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RESUMO  

 

O presente trabalho trata-se de monografia desenvolvida na área do Direito Internacional Público 

e do Direito Constitucional com ênfase nos direitos humanos, que tem por objetivo principal 

analisar em que medida uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos pode se 

consubstanciar em um instrumento de proteção da pessoa humana na ordem jurídica interna dos 

Estados membros, em especial no Brasil, sob a ótica da adoção da tese da 

supraconstitucionalidade desses direitos. Para o desenvolvimento da  temática proposta, são 

analisados pensamentos, estudos e produções bibliográficas de doutrinadores e juristas que 

debatem  sobre a existência  ou não de um direito supraconstitucional, notadamente quando se 

trata de tratados internacionais de direitos humanos, como Luiz Flávio Gomes, Valério  de 

Oliveira Mazuolli, Flávia Piosevan, Roberto Figueiredo Caldas, Celso Alburque de Mello entre 

outros. Além disso, buscou-se identificar qual ao papel exercido pelos Tribunais Internacionais, 

em particular da  Corte  Interamericana,na construção de um direito  humanitário de atuação 

marcante e efetiva tanto no plano internacional quando no plano nacional. O trabalho a partir da 

problemática firmada na relação entre direito interno e internacional e no status hierárquico 

atribuído aos tratados internacionais de direitos humanos; confrontando a hipótese da hierarquia 

supranacional dos direitos humanos, que autoriza sua sobreposição ao direito interno estabeleceu 

a seguinte conclusão: Considerando a importância dos direitos humanos no atual cenário global, e 

considerando  a adoção e o reconhecimento do Estado Brasileiro do sistema universal de proteção 

da pessoa humana deve se promover a aceitação do status supraconstitucional dessas normas 

jurídicas internacionais e por corolário deve ser atribuir efeito vinculante as decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, possibilitando uma atuação interna do Tribunal mais 

efetiva que permitiria uma proteção mais satisfatória desses direitos.   

 

Palavras-chaves: Direito Supraconstitucional, Direito Humanos, Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O direito interno compreende um conjunto de normas jurídicas editadas e aplicadas 

dentro do território de um determinado Estado, cujo fundamento de validade encontra-se sobre a 

égide da soberania de que é dotado, formando seu ordenamento jurídico. Por outro lado, o direito 

internacional compreende um conjunto de normas, princípios e decisões, formadas pelos sujeitos 

do direito internacional, sendo eles os Estados e as Organizações Internacionais, como um meio 

de solucionar os conflitos que porventura surgem no cenário internacional. Todavia, há um 

dissenso entre os doutrinadores do direito em estabelecer se o direito internacional e o direito 

interno dos Estados soberanos representam duas ordens jurídicas distintas ou se fazem parte de 

uma mesma ordem, formando um único direito; Surgindo assim duas teorias, dualista e monista.  

Para aqueles que seguem a corrente dualista, como o doutrinador alemão Carl 

Heinrich Triepel, direito interno e direito internacional representam dois ordenamentos jurídicos 

distintos, independentes e autônomos de modo que a norma jurídica criada por um não pode se 

sobrepor a norma jurídica formada no outro. Segundo essa corrente, a validade de uma norma 

jurídica internacional, internamente, está no processo de incorporação estabelecido pelo próprio 

Estado, podendo ser através de uma lei (dualismo radical) ou por ato infralegal (dualismo 

moderado), sendo esse último o que a doutrina majoritária entende ser o adotado pelo Brasil. Por 

outro lado, os defensores do monismo, como Georg Jellinek e Kelsen, acreditam em uma 

unicidade do direito. Para essa corrente as normas internacionais e internas, portanto, seriam 

integrantes de um mesmo ordenamento jurídico.  

Inúmeros são os problemas que podem ser identificados na relação que se firma entre 

o direito internacional e o direito interno dos Estados soberanos, principalmente no que diz 

respeito aos limites impostos pela própria soberania. Diante de um conflito existente entre o que é 

disciplinado por uma norma jurídica internacional e o que está sendo firmado por uma norma 

jurídica interna, a pergunta que deve ser feita é qual delas deve prevalecer?  

Entretanto, muito embora se discuta se o direito interno e o direito internacional são 

ordens jurídicas distintas ou não, o que de fato não se pode contestar é que diante de um mundo 

globalizado, o qual os vínculos jurídicos e sociais, dos Estados e dos indivíduos, que os compõem 

têm se tornado progressivamente mais complexo e intenso, o Direito Internacional Público surge 

como um instrumento legítimo para regularizar essas relações, mas, além disso, ele surge como 
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um mecanismo de proteção. 

A crescente interdependência entre os sujeitos do direito internacional, seja por 

aspectos sociais, econômicos ou jurídicos, faz com que as decisões dos Organismos 

Internacionais produzam efeitos não somente na esfera internacional, mas também nos 

ordenamentos jurídicos interno dos Estados signatários de seus estatutos, isso ocorreu com a 

declaração universal dos direitos humanos, que desencadeou um processo de constitucionalização 

dos direitos humanos em diversos Estados.  

Destaca-se, nesse prisma, a importância, que o Direito Internacional Público, segundo 

a nova ordem  mundial, concretizado após as duas Grandes Guerras mundiais, têm na criação de 

instrumentos jurídicos voltados para a proteção dos direitos humanos. A colocação do homem 

como o cerne do Direito e a preocupação com a proteção do ser humano, em substituição a 

centralização dos Estados como sujeitos do direito internacional, são corolários das mudanças 

ocorridas após meados do século XX, diante das barbáries praticadas pelos estados nazistas 

contra indivíduos de várias civilizações.  

A percepção da necessidade de se construir um direito capaz de ter mecanismos 

eficazes de proteger o homem dos abusos de poder, que porventura um Estado possa praticar, fez 

com que o Direito Internacional Público, volta-se para uma estrutura mais garantista. Dentro 

dessa nova conjuntura, vivenciamos quatro ondas evolutivas do Estado, do Direito e da Justiça, 

sendo a última nomeada por Gomes e Mazzuoli (2010), de onda do universalismo, caracterizada 

pelo ingresso das normas internacionais na ordem jurídica interna sem a necessidade de uma 

expressa aceitação.  

Assim, levando-se em consideração a influência que o direito internacional exerce 

sobre a ordem jurídica interna, inicia-se, entre diversos doutrinadores, como Gomes e Mazzuoli 

(2010), a discussão a respeito da existência de um direito supraconstitucional. Referido direito 

seria composto por normas, de conteúdo essencialmente humanitário, que por possuírem um alto 

nível de relevância social devem ser observadas obrigatoriamente pelos Estados soberanos, 

ultrapassando a esfera do direito internacional. Desse modo, pode-se afirmar que as normas 

supraconstitucionais, obrigariam aos Estados a compatibilizarem seus ordenamentos jurídicos 

com a ordem internacional.  

Todavia, inúmeros problemas podem ser observados a partir dessa necessidade de 
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compatibilização. As normas jurídicas internacionais são construídas com base na vontade de 

diversos Estados com posicionamentos distintos, geralmente visam atender uma necessidade que 

se firma em âmbito mundial, a partir de uma consciência jurídica internacional. Após as barbáries 

do século XX, nos dizeres de Antônio Augusto Cançado Trindade (2013), o ordenamento jurídico 

internacional passou por uma reconceitualização de suas próprias bases, seus destinatários finais 

são, a partir desse momento, os seres humanos, o Direito deve, então, suas necessidades básicas.  

Por outro lado, as normas jurídicas nacionais são construídas com base na vontade 

soberana de um Estado específico, sofrendo a influência de uma série de fatores internos, como 

por exemplo, os anseios sociais, suas características culturais e principalmente os objetivos 

buscados pela classe detentora do Poder. Desse modo, surge o problema em relação a que meios 

podem ser usados para compelir um Estado a cumprir com determinada norma jurídica 

internacional de proteção dos direitos humanos, tendo em vista que este muitas vezes se recusa à 

segui-la, legitimando sua inércia com base na soberania,.  

Nesse ínterim, cabe frisar o importante papel desempenhado pelos Tribunais 

Internacionais. Esses possuem, no cenário internacional, a função de resguardar os tratados 

internacionais, zelando pelo seu cumprimento, pelos estados signatários, em especial quando se 

referem aos direitos humanos.  

Dentre esses tribunais podemos citar a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH, 1979), que será abordada neste presente estudo, pertencente ao denominado Sistema 

Interamericano de Direitos humanos. Prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(1969), trata-se de uma instituição jurisdicional, que tem dupla função, uma consultiva e outra 

contenciosa, mas cuja finalidade precípua é garantir o cumprimento dos deveres jurídicos 

estabelecidos na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, principalmente pelos Estados 

aderentes, ou seja, aqueles que expressamente aceitaram sua jurisdição, dentre eles o Brasil. No 

exercício jurisdicional, diante de uma denúncia de violação de direitos humanos por parte de um 

Estado, a Corte ao proferir uma decisão impõe àquele que se dirige a sentença o seu cumprimento 

de forma integral.  

Nesse sentido, a presente pesquisa, buscando investigar a relação existente entre o 

direito internacional e o direito interno, sob a ótica da supraconstitucionalidade dos direitos 

humanos, analisando a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o ordenamento jurídico 
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brasileiro. Trata-se de um estudo que se desenvolve no campo do Direito Internacional Público, 

particularmente na área de Direito Humanos, em interdisciplinaridade com outras ciências 

jurídicas como o Direito Constitucional, especificamente no campo dos direitos fundamentais. 

Dessa forma o marco temporal necessário para a investigação compreende em meados do Século 

XX até os dias atuais. 

Em conseguinte, o presente estudo, tem por objetivo investigar de forma crítica, 

primeiramente, se é possível afirmar na existência de normas jurídicas de caráter 

supraconstitucional, buscando demonstrar, dentro desse conceito, o papel exercido pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em especial no ordenamento jurídico brasileiro, de modo a 

indagar como essas decisões podem se concretizar em um verdadeiro mecanismo de proteção dos 

direitos da pessoa humana, levando-se em consideração as dificuldades que se apresentam diante 

de aspectos relativos à interdependência ou a independência da ordem jurídica interna com o 

direito internacional, tendo em vista os entraves que podem surgir diante das complexas questões 

envolvendo a soberania estatal. 

 A presente pesquisa se desenvolve com base na seguinte hipótese: Considerando a 

importância que deve ser atribuída as normas jurídicas de proteção dos direitos humanos, 

principalmente aquelas consagradas em nível internacional, inegável é atribuir a essas normas o 

caráter de supraconstitucionalidade. Além disso, tendo em vista que a Corte Interamericana atua 

como guardiã desse conjunto de normas jurídicas protetivas, consagradas em diversos 

documentos internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse caráter 

supraconstitucional também deve ser refletido em suas decisões, tornando-as vinculantes. 

Conclui-se, a partir disso, que uma decisão proferida pela Corte, se consubstancia em um 

poderoso instrumento de proteção dos direitos humanos dentro do território dos Estados 

aderentes de seu estatuto, sobretudo o Brasil.  

Afirma-se que se trata de uma pesquisa eminentemente teórica que se circunscreve à 

tipologia crítico-prospectiva, adotando-se o método dogmático, desenvolvendo-se pelas vertentes 

jurídico-sociológica e jurídico-dogmática. Apresenta uma abordagem eminentemente qualitativa, 

uma vez que volta seus objetivos para a compreensão de um determinado fenômeno jurídico. 

Em relação ao ponto de vista metodológico a escolha se deu para uma pesquisa 

exploratória, descritiva e explicativa, pois se direciona a esclarecer os problemas que surgem nos 
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conflitos entre ordem interna e externa, mas também tem por objetivo descrever o fenômeno 

jurídico da relação entre uma decisão da Corte e o Direito interno brasileiro, bem como 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para esse fenômeno.  

Em relação às técnicas essa pesquisa é bibliográfica, uma vez que será construída por 

meio de fontes secundárias, pois utiliza como base teórica livros e artigos de diversos 

doutrinadores. Quanto às formas de organização do raciocínio, trata-se de uma pesquisa 

comparativa, pois visa estudar as semelhanças e diferenças de duas ordens jurídicas, interna e 

internacional, investigando a influência que esta tem sobre aquela. Porém, também é uma 

pesquisa dedutiva, uma vez que a partir de várias proposições (premissas) busca-se uma 

conclusão decorrente dessas, de forma lógica.  

O presente trabalho tem início, 2° capítulo,  com uma breve explanação a respeito do 

que se entende por ordem jurídica interna e ordem jurídica, realizando uma breve análise sobre a 

relação existente entre elas, perpassando pelas teorias Monista e Dualista, e posteriormente 

apresentando os possíveis conflitos existentes entre o direito internacional e o direito nacional, 

sobretudo aos aspectos relacionados à soberania.   

Em um segundo momento, no 3°capítulo, a pesquisa abordará sobre o Direito 

supraconstitucional, por meio de uma breve explicação a respeito do que se trata esse direito, bem 

como a relação firmada entre esse e as normas jurídicas internacionais de Direitos Humanos. 

Primeiramente no capítulo se discutirá sobre o que são as normas jurídicas supraconstitucionais, 

depois será abordada as questões envolvendo o direito internacional e os direitos humanos, 

sobretudo quanto aos mecanismos de Proteção dos Direitos Humanos e a dificuldade de sua 

efetivação no direito interno, abarcando o papel dos tribunais internacionais, finalizando com 

uma abordagem da problemática no direito interno brasileiro.  

