcionar tal prazo, a fim de se dar maiores possibilidades para o devido 

cumprimento da decisão pelo Estado, não obstante esse exercício seja cabível 

também na verificação do cumprimento da sentença. 

O que se sustenta, é que a Corte deixe de ter o ordenamento jurídico como 

um mero fato e passe a considerá-lo na efetivação da cidadania transnacional, em 

uma proteção unitária, conforme a ideia desenvolvida neste trabalho – seja para 

aceitar ou para negar a alegação do Estado, mas, ao menos, para esclarecer o seu 

posicionamento a respeito. 

Assim, deveria aceitar uma eventual alegação por parte do Estado a respeito 

do cumprimento de específica determinação da sentença, possibilitando-se eventual 

adaptação para a melhor solução para o caso, considerada como aquela que 

confere a maior proteção aos direitos humanos (tanto da vítima quanto dos 

responsáveis pela violação)464. 

Nesse sentido, destaca-se que, exemplificativamente, no “Caso Vladimir 

Herzog e outros vs. Brasil”, que tramita perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, foi admitida a realização de perícias com a finalidade, dentre outras, de 

obter declarações sobre entraves do ordenamento jurídico interno ao cumprimento 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_337_por.pdf>. Acesso em: 12 out. 
2017. 
464

 Destaca-se que, no caso Escher, por exemplo, a Corte destaca que não aceita o pedido 
do artigo 67 da Convenção como impugnação ao resultado do seu julgamento. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução de Supervisão de 
Cumprimento de Sentença no “Caso Escher e outros vs. Brasil”, de 17 de maio de 
2010. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/escher_17_05_10_por.pdf>. Acesso em: 12 
out. 2017.) 
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das determinações a respeito dos fatos ocorridos durante o período da ditadura do 

Brasil, objeto da denúncia formulada perante o sistema internacional465. 

Tal proceder já demonstra uma maior abertura da Corte Interamericana para 

as alegações do Estado Parte a respeito de suas previsões internas e eventuais 

incompatibilidades com as proteções do Sistema Interamericano, que já obstam o 

cumprimento da decisão da Corte em outro caso relativo a violações a direitos 

humanos na época da ditadura, o “Caso Gomes Lund e outros (‘Guerrilha do 

Araguaia’) vs. Brasil”466. 

No entanto, para que o caso seja resolvido de acordo com as ideias traçadas 

neste trabalho, é preciso que, ao julgar o caso, a Corte Interamericana não deixe de 

aplicar a proteção aos direitos humanos diante de argumentos de soberania interna, 

mas, sim, que considere a proteção conferida pelo ordenamento jurídico interno e, 

assim, possa conferir ao caso uma interpretação pro homine unitária, proferindo a 

decisão que mais seja favorável aos direitos humanos considerados em sua 

totalidade. 

De todo modo, cumpre destacar que, em outros casos sobre violação de 

direitos humanos em época de ditadura, como já mencionado “Caso Gomes Lund”, a 

Corte Interamericana proferiu suas decisões com base exclusivamente na proteção 

interamericana dos direitos humanos, considerando o direito interno como um mero 

fato, que não poderia impedir o Estado de cumprir suas determinações. 

Decisões desse tipo, entretanto, não são compatíveis com o modelo aqui 

proposto, por impedirem a integração entre as ordens jurídicas interna e 

internacional na proteção da cidadania transnacional. 

O que se espera, então, a partir das propostas aqui formuladas, é que, desse 

esforço conjunto entre a atuação estatal e a atuação do sistema interamericano, seja 

alcançada uma proteção unitária para a efetiva implementação da cidadania 

                                                           
465

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução do Presidente no 
“Caso Vladimir Herzog e outros vs. Brasil”, de 7 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/herzog_07_04_17_por.pdf>. Acesso em: 12. Out. 
2017. 
466

 A esse respeito: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Resolução de 
supervisão de cumprimento de sentença no “Caso Gomes Lund e outros (‘Guerrilha 
do Araguaia’) vs. Brasil”. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gomes_17_10_14_por.pdf>. Acesso em: 12 
out. 2017. 
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transnacional no contexto brasileiro, de modo que tanto a Corte Interamericana, 

quanto o Brasil, busquem a máxima proteção aos direitos humanos, como um todo. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da pesquisa realizada, foi possível verificar que a promoção da 

cidadania transnacional pelo Brasil, especificamente no âmbito do Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, depende da adoção do modelo 

do Estado Constitucional Cooperativo. 