No 4° Capítulo a discussão passa para analise da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, buscando compreender como suas decisões podem se concretizar com um instrumento 

de proteção dos Direitos Humanos, sobretudo no Brasil, a partir da perspectiva da adoção da tese 

da supraconstitcionalidade dos direitos humanos, concluindo com uma abordagem sobre alguns 

reflexos de suas decisões no Ordenamento Jurídico brasileiro.  
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2.  A RELAÇÃO ENTRE A ORDEM JURÍDICA INTERNA E A ORDEM JURÍDICA 

INTERNACIONAL 

 

O direito interno apresenta-se como um conjunto de normas, regras e princípios 

jurídicos, dotados de força coercitiva, que regulam as diversas relações existentes entre os 

indivíduos que se encontram sob a jurisdição de um determinado Estado soberano. Em cada um 

desses Estados há um ordenamento jurídico próprio composto de regras específicas elaboradas 

com base nas características políticas, sociais e culturais daquela nação. Todavia, embora cada 

Estado seja autônomo para definir suas próprias regras, e exercer, conforme seu entendimento, 

sua jurisdição sob seu território, atualmente, com as transformações provenientes do processo de 

globalização, formou-se uma complexa rede de relação internacional, pautada na integração dos 

Estados, capaz de influenciar significativamente na ordem jurídica interna destes. 

Essa integração entre pessoas e Estados em uma grande rede global, tem-se 

intensificando cada vez mais, fazendo com que, consequentemente, surjam diversos conflitos, os 

quais as normas jurídicas nacionais, per si, não são capazes de solucionar. Desse modo, surge o 

direito internacional, composto, principalmente, de normas jurídicas necessárias para regular as 

relações que se firmam para além das fronteiras estatais.  

Com isso, pode-se afirmar que há uma ordem jurídica interna, própria de cada Estado, 

e há uma ordem internacional, cujas regras buscam alcançar, na medida do possível ,todas as 

nações, que são construídas devido a necessidade de se regular os conflitos que por ventura 

possam  surgir entre esses Estados soberanos.  

Entretanto, cabe ressaltar que embora a ordem jurídica interna esteja voltada para o 

âmbito interno dos Estados, construída para regular as relações entre esse e seus nacionais, e que 

a ordem jurídica internacional esteja voltada para regular os conflitos entre os estados, 

considerando a forte relação de interdependência firmada em nível global, inegável é a 

necessidade de interconexão entre essas esferas jurídicas, de modo a compatibilizar suas normas, 

para se estabelecer uma harmonia. Esse entendimento é afirmado pelos pensadores João Bruno 

Farias Madeira e Manuel Fondevila Maró:  

 

Em um mundo cada vez mais integrado, o direito internacional tem se mostrado com um 

papel relevante na dinâmica das relações ultrafronteiriças e com um impacto direto no 

âmbito interno dos Estados. A globalização, os direitos humanos e a consequente 
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possibilidade de maior interação entre pessoas de nacionalidades diversas no território de 

dada soberania impõem que as relações entre indivíduos sejam imediatas e dinâmicas e 

exigem uma pronta resposta para tais intersecções pelo direito internacional, fomentando 

uma aproximação necessária entre a norma internacional e os sistemas jurídicos dos 

Estados. (MADEIRA, João Bruno Farias; MARÓ, Manuel Fondevila, 2016, p. 63)  
 

A contrário senso observar-se que até nos dias atuais há muitos conflitos firmados 

entre essas esferas jurídicas, capazes, inclusive de afetar o poder de eficácia do Direito 

Internacional.  Essas dissidências, por sua vez, somente podem ser compreendidas a partir do 

momento em que são estabelecidas as diferenças entre o Direito Interno e o Direito Internacional, 

buscando, a partir disso, assimilar e estabelecer qual o grau de relação e conexão entre essas duas 

ordens jurídicas. Nessa perspectiva os doutrinadores se debruçam, principalmente, em duas 

correntes doutrinárias: o dualismo e o monismo. Conforme afirma Fraga citado por Bezerra:  

 

 Do ponto de vista teórico, vários autores procuraram explicar as relações entre o Direito 

Internacional e o direito interno. Como é natural, as opiniões foram divergentes e, em 

consequência, agrupadas em duas grandes correntes: a teoria dualista e a teoria monista 

(FRAGA, 1998, p.4 apud BEZERRA, 2013, P.83). 

 

2.1 Correntes Monista e Dualista:    

 

Um dos principais temas discutidos dentro do Direito Internacional Público é a 

relação existente entre o direito internacional e o direito interno (estatal), sendo que os problemas 

decorrentes dessa relação são considerados um dos mais difíceis da dogmática jurídico- 

internacional (BAHIA, 1996).  

Há nessa perspectiva uma grande divergência doutrinária que se divide em Monismo 

e Dualismo. As correntes Monista e Dualista confrontam-se, a partir de fundamentos e bases 

teóricas opostas, utilizadas para definir se há ou não um direito único, formado pelo Direito 

interno e pelo Direito Internacional ou se estamos diante de duas Ordens Jurídicas totalmente 

distintas.  A escolha de qual corrente o Estado segue é extremamente importante, pois define se a 

partir da relação entre o direito interno e o direito internacional há alguma hierarquia normativa.  

 

2.1.1 Dualismo 

 

Para os adeptos da corrente dualista, incluindo seus principais precursores Alfred 

cvon Verdross (1914) o alemão Heinrich Triepel (1923) e o italiano Dionisio Anzilotti 
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(MAZZUOLI, 2011), o Direito Internacional e o Direito Interno compreendem dois sistemas 

distintos, e que por essa razão jamais poderiam entrar em conflito, considerando que as normas 

que compõem um não poderia ser aplicada diretamente no outro (BAHIA, 1996).  

Os dualistas entendem que uma norma de direito internacional não possui uma 

aplicação direta no ordenamento jurídico interno de um Estado soberano, essa aplicação somente 

poderia ocorrer se houvesse a transformação da norma internacional para uma norma interna, a 

partir de um procedimento específico de incorporação, previsto previamente no próprio 

ordenamento jurídico interno (BAHIA, 1996).  A partir dessa incorporação é que os operadores 

do direito, os magistrados, os Tribunais e os órgãos estatais poderiam utilizar aquela norma, 

agora interna, diante de um caso concreto.   

No entendimento de Rodas citado por Bezerra:  

 

É corolário da teoria dualista a necessidade de, através de alguma formalidade, 

transportar o conteúdo normativo dos tratados para o Direito interno, para que estes, 

embora já existentes no plano internacional, possam ter validade e executoriedade no 

território nacional. (RODAS, 1991, p.103 apud BEZERRA 2013, p. 86) 

 

 

Um dos argumentos utilizados pelos adeptos e doutrinadores estaria no fato de que a 

elaboração das normas jurídicas do direito internacional e do direito interno ocorreria de forma 

absolutamente diferente uma da outra, com sujeitos, fontes, natureza e fins totalmente diversos. A 

Vontade, como fundamento de validade do Direito, de um Ordenamento Jurídico, também não se 

confunde, com a do outro, conforme pode-se observar pelas palavras do Jurista e Doutrinador 

Saulo José Casali Bahia:  

Assim, enquanto o Direito Internacional teria fundamento na vontade individual ou 

comum dos Estados (Vereimbarung), possuiria a finalidade de reger as relações entre 

aqueles e seria um Direito fundado em bases coordenativas, o Direito interno teria 

fundamento exclusivo na vontade soberana e unilateral do Estado nacional (que o 

elabora), possuiria a finalidade de reger as relações entre as pessoas estabelecidas no 

território estatal e seria um Direito fundado na idéia de subordinação. (BAHIA, 1996,  p. 

52/53,).  

 

Nesse sentido, o dualismo reconhece a existência e a validade das duas ordens 

jurídicas, mas também afirma que não há uma relação entre elas de modo que elas são 

independentes entre si. Para o dualismo os tratados de direito internacional não influenciam o 

direito interno, e em vista disso, não há conflito entre os sistemas jurídicos (MARIANO, 2015).  
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2.1.2 Monismo:  

 

O Monismo, por sua vez, trata-se de uma corrente doutrinária, proposta contrária ao 

Dualismo, que tem como um dos principais defensores o autor austríaco Hans Kelsen 

(MAZZUOLI, 2011).  Para essa teoria o direito Internacional e o direito interno estão conectados 

entre si formando uma única ordem jurídica; Há, portanto, uma unicidade jurídica. 

Na perspectiva desta teoria o direito internacional se aplica diretamente na ordem 

jurídica dos Estados, essa idéia se fundamenta no fato de que os Estados, em suas relações 

internacionais firmam compromissos que somente podem ser interpretados e aplicados 

juridicamente, se considerar que há apenas um sistema jurídico com os mesmos sujeitos e fontes 

normativas (MAZZUOLI, 2011).  Na visão monista, o direito interno e o direito internacional 

estariam totalmente conectados, uma vez que aquele é parte integrante deste, como explica o 

doutrinador internacionalista Luis Flávio Gomes Mazzuoli:  

 

O Direito Internacional e o Direito interno convergem para um mesmo todo harmônico 

em uma situação de superposição em que o Direito interno integra o Direito 

Internacional retirando deste a sua validade lógica. É dizer, não existem dois círculos 

contíguos que não se interceptam, mas, ao contrário dois círculos superpostos 

(concêntricos) em que o maior representa o Direito Internacional que abarca por sua vez 

o menor representado pelo Direito interno. (MAZZUOLI, 2011, p 25).   

 

Para a teoria monista não há como atribuir validade a uma norma internacional se 

essa mesma norma não tem validade interna, de mesmo modo uma norma interna não pode ser 

considerada juridicamente válida se não possui validade no âmbito do direito internacional.  

Sendo assim, para os monistas, havendo apenas um sistema jurídico, a inserção de normas 

jurídicas internacionais no direito nacional independe de qualquer processo de incorporação da 

norma internacional para transformá-la em uma norma jurídica interna.  

Na visão de Kelsen, porém, se há Constituição estatal prevê o processo de 

transformação de uma norma de Direito internacional em uma norma jurídica nacional sua 

incorporação por esse processo deve ser feita, se, contudo, não há essa previsão a norma 

internacional pode ser aplicada imediatamente pelo Estado internamente. ( MARIANO, 2015).  
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A tese monista, é a aceita pela maioria dos doutrinadores internacionalistas 

brasileiros, entre eles Hildelbrando Acciolu, Geraldo Eulalio do Nascimento e Silva, Celso D. 

Albuquerque de Mello e Mirtô Fraga (MAZUOLLI,2011).  

Todavia há um problema a ser solucionado na teoria monista: Em um conflito entre 

uma norma interna e uma nomra internacional qual deve prevalecer, qual sistema se sobrepõe 

hierarquicamente sobre o outro? A partir dessa indagação a corrente doutrinária monista se 

subdivide, principalmente, em Monismo nacionalista, Monismo internacionalista radical e 

moderado:  

 

2.1.2.1 Monismo nacionalista:  

 

Para alguns adeptos do monismo, o Direito Internacional seria um direito derivado do 

direito interno e por essa razão estaria subordinado a ele. Os Estados são soberanos, e a partir da 

sua vontade é que o Direito Internacional surge. Para os que seguem o monismo nacionalista a  

norma de máximo nível hierárquico a ser aplicada pelo Estado é a Constituição, nenhuma norma 

para além do seu direito interno pode ser aplicada se não estiver em perfeita harmonia com os 

preceitos constitucionais.  

Para os nacionalistas, considerando que não há autoridade superior ao Estado e que o 

direito interno e o direito internacional são ambos derivados da Vontade soberano do Estado, nas 

palavras de Saulo José Casali Bahia (1996, p.53) este pode ser considerado como: “[...] um 

Direito estatal externo, dedicado às relações exteriores do Estado.”  

 

2.1.2.2 Monismo internacionalista radical e moderado:  

 

Contrariamente, para alguns adeptos do monismo, é o direito interno que deve se 

subordinar ao Direito Internacional. A validade desse argumento se fundamenta no fato de que 

cada vez mais as normas jurídicas de direito internacional estão sendo aplicada no âmbito interno 

de cada estado. Outro argumento utilizado pelos monistas internacionalistas seria a 

“responsabilização Internacional dos Estados que descumprem as normas jurídicas 

internacionais”. (BAHIA, 1996, p.54).  
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Para essa corrente o direito interno é derivado do direito internacional que trata-se de 

uma ordem jurídica superior: “No ápice da pirâmide das normas encontra-se pois, o Direito 

Internacional (norma fundamental: pacta Sun servanda), de onde provém o Direito interno que 

lhe é subordinado.”(MAZUOLLI, 2011, p.29). 

 Os adeptos dessa teoria por sua vez se subdividem em Monismo Internacionalista 

radical e Monismo internacionalista moderado.   

Os que seguem o internacionalismo radical defendem que a supremacia do direito 

internacional deve ser absoluta, sendo assim qualquer norma interna que contrarie uma norma 

jurídica internacional não deve ser aplicada pelos juristas, pois esta eivada de nulidade.  

Os adeptos do Monismo internacionalista moderado, entretanto, entendem que a 

norma interna contrária ao Direito internacional não deixa de ter validade, apesar de que tal 

violação constitui uma infração a qual o Estado infrator deve ser responsabilizado, ressarcindo os 

lesados pelos prejuízos decorrentes dessa. Na concepção do doutrinador internacionalista 

Mazzuoli (2011) o monismo moderado não prega a prevalência de um Direito sobre o outro, mas 

a concorrência dessas ordens jurídicas, sendo que o critério a ser utilizado para solucionar 

possível conflito normativo é do Lex posterior derogat priori.  

 

2.1.3 Teoria adotada pelo Estado brasileiro: 

 

O texto Constitucional brasileiro não apresenta de modo claro qual a relação entre o 

direito internacional e o direito interno nem qual a posição hierárquica há entre um ordenamento 

jurídico em relação ao outro, por essa razão pode-se dizer que a doutrina é hesitante em 

classificar se o Estado Brasileiro adota a teoria monista ou se adota a teoria dualista.  

A doutrina majoritária, entretanto, entende que o ordenamento jurídico brasileiro 

rejeitou a tese monista, na medida em que há a previsão do controle de constitucionalidade dos 

tratados internacionais, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso III, alínea 

“b” da Constituição Federal de 1988:  

 

 "Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:  

[...] 
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III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida:  

[...] 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DA REPÚBLICA DO BRASIL, 1988). 

 

Pela leitura do artigo, entende-se que o ordenamento jurídico brasileiro atribuiu 

preferência do direito interno ao direito internacional, sendo necessária a transformação da norma 

internacional em lei interna para que a ela possa ser atribuída validade (BAHIA, 1996).  

Os adeptos do dualismo argumentam que não há na Constituição Federal norma 

expressa de recepção automática dos tratados internacionais. Segundo o artigo 84, inciso VIII e 

artigo 49 inciso I da Constituição de 19881, incumbe ao Poder Executivo celebrar o tratado e ao 

Poder Legislativo aprovar essa celebração, para que dessa forma eles tenham validade no 

ordenamento jurídico interno, e posteriormente, via decreto o Presidente da República lhe atribui 

execução (BRAUN, 2001).   

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Carta Rogatória n° 8279-4, no ano de 

1998, firmou o entendimento de que para que uma norma jurídica internacional possa ter eficácia 

e executoriedade no Estado brasileiro, precisa, sobretudo, passar por um procedimento específico 

de integração, que implica na ratificação do tratado internacional pelo executivo, aprovação pelo 

congresso nacional e posteriormente a promulgação e publicação do Decreto Presidencial no 

Diário oficial da União.  

Conforme se observa, então, pelo trecho extraído do julgado, abaixo transcrito, o 

entendimento do STF, quanto à posição das normas jurídicas internacionais no Brasil, muito se 

assemelha ao denominado dualismo moderado, na medida em que a incorporação é prevista, mas 

depende de um ato infralegal:  

 

Não obstante a controvérsia doutrinária em torno do monismo e do dualismo tenha sido 

qualificada por Charles Rousseau (Droit International Public Approfondi, p. 3/16, 1958, 

Dalloz, Paris), no plano do direito internacional público, como mera ‘discussion 

d’école’, torna-se necessário reconhecer que o mecanismo de recepção, tal como 

                                                
1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...]  

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional; 
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disciplinado pela Carta Política brasileira, constitui a mais eloquente atestação de que a 

norma internacional não dispõe, por autoridade própria, de exequibilidade e de 

operatividade imediatas no âmbito interno, pois, para tornar-se eficaz e aplicável na 

esfera doméstica do Estado brasileiro, depende, essencialmente, de um processo de 

integração normativa que se acha delineado, em seus aspectos básicos, na própria 

Constituição da República. (...) Sob tal perspectiva, o sistema constitucional brasileiro – 

que não exige a edição de lei para efeito de incorporação do ato internacional ao direito 

interno (visão dualista extremada) – satisfaz-se, para efeito de executoriedade doméstica 

dos tratados internacionais, com a adoção de iter procedimental que compreende a 
aprovação congressional e a promulgação executiva do texto convencional (STF, 1998) 

 

Outros doutrinadores, contrariamente, afirmam que no sistema brasileiro, quando se 

trata de resolver os conflitos entre uma norma jurídica interna e uma norma jurídica internacional, 

adota-se, de fato o monismo moderado, esse é o entendimentod a autora Mariângela Ariosi 

(2000). O argumento utilizado pelos doutrinadores que defendem a adoção da tese monista no 

ordenamento jurídico brasileiro é que um tratado internacional não precisa ser necessariamente, 

transformado, em lei para que apresente validade no ordenamento jurídico (BAHIA, 1996).  

Além disso, segundo o que disciplina os artigos 102, inciso III, “b”  e 105, III, “a” da 

Constituição Federal2, os tratados internacionais, uma vez recepcionados, apresentam status de lei 

ordinária, podendo, inclusive prevalecer, sobre normas internas, desde que não contrariem a 

Carta Magna. Esse entendimento se afirma pela leitura do §2º do art.5º, que estabelece que: “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil faz parte”. 

Sendo assim, o que se conclui é que não há um entendimento consolidado entre os 

doutrinadores e juristas sobre qual teoria seria a adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A 

oscilação de posicionamentos ocorre em razão de diversos dispositivos constitucionais que 

                                                
2 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] 

 III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida: 

 [...] 

 b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

 [...]  

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 

última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão recorrida: 

 a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
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apresentam simultaneamente características de um sistema dualista e de um sistema monista 

moderado, nesse sentido explica Ricardo dos Santos Bezerra:   

 

No Brasil, as teorias monistas e dualistas não foram aplicadas na sua forma pura, 

ganhando interpretações que lhes descaracterizaram o sentido original, cunhando-se, 

ainda, novas expressões para designar suas modalidades, a saber: dualismo radical e 

moderado e monismo radical e moderado. Nas suas modalidades moderadas, tanto do 

monismo quanto do dualismo, em verdade, subverteram-se ambas as teorias, porque 

foram suprimidas etapas que as integravam de forma essencial. O dualismo dividiu-se 
em radical — no qual há necessidade de edição de uma lei distinta para a incorporação 

do tratado à ordem jurídica nacional, forma original proposta por Triepel – e em 

moderado – no qual a incorporação prescindiria de lei, embora possuísse iter 

procedimental complexo, com aprovação congressional e promulgação executiva. Já o 

monismo encontra no sistema brasileiro duas vertentes: o radical e o moderado. O 

radical prega a primazia do tratado sobre a ordem jurídica interna, e o moderado procede 

à equiparação hierárquica do tratado à lei ordinária, subordinando-o à Constituição e à 

aplicação do critério cronológico, em caso de conflito. (BEZERRA, 2013, p.88)  

 

Porém, ressalta-se que independente da discussão entre qual das duas teorias seja de 

fato a adotada, se a monista ou se a dualista, essa discussão acaba por ficar em segundo plano 

dada a relevância que se atribui a necessidade atual de incorporação das normas jurídicas 

internacionais no direito interno, especialmente aquelas que dizem respeito aos direitos humanos. 

Nesse sentido citam-se as palavras do jurista e doutrinador Cançado Trindade (1997, p.402): “em 

se adotando uma ou outra corrente teórica, na prática, o direito internacional continuará 

influenciando o interno e vice-versa.” 

 

2.2. A solução dos possíveis conflitos entre o direito internacional e o direito nacional 

 

 

Uma das questões mais complexas e estudadas pelo Direito Internacional Público são 

os crescentes conflitos firmados entre Direito Internacional e o Direito Interno de cada Estado 

Nação. Muitas vezes as normas jurídicas internas de um Estado não se coadunam com a política 

pregada na ordem jurídica internacional, e a partir disso surge um embate sobre qual norma deve 

prevalecer ou sobre se pode ou não, os demais Estados, Sujeitos integrantes da ordem 

internacional, intervirem naquele Estado infrator para que este cumpra os preceitos firmados nos 

tratados internacionais.  
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A grande questão cinge em torno do fato de que o Estado Nacional é detentor do 

poder soberano, que segundo a concepção de Noberto Bobbio, indica, em toda a sua plenitude, o 

poder estatal que o torna o sujeito único e exclusivo da política (BOBBIO; MATTEUCI; 

PASQUINO, 2010, p. 1779 apud COSTA, Fredson. 2015). Em outras palavras a soberania, 

atributo de todo Estado, é um poder fundamental, integrante da estrutura estatal, que permite a 

este a autonomia e autodeterminação interna, de modo que os demais Estados e organismos 

internacionais devem respeitá-la.  

O Estado determina suas normas internas com base na suas próprias concepções 

políticas, culturais, sociais e econômicas, entretanto a idéia arcaica de nação como uma unidade 

social e homogênea em que os cidadãos estão unidos por um passado histórico em comum, 

vivendo sobre um determinado território, com o processo de globalização e internacionalização 

do direito tem se tornado totalmente ultrapassada. As normas estatais não podem mais ser 

pautadas apenas em valores subjetivos, elas devem ser construídas a partir de um consenso 

firmado em torno de princípios universais.  A partir disso ressalta-se a necessidade de se 

estabelecer uma harmonia entre as ordens jurídicas, conforme explica o internacionalista Valério 

de Oliveira Mazzuoli:  

 

Com efeito, o Direito internacional está em constante ascensão, assim, ele torna-se 

importante instrumento nas relações entre os sujeitos de direito, ingressando no 

ordenamento jurídico interno. Portanto, é preciso que haja harmonização entre as ordens 

internas e externas, a fim de gerar estabilidade entre os dois direitos. Em contrário, tais 

ordenamentos diversos podem entrar em contradição, dando margem ao conflito de 

normas. Hoje, os conflitos entre normas do Direito interno e as do Direito das gentes 

estão cada vez mais comuns. Isto se deve à globalização e à mundialização, 

principalmente na área das relações econômicas (MAZUOLLI, 2013. P. 85)  

 

Para se evitar os conflitos entre as normas jurídicas internacionais e as normas 

jurídicas nacionais é preciso que os dois sistemas jurídicos estejam integrados, dialogando entre 

si, de maneira a preservar a unidade jurídica. Segundo a denominada teoria integracionista, há 

uma crescente necessidade de compatibilizar as normas internas com o direito internacional, com 

a consequente inserção das normas  deste sistema no  direito doméstico. (MADEIRA; MARÓN, 

2016) 

 Ressalta-se também que independentemente dos conflitos que possam surgir entre a 

ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna, ambos os ordenamentos jurídicos são 
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dotados de eficácia.  As contradições não tornam as normas inaplicáveis, todavia, pode haver as 

responsabilizações internacionais. Esse é o entendimento de Romano citado por Lupi:  

 

 Esta contradição não retira eficácia a nenhum dos dois [ordenamentos] (...) Desta forma 

pode acontecer que um Estado aja de um modo que poderá ser legítimo pelo seu 
ordenamento, mas antijurídico pelo ordenamento internacional, e vice-versa: numa e na 

outra hipótese surgirão as responsabilidades sancionadas no ordenamento violado, que 

assim poderá manifestar a sua eficácia sem ter em conta a ordem que o contraria. 

(ROMANO, 1939, p. 46 apud LUPI, 2009, p.34).  

 

Além disso, quando se trata de normas jurídicas internacionais de proteção dos 

Direitos Humanos, pertencentes ao denominado jus cogens, segundo a perspectiva de um Sistema 

Jurídico Internacional e de um Sistema Jurídico Nacional integrado, estas devem possuir primazia 

em detrimento de qualquer outra norma, ainda que seja nacional.  

A partir dessa perspectiva da necessidade de integração dos sistemas jurídicos. O 

próximo capítulo buscará tratar sobre o direito internacional e o caráter supraconstitucional das 

normas de proteção dos direitos humanos. 
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3. DIREITO SUPRACONSTITUCIONAL: NORMAS INTERNACIONAIS DE 

PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Para que se possa discorrer sobre a tese da supraconstitucionalidade das normas 

jurídicas de proteção dos direitos humanos, e consequentemente, a influência exercida por essas 

normas, consagradas no plano internacional, na ordem jurídica interna dos Estados, deve-se 

abordar, primeiramente, sobre a evolução do Direito a partir da teoria das quatro ondas evolutivas 

no Estado, no Direito e na Justiça desenvolvida pelos autores e doutrinadores internacionalistas, 

Luiz Flávio Gomes e Valério Oliveria Mazzuoli, na obra intitulada: “Direito 

Supraconstitucional: Do absolutismo ao Estado Constitucional e Humanista de Direito” (2010) 

denominadas de: legalismo, constitucionalismo, internacionalismo e por fim universalismo, que 

defende a existência de normas jurídicas de natureza supraconstitucional.  

 

3.1 As quatro ondas Evolutivas no Direito, no Estado e na Justiça:  

 

Segundos os autores, Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveria Mazzuoli (2010), 

primeiramente, na história da humanidade, houve a chamada onda zero, pertencente ao século 

XVII, época em que imperava o Estado absolutista. Nesse período o monarca governava sem 

limitações ao seu poder, e sem qualquer responsabilidade para com o povo que carecia de 

direitos. Nas palavras de Neves, citado por Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli: 

(2010, p. 22), no Estado absolutista: “faltavam aos súditos direitos perante o soberano, restando-

lhes apenas deveres e responsabilidades para com este.”  

Esse modelo de Estado tirânico provocou uma série de revoltas entre os populares, 

que demandavam por mais direitos e por segurança frente ao poder do Estado. Essas revoltas, por 

sua vez, permitiram a eclosão, no século XIX da primeira onda evolutiva do Estado do Direito e 

da Justiça, chamada de legalismo.  

O legalismo positivista foi um movimento que se firmou, primeiramente na Europa, 

perpassando, posteriormente, por outros Estados, inclusive na America Latina, ao longo dos anos. 

O modelo legalista parte da percepção de que o direito restringia-se a Lei, sendo esta “a fonte 

única de regência da vida jurídica” (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.27). 