Isso porque, nesse modelo, o Estado é dotado de permeabilidade e, portanto, 

abre-se ao direito internacional na proteção aos direitos humanos, permitindo uma 

simbiose entre a ordem internacional e a ordem interna, na busca pela máxima 

efetivação da cidadania transnacional. 

Nossa Constituição Federal de 1988 aponta para o caminho do Estado 

Constitucional Cooperativo, pois contém previsões de abertura do sistema nacional 

ao internacional. 

Com efeito, como visto, em seu artigo 1º, inciso II, traz a cidadania como um 

dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. 

Ademais, o artigo 4º, inciso II determina que, em suas relações internacionais, 

o Brasil deve-se pautar no princípio da prevalência dos direitos humanos. 

Nesse sentido, ainda, destacou-se a importância de uma leitura apropriada 

dos parágrafos do artigo 5º da Constituição da República, de modo que se dê a 

devida proteção aos direitos humanos, considerando-se que os tratados firmados a 

esse respeito integram o nosso bloco de constitucionalidade. 

Sob essa perspectiva, torna-se possível sustentar a superação das doutrinas 

do monismo e do dualismo, com o cabimento do controle de convencionalidade na 

atuação estatal, de modo que se considerem não só as previsões constitucionais, 

mas também aquelas decorrentes de diplomas internacionais na verificação de 

eventual violação a direito humano. 

Assim, qualquer forma de atuação estatal que viole texto expresso na 

Constituição Federal ou de tratado de direitos humanos deve ser evitada ou 

afastada. 

Especificamente quanto à proteção interamericana dos direitos humanos, a 

partir da concepção construída, não há como o Brasil escusar-se ao cumprimento 

das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão de previsão 

contida em nosso ordenamento interno, sob a escusa da soberania, ressaltando-se 
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que assumiu esse compromisso internacional, sujeitando-se a sua jurisdição e 

aceitando o dever de sujeição a suas determinações. 

Na busca pela harmonização entre os sistemas, defende-se que a proteção 

aos direitos humanos deve ser promovida bilateralmente, mas de forma unitária, 

com esforços nacionais e internacionais para uma compatibilização que garantia a 

máxima eficácia a esses direitos. 

Para tanto, de um lado, mister se fazer que haja, internamente, uma 

conscientização acerca da necessidade de respeito aos direitos internacionalmente 

assegurados, bem como sobre a imprescindibilidade de execução das decisões da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive com a responsabilização de 

agentes que impedirem a concretização dessa proteção. 

De outro lado, também a Corte Interamericana de Direitos Humanos precisa 

atuar de forma a considerar eventuais previsões internas de proteção a direitos 

humanos, evitando que suas decisões firam tais direitos na tentativa de proteção a 

outros direitos. 

Nesse sentido, sugere-se que a Corte Interamericana, nos termos do artigo 

29 da Convenção Americana de Direitos humanos, profira suas decisões não 

somente em consideração à proteção conferida pelo próprio sistema interamericano, 

mas também sob a perspectiva de uma compatibilização entre as previsões 

internacionais e internas, na busca pela máxima proteção da cidadania 

transnacional. 

Não se pretende, a partir da proposta apresentada, que haja uma mera 

relativização do Direito Internacional dos Direitos Humanos e não se defende que a 

ordem interna tenha prevalência sobre as determinações internacionais de proteção 

aos direitos humanos. 

A ideia defendida é a de que se deve buscar, como dito, a efetivação da 

proteção internacional aos direitos da cidadania em seu grau máximo, com a 

simbiose entre os sistemas interno e internacional, formando-se uma relação 

bilateral na esfera do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Desta feita, da mesma forma que o Estado não pode escudar-se em sua 

soberania e em seu ordenamento jurídico interno, a Corte Interamericana, de seu 

turno, não pode impor as suas decisões sem um acurado olhar sobre a proteção 

interna aos direitos dos cidadãos, formando-se a rede de proteção unitária almejada 
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no âmbito da cidadania transnacional, na linha da proposta formulada pelo Estado 

Constitucional Cooperativo e dando-se efetividade ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. 
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