Destaca-se que, foi durante o período legalista que surgiram as grandes codificações, 

em especial, a primeira delas, o Código Napoleônico na França em 1804.  Segundo a perspectiva 
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dos legalistas a positivação da regulação da vida social, proporcionaria maior segurança jurídica 

às pessoas, na medida em que os códigos impediriam atuações arbitrárias dos interpretes da lei.  

Todavia, esse modelo, consequentemente, causou sérios impactos nas atividades a serem 

desempenhadas pelos magistrados, considerando que, com base nos ideais positivistas, o juiz 

sempre deveria atender ao que está disciplinado na lei e somente nela.   

Compete salientar que a onda do legalismo positivista foi influenciada, primeiramente 

pelo movimento das codificações e posteriormente seguiu o modelo da pirâmide normativa 

construído por Kelsen. O modelo Kelseniano, caracteriza-se por realizar a distinção entre a 

atividade do legislador, e a atividade do jurista. Segundo esse modelo, resumidamente, nos 

dizeres de Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli (2010):  

O legislador está formalmente limitado pela lei maior, isto é não pode ultrapassar as 

fronteira constitucionais, caso isso ocorra, impõem-se o controle constitucional mediante 

a “legislação negativa” (declaração de inconstitucionalidade da lei), as sentenças por seu 
turno, caso ultrapassem o marco legal (dado pelo legislador), estão sujeitas ao controle 

do segundo grau mediante o recurso. Dentro desse rígido sistema não cabe pensar em 

uma confrontação entre a sentença e a Constituição. (GOMES; MAZUOLLI, 2010, 

p.28).  

 

Pode-se afirmar, portanto que, o modelo legalista, restringe a atuação jurisdicional, 

considerando que os juristas se reduzem a meros aplicadores da lei. Através da onda do legalismo 

os magistrados têm o exercício de sua atividade jurisdicional cerceada, na medida em que 

desempenham suas funções sem qualquer juízo de valor a respeito da validade da norma que está 

sendo aplicada, diante de um determinado caso concreto.  Para o legalismo o que importa é a 

vigência da norma, ou seja, esta deve ser aplicada independentemente se é ou não justa.  

Todavia, deve-se atentar que dito modelo legalista é ultrapassado considerando as 

necessidades do corpo social de uma proteção jurisdicional mais justa e efetiva,  

Dessa forma, a partir da percepção de que a atuação judicial não pode se limitar a 

mera aplicação das leis, e a partir do reconhecimento da necessidade de um prestação 

jurisdicional mais ativa, em que os juízes devem se atentar para os fundamentos dispostos nos 

textos constitucionais e para os ideais consagrados nos documentos  internacionais, com o escopo 

de cumprir com sua inerente função social de promover a justiça, surge a segunda e a terceira 

onda do Estado, do Direito e da Justiça, denominadas por Gomes e Mazzuoli de 

Constitucionalismo e Internacionalismo, respectivamente.   
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A segunda onda evolutiva, chamada de Constitucionalismo, segundo os autores, 

instituiu o chamado Estado de Direito Constitucional, que: “ [...] se apresenta desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, como a base jurídico-normativa das sociedades civilizadas.” (GOMES; 

MAZZUOLI, 2010, p.36).  

O surgimento dessa onda evolutiva ocorreu, principalmente, a partir do momento em 

que se percebeu que a subordinação do poder público exclusivamente as leis não era um meio 

eficaz de contenção das formas absolutistas e arbitrárias do exercício do poder estatal.  

Sendo assim, o principal fundamento de existência e validade da onda do 

constitucionalismo é o valor atribuído a dignidade da pessoa humana. Em razão disso os 

princípios fundamentais, diretamente ligados com a necessidade de proteção da pessoa humana, a 

partir da instauração do Estado Constitucional de Direito, passaram a ser consagrados nos 

documentos fundamentais desse modelo de Estado: a Constituição.  

Dessa forma, pode-se afirmar que o constitucionalismo representa a limitação da 

ordem interna para garantir maior proteção aos cidadãos que estão sob a jurisdição de um 

determinado Estado.  O texto constitucional tem por primazia, garantir ao máximo a proteção da 

dignidade da pessoa humana, apresentando em seu escopo uma série de direitos e princípios que 

garantam essa proteção. No constitucionalismo a Constituição estabelece limites à atuação do 

poder Estatal, seja ela jurídica ou política.   

As normas jurídicas infraconstitucionais, por sua vez, são construídas e aplicadas em 

consonância com os princípios e fundamentos dispostos na Carta Magna. A limitação imposta 

pelos preceitos constitucionais, assim, reconstroem os institutos estatais, promovendo até mesmo, 

a relativização do conceito até então defendido de soberania absoluta do Estado. Nesse sentido 

afirmam os autores Gomes e Mazuolli:  

O constitucionalismo em síntese é sinônimo de limitação do poder absoluto (soberano) 

do Estado, agora já num nível superior ao do legalismo. As normas infraconstitucionais 

que desafiarem a Lei Maior passam a então ser invalidadas, porque eivadas de 

inconstitucionalidade. Bem compreendido, vê-se como definhou o conceito de soberania 

interna. Soberania significa ausência de limites. Poder soberano é o que não conhece 
nenhum limite além dele. Poder limitado não é soberano. Morreu então a Soberania 

interna dos Estados a partir desse momento. (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.28). 

 

Consequentemente, nesse contexto, a partir do momento que a soberania interna dos 

Estados não se apresenta mais como um poder absoluto, que não sofre sujeição de qualquer 



25 

 

 

ordem interna ou externa, surge à possibilidade do Direito ser construído, também, por 

documentos jurídicos consagrados na ordem internacional, não se reduzindo somente ao 

ordenamento jurídico interno de cada Estado. Nesse momento, instaura-se a terceira onda 

evolutiva, denominada de internacionalismo.  

Segundo Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli:  

A terceira onda evolutiva do Estado, do Direito e da Justiça nos leva (de pronto) a fazer 

uma proposta de distinção (na verdade de complementação) entre o Estado de Direito 

Constitucional (que é visto desde uma ótica interna) e o Estado de Direito internacional 

ou transnacional, que nada mais é que o EDC acompanhado (complementado) de uma 

perspectiva internacional (atrelada, principalmente, á tutela internacional dos direitos 

humanos). (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.77).  

 

A onda do internacionalismo possui como ponto crucial de instauração, a elaboração 

em 1945 da Carta da ONU, e posteriormente em 1948 A Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, que materializa, após o período da Segunda Guerra Mundial, o movimento internacional 

de proteção dos direitos da pessoa humana.   

 A terceira onda evolutiva do direito não se confunde com a segunda, mas também 

dela não se separa.  A segunda onda é direcionada para o âmbito interno dos Estados, ela institui 

a Constituição como o documento de validade máxima na ordem jurídica interna, a terceira, por 

sua vez, instaura o Direito Internacional Público, formado pelos sujeitos do Direito internacional 

(Estados e organizações internacionais). Porém as duas ondas, embora se voltem para ordens 

jurídicas distintas (juntamente com a quarta onda , que será abordada posteriormente), caminham 

lado a lado, se complementando, a partir de um fundamento em comum, a proteção da pessoa 

humana. Nos dizeres de Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli: 

O Estado de Direito constitucional é regido (sobretudo) pela constituição de cada país: 

esse modelo de Estado e de Direito é criado e aplicado pelos legisladores e juízes 

internos respectivos. O Estado de Direito Internacional possui outra estruturação: ele é 

fruto da vontade de muitos estados (que aprovam convenções e  tratados internacionais) 
de forma coordenada, no exercício de suas atribuições independentes. Mas não são dois 

modelos excludentes, ao contrário são complementares um ao outro. (GOMES; 

MAZUOLLI, 2010. p.78).  

 

Nesse prisma, o Estado de Direito Internacional destaca-se, exatamente por sua 

configuração dialógica, ele permite a interconexão entre as normas jurídicas internacionais com a 

legislação nacional. A partir disso, entende-se que o Direito é constituído de normas 

infraconstitucionais, normas constitucionais, mas também, e principalmente, normas 

internacionais. A essência dessa onda evolutiva, portanto, é a transnacionalidade que se atribui as 
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normas jurídicas de proteção dos direitos humanos (GOMES; MAZUOLLI, 2010).  

Essas normas passam a ser consagradas na ordem internacional e posteriormente 

positivadas na ordem interna de cada Estado, cujo fundamento de validade é conferido a elas 

pelos textos constitucionais.  

Por fim, a partir do desenvolvimento das três ondas evolutivas já mencionadas, tem-

se a quarta onda evolutiva no Direito, no Estado e na Justiça, chamada de Universalismo. A 

grande diferença dessa onda para a terceira está em sua base normativa. A onda do universalismo 

se fundamenta na existência de normas jurídicas de caráter supraconstitucional, ou seja, de 

normas jurídicas de Direito Internacional que não dependem da aceitação dos Estados para que 

sejam aplicadas em suas ordens jurídicas internas (GOMES; MAZUOLLI, 2010).  

Assim sendo, o universalismo caracteriza-se pelo reconhecimento de determinadas 

normas preenchidas de valor universal, de altíssimo grau de relevância que lhes permite a 

justaposição em relação às outras normas de valor interno, ainda que estas sejam produtos diretos 

da Constituição de cada Estado.  

 A universalidade estaria presente quando uma norma jurídica fundamental do direito 

internacional é construída a partir de um ideal comum dos próprios sujeitos do direito 

internacional, embora esses apresentem características distintas. Isso quer dizer que quando há 

um consenso entres os Estados a respeito da validade e importância de um direito fundamental 

disciplinado em uma norma internacional, a esta deve ser atribuída o caráter supraconstitucional. 

Esse entendimento pode ser confirmado nas palavras de José Carlos Vieira de Andrade citado por 

Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli:  

O conjunto de direitos fundamentais internacionais apresenta algumas características 

específicas, pelo fato de exprimir um denominador comum de sensibilidades bastantes 

diversas, próprias de países com diferenças, por vezes radicais, de organização política, 

de estrutura  social e econômica, de  tradição religiosa e cultural. (ANDRADE, 1976 p. 

22, apud GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.124)  

 

Nesse seguimento, ressalta-se o conjunto normativo de direitos humanos, que 

exprimem valor normativo e vinculante por consequência do consenso comum de sua 

importância pela comunidade internacional. A construção de um sistema global de proteção dos 

direitos humanos é resultado da necessidade de se construir uma base normativa forte e eficaz 

voltada para a proteção da pessoa humana. A existência dessa base, por sua vez, somente será 



27 

 

 

possível a partir do reconhecimento da existência de um conjunto de direitos universais a todos os 

Homens. 

 Atentando a esse fato é que se deve sustentar o caráter supraconstitucional das 

normas jurídicas internacionais de proteção da pessoa humana.  Entretanto, ressalta-se que a 

aceitação da universalidade dos Direitos Humanos ainda é “um processo em curso que possui as 

interrogações suscitadas pela sua aparente fragilidade” (DELMAS-MARTY, p.19 apud GOMES; 

MAZUOLLI, 2010, p. 124).  

Sendo assim, a supraconstitcionalidade das normas jurídicas de proteção da pessoa 

humana ainda é um tema debatido, o qual não apresenta um consenso por todos os sujeitos do 

Direito Internacional. Apesar disso, a universalização desses direitos trata-se de um cenário cada 

vez mais próximo, considerando a evolução atual do Sistema Global de proteção dos Direitos 

humanos.     

Nesse prisma para melhor compreensão da temática ora discutida, trataremos 

posteriormente sobre esse sistema universal de proteção da pessoa humana, abordando sua 

construção no Direito Internacional Público.  

 

3.2 O Direito Internacional e a proteção dos Direitos Humanos 

Desde o momento em que o homem passa a conviver em sociedade surge a 

necessidade de regular a vida em comunidade, a partir da criação de um conjunto de regras de 

conduta (Mazuolli, 2013). Aristóteles afirmava que o homem é um ser social, e para que lhe seja 

permitido à concretização de seus interesses na coletividade, de forma harmônica, com os 

interesses dos demais integrantes do corpo social, as relações que se firmam entre esses devem 

ser regulamentadas.  De mesmo modo, a partir do momento em que se desenvolve uma 

pluralidade de Estados Nacionais, com características próprias, interesses difusos, e 

peculiaridades inerentes aos seus fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e territoriais, a 

relação existente entre esses Estados deve ser regulamentada.  

Como dito anteriormente, com a globalização, a relação entre Estados tem se 

intensificado cada vez mais, tornando o cenário mundial em uma crescente e complexa rede de 

interconexão estatal. Dessa forma, considerando os inúmeros interesses difusos desses Estados, 

necessita-se a constituição de um sistema de normas jurídicas, capaz de estabelecer deveres e 
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direitos mútuos, que possibilitam a convivência pacífica entre os diversos Governos.  

À vista disso, é que se tem a criação do Direito Internacional Público. Nas palavras 

do doutrinador Valério de Oliveira Mazuolli:  

 

O Direito, entretanto, em decorrência de sua evolução, passa a não mais se contentar em 

reger situações limitadas às fronteiras territoriais da sociedade que, modernamente, é 

representada pela figura do Estado. Assim como as comunidades de indivíduos não são 

iguais, o mesmo acontece com os Estados, cujas características variam segundo vários 

fatores (econômicos, sociais, políticos. culturais; comerciais, religiosos, geográficos 

etc.). À medida que estes se multiplicam e na medida em que crescem os intercâmbios 

internacionais, dos mais variados setores da vida humana o Direito transcende os limites 

territoriais da soberania estatal rumo à criação de um sistema de normas jurídicas capaz 

de coordenar vários Interesses estatais.  
[...]  

Esse sistema de normas jurídicas (dinâmico por excelência) que visa disciplinar e 

regulamentar as atividades exteriores da sociedade dos Estados (e também atualmente, 

as organizações Internacionais e dos próprios indivíduos) é o que se chama Direito 

Internacional Público ou Direito das Gentes                                                                                                                          

(MAZUOLLI, 2013, p.43 e 44).   

 

                        Sendo assim, pode-se afirmar que o Direito Internacional Público, embora não se 

tenha uma data precisa, não é uma criação recente, na medida em que foi se desenvolvendo com 

o surgimento dos Estados Nacionais. Segundo o Internacionalista Mazuolli (2013, p. 52): “A 

evolução do Direito Internacional durou vários séculos e se desenvolveu quase que desordenada. 

Suas primeiras e mais singelas manifestações aparecem quando dos intercâmbios que passam a 

existir entre os vários feudos da Idade Média”.  

Destaca-se que, todavia, muitos doutrinadores, incluindo Mazuolli (2013, p.53) 

afirmam que o Direito Internacional Público ganha seus contornos, e se concretiza como uma 

ciência autônoma, no final do século XVI e inicio do século XVII, com a consagração dos 

tratados de Westfália, em 24 de outubro de 1648, após a Guerra dos trintas anos (1618-1648), 

momento em que se reconheceu o princípio da igualdade formal entre os Estados. (MAZUOLLI, 

2013).  

Os direitos humanos, por sua vez, somente passam a ser reconhecidos e consagrados 

no cenário internacional a partir do século XX, embora sua base ideológica remonte a tempos 

anteriores. As duas grandes Guerras Mundiais, em especial a Segunda, denotou a necessidade da 

ordem internacional de elaborar um corpo de direitos destinados a dignidade da pessoa humana e 

criar, conjuntamente a esses direitos, um sistema de efetivação e concretização, com instrumentos 
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capazes de proteger, de forma eficaz o homem, independentemente de sua nacionalidade. É a 

partir dessa conjuntura que se inicializa um processo de internacionalização dos direitos 

humanos.  

As barbáries praticadas durante a Segunda Grande Guerra evidenciaram a posição 

vulnerável do homem frente ao poderio estatal. O Estado apresentou-se como um agente violador 

dos direitos humanos, notabilizando a indispensabilidade de transformar o Sistema Jurídico 

Internacional, até então voltado exclusivamente para os interesses dos Estados soberanos, em um 

Direito cujo cerne seja a proteção da pessoa humana, reconhecendo-a como um sujeito do Direito 

Internacional. 

Nesse prisma, a sociedade internacional, a partir dessa transformação, passa a ter 

responsabilidade para com as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, ou até mesmo da 

ausência desta. Após a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, cresceu o número de imigrantes 

e refugiados que saíram de seu território de origem em busca de proteção e abrigo em outras 

nações. Nessa circunstância o número de apátridas, como efeito, também aumentou 

significativamente, influenciando a criação de um regime internacional de proteção. (Reis, 2006) 

Não obstante, a concretização desse regime internacional de proteção ocorreu através 

da elaboração de inúmeros documentos internacionais, como tratados e convenções, voltados 

para a positivação e para a incorporação dos direitos humanos na política interna dos Estados. O 

principal desses documentos foi a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1945, e a 

Declaração Universal dos Direitos humanos (1948), considerados marcos históricos na 

construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos. (Reis, 2006).  

 A Carta das Nações Unidas, não somente instaura a maior organização de proteção 

internacional dos Direitos Humanos (ONU), com a imposição de uma série de deveres aos 

Estados (Sejam eles aderentes ou não) como também inaugura um documento fundamental que 

possibilita o reconhecimento da universalidade dos direitos humanos, permitindo os primórdios 

de sua concretização3.  

                                                

3. Preâmbulo da Carta da ONU - Nós, os povos das Nações Unidas, Resolvidos a preservar as gerações vindouras 

do flagelo da guerra,que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a 

reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito 

dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a 
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Nesse sentido, afirmam os autores Luis Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazuolli:  

O Direito e a Justiça universal ou global ( leia-se sistema global de proteção dos direitos 
humanos) vem ganhando força e reconhecimento mundial a cada dia. A certidão de 

nascimento do estatuto jurídico global está estampada na Carta da ONU de 1945, quando 

então se deflagra, em escala mundial, uma arquitetura de proteção dos direitos humanos, 

jamais vista até então. (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.122).  

  

 Por seu turno, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 1948 

na cidade de Paris, trata-se de um documento jurídico de extrema importância para a proteção dos 

direitos humanos, tornando-se o principal texto normativo de fundamentação para a aplicação 

desses direitos.  Segundo Noberto Bobbio (2004, p.17), a importância da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem deve-se principalmente ao reconhecimento de seu valor pela comunidade 

internacional: “A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da 

única prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, 

por tanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua validade.” 

O documento consagra os chamados direito de primeira geração (direitos negativos, 

relacionados à liberdade individual e a vida) e os direitos de segunda geração (direitos positivos 

que demandam uma prestação estatal, relacionados a saúde trabalho e educação). Os direitos de 

terceira geração e quarta geração (relacionados, respectivamente a tutela coletiva, meio ambiente, 

consumidor e democracia, genética, e pluralismo), porém, somente foram consagrados no cenário 

internacional, posteriormente (GOMES; MAZUOLLI, 2010).  

Os ideais pregados na Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade)  

foram firmados na  Declaração Universal dos Direitos do Homem, que possui como base 

axiológica a dignidade da pessoa humana. A consagração do princípio da igualdade pode ser 

observada em seu artigo II, que proíbe o tratamento diferenciado de um determinado individuo 

em razão de sua raça, costume ou gênero. O princípio da Liberdade, por sua vez, pode ser 

observado em vários artigos, dentre eles os VII a XIII, XX e XXI, que abrange não somente a 

liberdade política como também a liberdade individual. A Fraternidade por sua vez, encontra-se 

nos artigos XXII a XXVI, que visam à proteção das classes e grupos sociais mais fracos. 

(BRAUN, 2001) 

                                                                                                                                                        
justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser 

mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. (ONU, 

1945) 
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O que se observa, então, é que os direitos previstos no documento são apresentados 

como conjunto de normas interdependentes entre si, de caráter indivisível e inalienável, que 

impõem limitações aos Estados, protegendo os cidadão de interferências na esfera dos direitos 

civis e políticos, mas que também impõem a esses mesmos Estados a obrigação de promover o 

bem estar econômico e social. (CORDEIRO; ZANELATO, 2008) 

Destarte, o Sistema Internacional de proteção dos direitos humanos trata-se de um 

instrumento contramajoritário, que muitas vezes, em virtude da pluralidade dos sujeitos do 

Direito Internacional encontra barreiras para efetivar seus objetivos. Deve-se atentar, porém, que 

mesmo diante dos obstáculos, a universalização dos direitos humanos permitiu a inserção do 

homem como ponto de destaque no cenário internacional, reestruturando o Direito Internacional 

Público, possibilitando a reformulação das estruturas de poder, o que por seu turno, permitiu 

também que inicia-se uma discussão a respeito da necessidade  de relativização da Soberania.  

 Assim explicita Vaclav Havel, ex-presidente da República Tcheca:  

Os direitos humanos estão acima dos direitos dos Estados. As liberdades humanas 

constituem um valor mais alto do que a soberania do Estado. Em termos de Direito 

Internacional, as cláusulas que protegem o ser humano devem prevalecer sobre as 

cláusulas que protegem o Estado. Assim, as políticas externas de Estados individuais 

devem, gradualmente, abolir a categoria que, até agora, tem constituído frequentemente 

o seu cerne, ou seja, a categoria de "os nossos interesses nacionais", que tende a dividir-

nos mais do que a unir-nos. (HAVEL, 2000).  

 

Considerando o exposto, a promoção dos Direitos Humanos e a efetivação da 

proteção desses Direitos devem ser de toda a comunidade internacional. Os Estados, 

independentemente de suas singularidades ou interesse tem a obrigação de garantir a toda pessoa 

humana uma vida digna, a partir da criação e do desenvolvimento de normas e instituições 

jurídicas direcionadas a essa proteção de forma concreta.   

Além disso, no contexto do Sistema Internacional de proteção dos Direitos Humanos, 

é responsabilidade dos outros Estados da Comunidade Internacional atuar na defesa desses 

direitos impondo aos demais, pelos meio legítimos e necessários, o cumprimento das obrigações 

destinadas a sua proteção. Richard B Bilder, citado por Flávia Piosevan, a respeito disso afirma:  

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na concepção de 

que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos e seus cidadãos e  de 

que todas as nações e a comunidade internacional tem o direito e a responsabilidade de 

protestar, se um Estado não cumprir sua obrigações. (BILDER apud PIOVESAN, 2011 

p.420)  
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Ante o exposto a conclusão que se obtêm, é que, após o período de terror presenciado 

durante a Segunda Guerra Mundial, em que seres humanos foram flagelados por ideais Nazistas e 

Fascistas de um Estado autoritário, que buscou legitimar suas ações através da exaltação da 

Nacionalidade e da Soberania Estatal, o reconhecimento da necessidade de se restabelecer os 

valores dos Direitos humanos propagou-se por toda a comunidade internacional, o que permitiu o 

desenvolvimento de um “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, firmado por meio de 

tratados internacionais. (PIOVESAN, 2011)    

 

3.2.1 Os Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Na perspectiva interna, a concretização de um sistema de proteção dos direitos 

humanos no Brasil, com a consagração de tratados internacionais relevantes e com a 

incorporação dessas normas jurídicas protetivas no direito interno, somente ocorrerá de fato, a 

partir da Constituição Federal da República de 1988, consagrada juntamente com o processo de 

democratização do país. (PIOVESAN, 2011)    

Após esse processo, como dito, inúmeros tratados internacionais foram ratificados 

pelo direito brasileiro, o primeiro deles foi a Convenção Contra Tortura e outros Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1989. Pode-se citar, também, entre os vários documentos 

internacionais ratificados no Brasil, alguns de extrema relevância, como o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (1992), a Convenção Americana de Direitos Humanos (1992) e 

seus documentos derivados como o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da 

Pena de Morte (1996) e o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional (2002).  

Por seu turno, a introdução na Constituição de 1988 de princípios democráticos, 

norteadores de toda a ordem interna, foi o marco jurídico que permitiu a ratificação desses 

tratados internacionais e a incorporação de normas e instrumentos jurídicos e políticos voltados à 

proteção da pessoa humana. Assim, a prevalência dos direitos humanos na Carta Magna e a 

ratificação dos tratados internacionais de Direitos Humanos representam a inclinação da nova 

ordem Constitucional brasileira em reconhecer a universalidade desses direitos. Nas palavras da 

doutrinadora Flávia Piovesan:  

[...] a subscrição do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos simboliza 

ainda o aceite do Brasil para com a idéia contemporânea de globalização dos direitos 

humanos, bem como para com a idéia da legitimidade das preocupações da comunidade 
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internacional, no tocante a matéria.  Por fim, há que se acrescer o elevado grau de 

universalidade desses instrumentos, que contam com significativa adesão dos demais 

Estados integrantes da ordem internacional.   (PIOVESAN, 2011, p.425) 

 

A dignidade da pessoa humana, princípio previsto no artigo 1°, inciso III da 

Constituição, apresenta não somente um caráter axiológico como também possui força normativa 

orientadora de toda a base democrática da ordem jurídica nacional, ele é o alicerce normativo 

para a incorporação dos outros direitos fundamentais previstos na Carta Magna, em especial no 

artigo 5°.  

Destaca-se nesse sentido que a Constituição Cidadã, possibilitou à inserção, no 

ordenamento jurídico brasileiro, de um conjunto de direitos fundamentais, ligados a pessoa 

humana, que não se restringem somente àqueles dispostos em seu corpo normativo. O artigo 5°, 

§2°determina que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil faz parte”. Dessa forma, conforme descreve Piovesan (2011), os 

direitos fundamentais podem ser expressos em três grandes grupos, àqueles: i. Previstos 

expressamente na Constituição; ii. Previstos implicitamente na Constituição, subtraídos a partir 

de uma interpretação axiológica; iii. Previstos nos textos Internacionais.  

Entretanto, há uma divergência, doutrinária, a respeito do status hierárquico dos 

tratados Internacionais de Direitos Humanos, considerando as demais normas constantes no  

ordenamento jurídico.  

 Em razão da importância atribuída aos direitos da pessoa humana na ordem global 

assim como na própria constituição, grande parte da doutrina, a partir da leitura sistemática do 

artigo 5° §§ 1° e 2°, entende que os tratados internacionais, que tratam sobre os direitos humanos, 

possuem o status de norma constitucional, de aplicabilidade imediata, na medida em que devem 

ser igualados aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Em relação aos demais tratados 

internacionais, para essa corrente, esses devem ser considerados como normas 

infraconstitucionais, de caráter infralegal, por força do artigo 102, inciso III da Constituição, que 

prevê o controle de constitucionalidade dos tratados (PIOVESAN,2011).  

Há também uma parte da doutrina que adota a teoria segundo a qual os tratados 

internacionais e as leis federais possuem a mesma hierarquia jurídica, ou seja, estão em pariedade 
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hierárquica, “sendo, portanto, aplicável o princípio que a Lei posterior revoga a lei anterior que 

com ela seja incompatível” (PIOVESAN, 2011, p.428).  

A contrário senso, também existe a corrente que defende a supralegalidade dos 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Para os adeptos dessa corrente, os 

tratados estariam acima das leis, por tratarem-se de uma norma fundamental, considerando que 

dispõem sobre direitos fundamentais, mas que se encontram, abaixo da Constituição devendo, 

portanto, a ela se subordinar.   

Por fim há uma quarta corrente doutrinária, que sustenta a tese da 

supraconstitucionalidade do direito internacional dos direitos humanos. Essa corrente também se 

fundamenta pela leitura do artigo 5°,§2° da Constituição, mas diferentemente da corrente da 

constitucionalidade, segundo seu entendimento, a partir do momento que o Brasil reconhece a 

existência de direitos fundamentais dispostos nesses tratados ,e afirma que a Constituição não os 

excluem, o Estado acaba por reconhecer a supranacionalidade desses direitos.  

Os adeptos da tese da supraconstitucionalidade também se alicerçam no artigo 27 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos tratados, que determina que um Estado não pode se 

escusar de cumprir uma norma prevista em um tratado internacional com base em uma norma 

jurídica interna que seja com ele incompatível: “Direito Interno e Observância de Tratados Uma 

parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de 

um tratado.” (Convenção de Viena, 1969) 

A partir disso, considerando a divergência de posicionamento doutrinário, incumbe 

analisar qual a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, como a instância judiciária 

máxima na ordem jurídica brasileira, e como o órgão guardião da Constituição.   

Inicialmente, mais precisamente na década de 70, período anterior a Constituição 

Federal de 1988, o STF proferiu diversa decisões cujo entendimento expressado era de que os 

tratados internacionais, incluindo aqueles relativos aos direitos humanos, possuíam status de lei 

ordinária. Esse entendimento perdurou na Suprema Corte inclusive após o advento da Carta 

Magna de 1988 (GOMES; MAZUOLLI, 2010).  

  Vejamos um trecho da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.480-3-DF, 

do ano de 2001:  
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Precedentes. TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA CONSTITUCIONAL DE 

LEI COMPLEMENTAR  -  O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é 

oponível ao principio pacta Sun servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito 

positivo nacional o problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei 

Fundamental da República, suja suprema autoridade normativa deverá sempre 

prevalecer sobre os atos de direito internacional público. Os tratados celebrados no 

Brasil – ou aos quais o Brasil venha a aderir – não podem, em consequência, versar 

matéria posta sob reserva de lei complementar. (STF-ADI: 1480 DF, Relator: Min. 

CELSO DE MELLO, Data de julgamento: 26/06/2001, Data de Publicação: DJ 
08/08/2001)  

 

O Habeas corpus 72131, por sua vez, partiu da premissa de igualar os tratados 

internacionais a lei federal.  No julgado o Supremo entendeu que a prisão civil do devedor em 

Alienação fiduciária em garantia se enquadrava na ressalva do artigo 5° LXVII da Constituição, 

não sofrendo interferências do disposto no §7° do artigo 7° do Pacto de San José da Costa Rica. 

A tese da comparação dos tratados a lei ordinária, entretanto, está atualmente sendo superada pela 

corte. 

A tese da supralegalidade, por outro lado, vem ganhando notoriedade no Tribunal, 

sendo que foi defendida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 466.343-1-SP, ocasião em que o 

Supremo Tribunal Federal por unanimidade, mudou seu posicionamento, estendendo a proibição 

da prisão civil por dívida à hipótese de alienação fiduciária em garantia, por meio da aplicação do 

art 7º, §7° da Convenção Americana de Direitos Humanos (GOMES; MAZUOLLI, 2010). 

O Ministro no julgado firmou o entendimento de que os tratados internacionais 

estariam acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição de 1988:  

Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a característica de 

supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo 

argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, 

diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, 

também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os 

tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, 

mas teriam lugar especial 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. ( trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, RE 466.343-1-

SP, DJe n° 104 Divulgação 04/06/2009, Publicação 05/06/2009) (BRASIL, 2009). 

 

 Destaca-se que após a Reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional 

45/2004, o Estado passou a permitir que os tratados internacionais fossem incorporados ao 

sistema normativo brasileiro com status de emenda constitucional, desde que passe pelo processo 

de aprovação das emendas constitucionais, previsto no §3° do artigo 5° da Constituição.   
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Após essa mudança o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, embora ainda adote 

majoritáriamente a tese da supralegalidade, reconheceu em diversos julgados a necessidade de se 

atribuir valor especial aos tratados internacionais de direitos humanos em relação aos demais 

tratados, de modo a lhe atribuir o status jurídico de norma constitucional (PIOSEVAN,2011). A 

confirmação desse entendimento pode ser demonstrada pela citação de um trecho do voto do 

Ministro Celso de Melo no HC 87.585 –TO:  

Em suma: o entendimento segundo o qual existe relação de paridade normativa entre 

convenções internacionais e leis internas brasileiras há de ser considerado, unicamente, 

quanto aos tratados internacionais cujo conteúdo seja materialmente estranho ao tema 
dos direitos humanos. É que, como já referido, a superveniência, em dezembro de 2004, 

da EC nº 45 introduziu um dado juridicamente relevante, apto a viabilizar a 

reelaboração, por esta Suprema Corte, de sua visão em torno da posição jurídica que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos assumem no plano do 

ordenamento positivo doméstico do Brasil. (BRASIL, 2009) 

 

Conclui-se, portanto, que atualmente o STF, entende a possibilidade incorporação dos 

tratados internacionais no direito brasileiro com o status de: i. Emenda constitucional, conforme o 

artigo 5°, §3° (como ocorreu com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo); ii. Como o status de norma supralegal (atualmente é a 

tese majoritária) iii. Com status de norma constitucional (posição defendida amplamente pela 

doutrina com base no artigo 5° §2° da Constituição) (GOMES; MAZUOLLI, 2010).  

 

3.3 A Supraconstitucionalidade dos direitos humanos 

 

Dentro do conjunto das normas jurídicas internacionais há aquelas que por serem  

dotadas de maior grau de relevância são reconhecidas pela comunidade internacional como 

normas imperativas do Direito Internacional, denominadas de jus cogens. Essas normas jurídicas 

compreendem um conjunto de regras que refletem padrões deontólogicos de conduta, sendo 

desnecessária para sua existência, assim como também para sua eficácia, a aceitação dos Estados, 

e demais sujeitos componentes do Direito Internacional (GARCIA, 2016).  

O artigo 53 da Convenção de Viena estabelece que o jus cogens é o conjunto de 

normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, de forma generalizada, sua 

modificação, por sua vez, somente pode ser feita através de outra norma jurídica internacional de 

mesma natureza, ou seja, somente pode haver a modificação de uma  norma jus cogens por outra 

de mesmo valor. Acrescenta-se que referido artigo também estabelece que qualquer tratado 
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internacional que contrarie o direito cogente deve ser reputado como nulo. Nessa perspectiva, as 

normas jurídicas do jus cogens rompem com qualquer conceito retrógrado de Soberania, que a 

define como um poder absoluto.  

O jus cogens define normas jurídicas alheias a ordem interna dos Estados que devem 

ser respeitadas ainda que estes não sejam aderentes ao tratado ou documento jurídico que a 

consagre. Elas representam uma verdadeira concretização do preceito contido no artigo 27 da 

Convenção de Viena de que um Estado não pode invocar seu direito interno para se eximir de 

cumprir um tratado internacional.  

Sendo assim, esse conjunto de normas cogentes representa a consagração de um 

Direito Universal, composto de normas internas e externas que influenciam toda uma ordem 

Estatal, refletindo a modificação da estrutura jurídica dos Estados, cada vez mais tendente ao 

universalismo. O reconhecimento dessas normas imperativas no Direito Internacional, por 

consequência, se consubstancia como fator precursor do desenvolvimento da teoria da 

supraconstitucionalidade das normas de proteção dos Direitos Humanos.  

Nesse sentido afirma Felipe Klein Gussoli:  

E mesmo que o reconhecimento da hierarquia supraconstitucional dos tratados 

internacionais de direitos humanos dependa do reconhecimento desta condição pelo 

ordenamento interno, normas previstas em tratados de direitos humanos classificadas 

como jus cogens têm sempre hierarquia supraconstitucional, o que nunca foi 

necessariamente um problema para a soberania estatal. (GUSSOLI, 2019, p.732) 
 

A Supraconstitucionalidade está intimamente relacionada com o conceito de jus 

cogens,  pois  parte da premissa de que existem normas consagradas internacionalmente que estão 

acima da ordem interna dos Estados. A existência de um direito supranacional reafirma a teoria 

integracionista na medida que estabelece um ponto de conexão o direito nacional e o direito 

internacional.   

Em relação ao modo de enquadramento das normas jurídicas de proteção dos Direitos 

humanos, como pertencentes a esse conjunto de normas imperativas, há diversos 

posicionamentos doutrinários, destacando-se àqueles que entendem que, considerando o altíssimo 

grau de importância dessas normas, em especial após o período da Segunda Guerra Mundial, 

todas as normas de direitos humanos devem ser entendidas como pertencentes ao jus cogens. 

Outros doutrinadores, entretanto, entendem que somente algumas dessas normas podem ser 

consideradas como imperativas.  
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Na perspectiva dos doutrinadores Gomes e Mazuolli (2010), há uma classificação 

entre os tratados de direitos humanos em centrífugos e centrípetos. Para os doutrinadores os 

primeiros possuem naturalmente a natureza de normas supraconstitucionais, enquanto que os 

tratados que se enquadram na segunda classificação, em regra, não possuem, embora alguns 

possam apresentar “excepcionalmente” essa característica.  

Segundo essa classificação quando um tratado de direito humano rege as relações de 

um determinado Estado ou de um individuo em relação aos órgãos da Justiça Global, como 

acontece com o Estatuto de Roma (responsável por criar o Tribunal Internacional de proteção dos 

Direitos Humanos), esse tratado de proteção dos direitos humanos tem status supraconstitucional. 

Segundo o que disciplina os doutrinadores, a soberania do Estado passa a ser relativizada com 

sua adesão a essa modalidade tratado, de modo que sua prevalência se justifica por sua 

universalidade:  

Quando um Estado assume compromissos mútuos em convenções internacionais de 

caráter centrífugo ele autorrestringe sua soberania em prol da proteção da humanidade 

como um todo. [...] Esse interesse global é sempre (por natureza supraconstitucional) por 

se compor de valores que não se submetem a qualquer ato ou decisão estatal. Alias no 

momento em que um Estado subscreve um tratado desse tipo, está abrindo mão da sua 

soberania em prol da proteção (universal) da Humanidade.  (GOMES; MAZUOLLI, 

2010, p.153,) 

 

Por outro lado quando um tratado de direitos humanos direciona-se para as relações 

de um determinado individuo, ou até mesmo de um determinado Estado, dentro da ordem jurídica 

interna ou regional, ele será definido como um tratado centrípeto, que possui como regra o status 

constitucional ou status supralegal. Porém, quando a norma internacional de direitos humanos 

presente nesse tratado for “mais favorável ou mais protetora”, que as normas contidas na 

Constituição de um Estado, essa norma apresentará o status supraconstitucional, embora  o 

tratado que a contém seja centrípeto. Essa supraconstitucionalidade deve ser reconhecida em 

razão da aplicação do princípio internacional pro homine, que determina “A aplicação da norma 

mais favorável em matéria de direitos humanos” (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.151).  

Ressalta-se, porém, que independentemente das discussões doutrinárias suscitadas, 

cada vez mais a comunidade internacional tem se inclinado a reconhecer a imperatividade das 

normas protetivas dos direitos da pessoa humana, com o fim de garantir a sua efetividade e 

consequentemente garantir a paz mundial. Para essa questão alertam Gomes e Mazuolli (p.150, 
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2010): “[...] tanto a doutrina estrangeira quanto a nacional já defenderam o status 

supraconstitucional dos tratados de direitos humanos, não sendo essa tese, (portanto) uma 

novidade no mundo da communis opinio docturm.”  

No Brasil a tese da supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de proteção 

dos direitos humanos tem como um de seus principais expoentes o Professor Celso de 

Alburqueque Mello que defende a supremacia do Direito Internacional, qualquer que seja seu 

conteúdo, desde que mais benéfica, em relação até mesmo ao Direito Constitucional. (GOMES; 

MAZUOLLI,2010).  

Segundo o doutrinador Celso Albuquerque de Mello:  

Contudo sou ainda mais radical no sentido de que a norma internacional prevalece sobre 

a norma constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional posterior 

tente revogar uma norma internacional constitucionalizada. A nossa posição é a que este 

consagrado na jurisprudência e tratado internacional europeu de que se deve aplicar a 

norma mais benéfica ao ser humano, seja ela interna ou internacional. (MELLO; p.25, 

2001) 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, como já discutido anteriormente, a hierarquia dos 

tratados internacionais de direitos humanos divide opiniões doutrinárias e jurisprudenciais, o que 

se observa, porém, é uma forte tendência ao reconhecimento do status constitucional dos direitos 

humanos, principalmente pela leitura do já mencionado §2° artigo 5° da Constituição, que 

reconhece no sistema de direitos e garantias fundamentais do Estado brasileiro “uma dupla fonte 

normativa: a) aquela advinda do direito interno (direitos expressos e implícitos na Constituição) e 

b) aquela outra advinda do direito internacional em que a República Federativa do Brasil seja 

parte.” (GOMES; MAZUOLLI, 2010)  

Destaca-se, todavia, que a Constituição de 1988, consagra, em seu artigo 4°, inciso II 

o princípio da prevalência dos direitos humanos, demonstrando que a ordem constitucional 

brasileira está em consonância com os preceitos do Sistema Universal de Proteção Dos Direitos 

Humanos, que busca a supremacia desses direitos. A leitura desse artigo, em conformidade com 

adesão do Brasil ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, permite que este seja 

interpretado como a abertura necessária para o reconhecimento do Estado de uma ordem 

supraconstitucional dos direitos humanos.  

Ademais, frisa-se que no âmbito do Direito Internacional há duas modalidades de 

sistemas de proteção dos direitos humanos, que coexistem harmonicamente: O sistema global de 
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consagrado pela Organização das Nações Unidas, e os Sistemas Regionais (como por exemplo, o 

Sistema Interamericano).  O Estado brasileiro, por seu turno, faz parte dos dois sistemas, o que 

representa, por efeito, sua aderência ao universalismo dos direitos humanos e consequentemente 

ao direito supraconstitucional.     

Nesse sentido explicam os autores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira 

Mazzuoli:  

Essa abertura do Estado brasileiro aos tratados instituidores das instâncias internacionais 

de direitos humanos (como, v.g., a Corte Interamericana de Direitos Humanos) reflete o 

seu enquadramento ao sistema supranacional de proteção desses direitos, porta de 
entrada para a conformação do direito interno (todo o direito interno, inclusive a 

Constituição estatal) as normas supraconstitucionais. (GOMES; MAZUOLLI, 2010, p. 

186) 

 

Destarte, podemos concluir que a tese da supraconstitucionalidade dos direitos 

humanos é umas das quatro vertentes doutrinárias e jurisprudenciais (tese da legalidade, 

supralegalidade, constitucionalidade e supraconstitucionalidade) que discutem a hierarquia dos 

tratados de direitos humanos atribuída internamente pelos Estados. A corrente, embora não seja 

majoritária na doutrina e na jurisprudência brasileira, tem se intensificado cada vez mais no 

cenário internacional, em especial nos Tribunais Internacionais de Justiça (GUSSOLI, 2019).  

A valorização dos direitos humanos, cada vez mais constante, como corolário da 

consagração do Homem como o cerne do Direito Internacional, após as atrocidades cometidas 

durante a Segunda Guerra Mundial, tem proporcionado uma mudança estrutural e normativa no 

cenário mundial que possibilita à consubstanciação definitiva de um Sistema Universal de 

proteção dos Direitos Humanos que, por seu turno, permite e estabelece um conjunto normativo 

de natureza supraconstitucional, capaz de interferir significativamente na ordem interna estatal.  

 Entretanto, para atingir seus objetivos, o sistema universal de proteção dos direitos 

humanos, demanda de mecanismos efetivos de concretização desses direitos (desenvolvidos no 

plano Internacional) na ordem jurídica interna dos Estados, e é nesse aspecto que  destaca-se a 

atuação dos Tribunais Internacionais de Justiça.  
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3.4 Os mecanismos de Proteção dos Direitos Humanos e a dificuldade de sua efetivação no 

direito interno 

Independentemente de qualquer discussão a respeito de qual teoria deve ser adotada 

para classificar a relação entre o Direito Interno e o Direito Internacional (se monista ou dualista) 

o importante é reconhecer que se tratam de instâncias jurídicas distintas, que apresentam 

características próprias.  Isso quer dizer que não se pode exigir do Direito Internacional 

mecanismos de efetivação e cumprimento de suas normas nos mesmos moldes daqueles 

estabelecidos pelo direito interno de um Estado que, em virtude do seu poder soberano, é dotado 

de força coercitiva.  

O Direito Internacional exprime uma estrutura completamente diversa da apresentada 

na política interna dos Estados. A dinâmica manifestada na ordem internacional baseia-se em 

uma relação horizontalizada de seus componentes, diferentemente da estrutura hierarquizada do 

direito doméstico. Não há no contexto do direito internacional uma autoridade política 

centralizada guarnecida de poderes soberanos como os apresentados internamente nos Estados, 

que os possibilita garantir maior cumprimento de seu conjunto normativo (BRANT; LAGE, 

2011).  

Pela estrutura do direito interno, é possível acumular dentro de um mesmo corpo 

político a capacidade de criar, aplicar e garantir o cumprimento das normas jurídicas, por meio do 

“monopólio da utilização legítima da força” (BRANT; LAGE, 2011, p. 470). O Direito 

Internacional, contrariamente, baseia sua legitimidade a partir da conjugação dos interesses 

distintos dos Estados, de modo a estabelecer um sistema de cooperação e convivência harmônica, 

capaz de estabelecer valores coletivos, sem que com isso se exclua a vontade individual, e 

soberana de seus componentes.  

Não há nessa conjuntura o uso da força para estabelecer o cumprimento e a 

integridade da ordem jurídica. Isso não significa dizer que as normas internacionais não tenham 

validade, ou que não tenham mecanismos de efetivação. O Direito internacional não possui um 

instrumento centralizado de sanção, ao contrário do direito interno, mas possui mecanismos 

próprios que são desenvolvidos em conformidade com as especificidades de sua estrutura 

horizontalizada, aptos a possibilitar a integridade jurídica da ordem pública internacional.  
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Embora não seja um direito tipicamente sancionador o Direito Internacional é dotado 

de juridicidade, o que permite aos seus integrantes invocá-lo quando dele necessitam uma 

atuação positiva (BRANT; LAGE, 2011). 

 A respeito da dinâmica do direito internacional e de seus mecanismos afirmam 

Leonardo Nemer Caldeira Brant e Délber Andrade Lage:  

A compreensão dessa dinâmica deve ser feita a luz de duas dimensões: uma formal, que 

envolve tanto o monitoramento quanto a aplicação da sanção (decisão e implementação); 

e outra material, pela qual os sujeitos são influenciados por uma concepção 

intersubjetivamente compartilhada da necessidade de utilização do direito como 

mecanismo de consagração de interesse coletivos da Sociedade internacional. (BRANT; 

LAGE, p. 479, 2011) 

 

 

Com base nisso, em relação ao monitoramento da ação dos sujeitos do Direito 

Internacional, é  importante esclarecer que esse pode ocorrer através das próprias partes, ou seja, 

por meio dos próprios Estados ou pode ocorrer através do auxilio de um organismo internacional 

independente (como a ONU)  por indivíduos ou ONGS. Por sua vez, em relação as sanções, essas 

“podem ser desenhadas de diferentes maneiras e  sua efetividade  depende da capacidade de 

adaptação da matéria regulamentada.” (BRANT; LAGE, 2011, p.479 e 480).  

A dimensão material, dos mecanismos de efetivação no direito internacional citados, 

sustenta-se na concepção de que os sujeitos do direito internacional devem ter a plena 

consciência da sua necessidade e importância, reconhecendo, dessa forma, a sua força normativa 

vinculante. Nesse sentido a eficácia do direito internacional depende também da participação e 

cooperação dos Estados e dos organismos internacionais.  Assim, dispõem Brant e Lange:  

 

[...] o comportamento dos atores na área internacional é fortemente influenciado da sua 

concepção de mundo, e pela necessidade material de observância das “regras do jogo” 

para que os agentes tenham condições de se identificarem e relacionarem em um espaço 
cujas relações são minimamente organizadas. (BRANT; LAGE, 2011, p. 480) 

 

 

Outro aspecto importante, nessa imprescindibilidade de aceitação dos sujeitos do 

direito internacional da normatividade dessa esfera jurídica, é que ao mesmo tempo em que esses 

sujeitos são destinatários das normas internacionais eles também são os responsáveis por sua 

elaboração.  
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O direito internacional nasce da Vontade Estatal, o que impõem sua obrigatoriedade. 

As normas jurídicas internacionais formam-se a partir consentimento dos Estados da necessidade 

de sua existência para garantir um sistema organizado de convivência pacifica no cenário 

mundial. Logo, “o cumprimento de uma norma internacional não é decorrente de sua “obediência 

cega” dos preceitos consagrados, mas de seu convencimento de que ela é parte de um contexto 

social que informa a percepção (intersubjetiva) tanto da sociedade quanto de si mesmo.” 

(BRANT; LAGE, 2011, p. 480).  

Em relação aos tratados internacionais incumbe ressaltar que a regra no Direito 

Internacional é que eles vinculam somente as partes, isso significa dizer que a exigência do 

cumprimento de um tratado, será em relação àqueles que expressamente o tenham aderido. A 

partir disso conforme dispõe Piovesan (p.4, 2001): “Afirma-se assim a importância do princípio 

da boa-fé na esfera internacional, pelo qual cabe ao Estado conferir cumprimento às disposições 

de tratado com o qual livremente consentiu”. .Nesse sentido a partir do momento em que um 

Estado livremente assume um compromisso na seara internacional, ratificando um tratado, não 

pode ele se eximir da obrigação de cumprimento, nem mesmo sob o argumento da soberania 

estatal.  

 Quanto aos tratados internacionais de direitos humanos, esses têm por objetivo, e sob 

fundamento da norma mais benéfica, complementar ou potencializar a proteção desses direitos na 

ordem interna dos Estados. Em relação a esse aprimoramento da ordem nacional com o Sistema 

Internacional de proteção dos Direitos Humanos alerta Piovesan:  

É fundamental a interação entre o catálogo de direitos nacionalmente previstos e o 

catálogo de direitos internacionais, com vistas a assegurar a mais efetiva proteção aos 

direitos humanos. Impõe-se ainda ao Estado o dever de harmonizar a sua ordem jurídica 

interna à luz dos parâmetros mínimos de proteção dos direitos humanos – parâmetros 

estes livremente acolhidos pelos Estados. (PIOVESAN, 2001, p.4) 

 

Sendo assim, para garantir a efetiva proteção dos direitos humanos pelo sistema 

internacional de defesa desses direitos é imprescindível que os Estados estejam dispostos a 

cumprir com o que está disposto nos tratados, compatibilizando seu próprio ordenamento jurídico  

com os direitos e princípios previstos na ordem internacional. E é exatamente para garantir essa 

harmonização que os próprios tratados internacionais prevêem, e por efeito, legitimam o 

monitoramento dos Estados, com o escopo de verificar se estes estão cumprindo com o acordado.  
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Para Piovesan  (2001), quando um Estado ratifica um tratado internacional de direitos 

humanos ele assume uma obrigação internacional, e por consequência consente com o 

monitoramento e responsabilização, previsto no documento:  

Ao ratificar os tratados de direitos humanos, contraindo as obrigações internacionais 

dele decorrentes, o Estado passa a aceitar o monitoramento internacional no que se 

refere ao modo pelo qual os direitos fundamentais são respeitados em seu território. O 

Estado passa, assim, a consentir no controle e na fiscalização da comunidade 

internacional quando, em casos de violação a direitos fundamentais, a resposta das 

instituições nacionais mostra-se falha ou omissa. (PIOVESAN, 2001, p.5) 
 

Noutro giro, ressalta-se que os Estados têm uma “responsabilidade primaria” na 

defesa dos Direitos humanos, o direito internacional possui uma ação complementar que: 

“pressupõe o esgotamento dos recursos internos para o seu acionamento” (PIOVESAN, p.5, 

2001). O problema se concentra quando o Estado não é aderente do tratado internacional, ou 

quando, embora não o seja recusa-se a cumpri-lo.  

Como já mencionado, a estruturação do Direito internacional, não permite o uso da 

força para garantir o cumprimento do quadro normativo. Além disso, os organismos 

internacionais não estão legitimados a interferirem diretamente na ordem interna dos Estados, 

pois embora a Soberania esteja cada vez mais sendo relativizada ela ainda deve ser respeitada.   

Sendo assim o direito internacional encontra, ainda nos dias de hoje, dificuldades 

para garantir a proteção dos direitos humanos internamente. Nesse aspecto incumbe dizer que 

atualmente, o direito internacional tem atuando através de ações que compelem o Estado a 

cumprir com o tratado através da: “publicidade e a visibilidade das violações de direitos 

humanos, o que oferece o risco do constrangimento político e moral ao Estado violador” 

(PIOVESAN, 2010, p.5). 

 Com a universalização dos direitos humanos os Estados se unem em torno de um 

propósito comum:  garantir a proteção desses direitos.  Nesse sentido, quando um determinado 

Estado viola esses direitos, e sua agressão acaba sendo exposta,  e por  conseguinte,  ele sofre 

uma “pressão internacional” que o compele a se justificar, e corrigir seu erro. (PIOVESAN, 

2001). Esse cenário, de pressão internacional e responsabilização, por sua vez contribui 

significativamente para uma mudança interna nos Estados, e é nesse aspecto que os Tribunais 

Regionais e Internacionais se destacam como um mecanismo de proteção dos direitos humanos 

na ordem interna.  
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3.4.1 O papel dos Tribunais Internacionais  

Como corolário de um sistema coletivo de proteção dos direitos humanos tem-se a 

criação de vários tribunais internacionais no sistema global e nos sistemas regionais de proteção 

desses direitos. Sobre a multiplicidade dos tribunais internacionais disciplina Antonio Augusto 

Cançado Trindade:  

O fenômeno da multiplicidade dos tribunais internacionais é próprio de nossos tempos. 

Os tribunais internacionais contemporâneos têm contribuído decisivamente para a 

expansão da jurisdição internacional, assim como para a afirmação e consolidação da 

personalidade e capacidade jurídicas internacionais do ser humano, como sujeito tanto 

ativo (ante os tribunais internacionais de direitos humanos) como passivo (ante os 

tribunais penais internacionais) do Direito Internacional. Do mesmo modo, os tribunais 

internacionais contemporâneos têm operado no sentido da ampliação e sofisticação do 

capítulo da responsabilidade internacional (CANÇADO TRINDADE, 2010, p. 44) 

 

Salienta-se que os tribunais internacionais surgem no período da internacionalização 

e da universalização do direito como meio de garantir a justiça global, no período 

contemporâneo, eles se apresentam como uma resposta a necessidade de se ter instrumentos 

jurídicos de efetivação dos direitos internacionais no plano interno.  

No sistema global de proteção dos direitos humanos alguns tribunais merecem 

destaque como A Corte Internacional de Justiça da ONU, os Tribunais (ad hoc da ONU) para 

julgamento de crimes específicos e o TPI (Tribunal Penal Internacional). Na esfera do sistema 

regional há também tribunais que se destacam na defesa dos direitos humanos.  No caso do 

sistema interamericano destaca-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos que atua 

conjuntamente com a Comissão Americana de Direitos Humanos. (GOMES; MAZUOLLI, 

2010).  

A criação dos tribunais internacionais ocorre precisamente no intuito de garantir uma 

justiça global efetiva, com uma atuação mais positiva do Direito Internacional no plano interno. 

O objetivo primordial é garantir a integridade do direito internacional, e por consequência, 

garantir a proteção dos direitos humanos. Cada um desses tribunais possui um papel no cenário 

internacional, mas diante da constante tendência da universalização do direito, a atuação desses 

deve ser harmônica, conforme leciona Cançado Trindade:  

Cada tribunal internacional tem sua importância, dependendo do domínio do Direito 

Internacional de que se trate. O que, em última análise, realmente importa, é a realização 

da justiça internacional, e não a busca estéril de protagonismos sem sentido. Não existe 

uma hierarquia entre tribunais internacionais, e cada um deles deve preocupar-se, antes 
de tudo, com a excelência de suas próprias sentenças e não em tentar exercer 
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ascendência sobre os demais. [...]  Todos conformam uma rede policêntrica de tribunais 

internacionais (possível embrião de um futuro Judiciário internacional), que, em meu 

entender, longe de ameaçar fragmentar o Direito Internacional contemporâneo (como 

apregoam alguns conservadores e retrógrados), ao contrário, o enriquecem, na medida 

em que afirmam e confirmam a aptidão do Direito Internacional para resolver os mais 

distintos tipos de controvérsias internacionais, nos planos tanto interestatal como 

intraestatal. (CANÇADO TRINDADE, 2010, p. 44 e 45). 

 

Nessa perspectiva, os tribunais internacionais tem se destacado na defesa dos direitos 

humanos, ao permitir ao mesmo tempo o protagonismo da pessoa humana no cenário 

internacional e a responsabilização estatal pela violação desses direitos, consubstanciando em um 

verdadeiro instrumento jurídico de proteção da pessoa humana no âmbito interno dos Estados. 

Quanto a essa atuação dos Tribunais no Brasil ressalta-se a atuação da Corte Interamericana 

conforme descreve Valério de  Oliveira Mazuolli e Luis Flávio Gomes:  

Em matéria de Direitos Humanos já se pode falar no Brasil (finalmente) numa 

(emblemática) “quinta instância” (de justiça) que é composta  da Comissão e da Corte 
Interamericana  de Direitos  Humanos [...] que fazem parte do nosso sistema (regional) 

interamericano de proteção dos direitos humanos. De muitas maneiras a presença dessa 

quinta instância (na verdade, instância extraordinária de proteção dos direitos humanos) 

na vida do  brasileiro. Mas talvez a mais contundente esteja no fato de a Corte 

Interamericana (e a Comissão) estar começando a condenar o Brasil nas suas violações 

aos direitos humanos (v.g, os casos Maria da Penha e Ximenes Lopes são 

paradigmáticos: em ambos a Comissão e a Corte determinaram sanções contra o 

Brasil.(GOMES; MAZUOLLI, 2010, p.81)      

No entanto, embora a competência da Corte Interamericana seja reconhecida, nem 

sempre o Estado brasileiro acata suas decisões compatibilizando o ordenamento jurídico com 

elas. A Corte ao analisar a validade das leis da Anistia (no Brasil Lei 6.683) considerou que essas 

eram inválidas, embora vigentes, considerando os atos desumanos praticados durante pelos 

detentores do poder durante a ditadura militar. O STF, porém, em 2010, durante a ADPF 153, 

decidiu pela não  revisão da Lei  mantendo essa intacta. No caso em apreço a decisão do Supremo 

deve ser questinada pois: “[...] A jurisprudência da CIDH foi totalmente desconsiderada e o jus 

cogens internacional (criado inclusive pela ONU) foi ignorado (GOMES; MAZUOLLI, 2010, 

p.176). 

Pelo exposto e considerando a primordial atividade dos tribunais internacionais 

internamente, e a necessidade de interconexão entre direito internacional e direito interno o 

próximo capítulo tratará a respeito dos reflexos da atuação jurisdicional da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na ordem jurídica brasileira a luz da teoria da supraconstitucionalidade dos 

direitos humanos. 



47 

 

 

4. AS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O 

DIREITO INTERNO 

 

A consagração de uma política planetária de proteção dos Direitos Humanos após o 

século XX proporcionou a instalação de um sistema global de proteção da pessoa humana, 

fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), constituído de vários 

organismos internacionais (como a Organização das Nações Unidas), inclusive de atuação 

jurisdicional (como A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional).  

Paralelamente a esse sistema universal de proteção, a partir de 1948, surgiram as 

organizações internacionais regionais, que fundaram os sistemas regionais de proteção dos 

direitos humanos, que buscam executar sua função de proteção, conjuntamente com o sistema 

global, a partir de uma atuação centralizada, considerando as peculiaridades da região, como a 

cultura e a realidade social do povo. Destacam-se dentro dessa conjuntura o Sistema Europeu 

(Conselho da Europa), o Sistema Interamericano (Organização dos Estados Americanos) e o 

Sistema Africano (União Africana) (NOSCHANG, 2013).   

No cenário brasileiro a atuação regional ocorre através do Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos. Referido sistema foi consolidado através da Carta de Bogotá 

(1948) que instituiu a Organização dos Estados Americanos (OEA). Conjuntamente a essa Carta 

foi assinada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, com o escopo de 

garantir a proteção da pessoa humana nos países da America.  

Em sequência, no ano de 1959 a Resolução VIII da V Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores, foi instituiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), cuja função precípua é promover os direitos constantes na Declaração e na Carta de 

Bogotá. Entretanto o Sistema Interamericano somente adquire real efetividade com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), instaurada no ano de 1969, 

cuja entrada em vigor ocorreu no ano de 1978. A Convenção é o documento internacional 

responsável por fundar a Corte Interamericana de Direitos Humanos.  (NOSCHANG, 2013)  

Quando a Convenção Americana de Direitos Humanos entrou em vigor (1978) a 

grande maioria dos Estados Americanos vivenciam um período ditatorial, Segundo Flávia 

Piovesan menos da metade dos 11 estados-partes da Convenção eram constituídos de governos 

democráticos, para a autora (2014, p.79):  “o sistema regional interamericano tem em sua origem 
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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.”  

Dessa forma, considerando que atualmente esse cenário se modificou, no qual quase 

todos os estados Latino-americanos são formados por governos democráticos, pode-se afirmar 

que gradualmente o sistema interamericano proporcionou uma reestruturação da dinâmica de 

poder, permitindo grandes modificações na política humanitária. Sendo assim o sistema legitima-

se como um importante instrumento com “força catalizadora de promover avanços no regime de 

direitos humanos” (PIOVESAN, 2014, p.79), principalmente quando há uma violação ou omissão 

por parte dos governos nacionais.  

 

4.1 Aspectos introdutórios sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos  

 

Em relação aos órgãos de função jurisdicional que compõem o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(Washington) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (São José da Costa Rica), 

organismos constituídos a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. Cada um desses 

órgãos atua, dentro de suas especificidades e funções outorgadas, na supervisão do cumprimento 

dos tratados interamericanos de direitos humanos por parte dos Estados aderentes. Por 

conseguinte, quando um Estado viola alguma norma prevista nos tratados ou convenções de 

proteção dos direitos humanos eles podem ser denunciados perante esses órgãos que terão 

competência para atuar e responsabilizar o Estado agressor. (GOMES; MAZUOLLI, 2010)  

A Comissão possui dupla vinculação, ela pertence à Organização dos Estados 

Americanos, assim como também a Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo seu 

regulamento qualquer pessoa ( ou grupo de pessoas) e Organização Não Governamental possui 

capacidade postulatória de lhe peticionar uma denúncia (previsão foi introduzida em 1965 nas 

atribuições da Comissão), com o objetivo de permitir que as vítimas tivessem uma aproximação 

direta com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (NOSCHANG, 2013). Para que a 

denúncia possa ser recebida ela precisa atender alguns requisitos, previstos no artigo 464 da 

                                                
4 Artigo 46 da Convenção Americana de 1969: 
            1.         Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela 

Comissão, será necessário:  
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Convenção de 1969, dentre eles o esgotamento das vias internas para solucionar o conflito 

envolvendo a violação de um direito humano.  

Em relação ao procedimento internacional de recebimento da denúncia pela 

comissão, dispõe Eduardo Silva Luz e Gabriele Sapio:  

 

Ao receber a postulação ou denúncia, a comissão  não  poderá  de  plano  tomar  

nenhuma  providencia antes que seja realizada a análise dos requisitos essenciais para 

postulação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, estes se encontram contidos 

no Art. 46 da Convenção, sendo o esgotamento dos recursos de direito interno, a 

apresentação da petição com a violação do direito em um prazo inferior a seis meses da 

data da ciência da última decisão e a proibição da existência de litispendência 

internacional. (LUZ; SAPIO, 2019, p. 203)  

 

 

Portanto, o procedimento perante a comissão perpassa por três fases, a primeira 

consiste em uma tentativa de conciliação, a segunda consiste na produção de provas, na hipótese 

da conciliação ser infrutífera e a terceira fase que consiste no pronunciamento de uma decisão: 

  Artigo 51 

   

 1.         Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório 

da Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela 

Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá 

emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre a 

questão submetida à sua consideração.  

  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. (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969) 

 

Após todo o procedimento para verificação da violação ou não dos direitos humano, 

caso a Comissão a reconheça, encaminhará um relatório preliminar com recomendações ao 

Estado agressor para que este possa corrigir o vicio. Há uma discussão quanto ao caráter 

                                                                                                                                                        
a.       que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de 

direito internacional geralmente reconhecidos;  
b.       que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em 

seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva;  
c.       que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; 

e  
d.       que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a 

assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.  
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vinculante das recomendações da Comissão alguns doutrinadores entendem que somente a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos exerceria essa função vinculante no sistema americano, por 

meio da prolação de sentenças. (LUZ; SAPIO, 2019) 

Todavia, quando o Estado violador não atende as recomendações da Comissão, 

permanecendo inerte, esta poderá encaminhar o caso para a Corte, que por sua vez poderá 

instaurar uma ação de responsabilização internacional de violação dos direitos humanos.  

Portanto, segundo Luz e Sapio (2019, p.205): “A Comissão Interamericana  funciona  como  

primeira  linha  de  defesa  dos  direitos humanos no sistema interamericano de direitos humanos, 

seja elaborando recomendações aos Estados, realizando visitas In Loco ou propondo ações à 

Corte Interamericana.”  

A Corte Interamericana (San José, Costa Rica), por sua vez, é um órgão judicial 

dotado de autonomia, que foi instituído formalmente no dia 3 de setembro de 1979, a partir da 

entrada em vigor da Convenção Americana de Direitos Humanos em 1978, documento jurídico 

responsável pela previsão da  sua constituição (artigos 52 e seguintes) (LUZ; SAPIO,2019). 

A Corte possui como fundamento básico e objetivo primordial a interpretação e 

aplicação dos dispositivos constantes na Convenção Americana de Direitos Humanos, assim 

como também a interpretação e aplicação de outros tratados de direitos humanos, que forem 

celebrados na conjuntura da Organização dos Estados Americanos.  

Ela é composta por sete juízes, que exercer um mandato de seis anos (admitida 

recondução) devendo ser nacionais dos Estados integrantes da OEA, eleitos a título pessoal, com 

“alta autoridade moral” e reconhecida competência em matéria de direitos humanos (artigo 52 da 

Convenção). Além disso, “os indicados devem reunir requisitos necessários para o exercício das 

mais elevadas funções judiciais do Estado a que pertencem.” (LUZ; SAPIO, 2019, p. 205 e 206).  

A Corte Interamericana apresenta duas funções: I. Consultiva (preventiva) e ii. 

Contenciosa, quando há algum conflito. Em relação à função consultiva, ela realiza uma 

interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e de outros tratados que dispõem 

sobre esses direitos, com o escopo de dirimir certas dúvidas ou solucionar questões relativas à 

aplicação das normas no direito interno, através de um procedimento que não envolve uma lide 

específica. Essa função consultiva pode ser exercida pela Corte em favor de qualquer Estado 
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membro da OEA, ainda na hipótese deste não ter ratificado a Convenção Americana de Direitos 

Humanos5.  Nesse sentido afirmam os autores Eduardo Silva Luz e Gabriele Sapio:  

 

 As consultas à Corte têm como função primordial clarear questões quanto aos direitos 

humanos protegidos no âmbito externo e as normas internas de um Estado Americano, 

trazendo dessa forma maior segurança jurídica, possibilitando uma melhor interpretação 

e efetivação dos direitos e deveres do homem. (LUZ; SAPIO, 2019, p. 207) 

 

 

Em relação à função contenciosa deve-se mencionar que a Comissão Americana é o 

primeiro órgão a tomar conhecimento de alguma violação através do peticionamento de uma 

denúncia, somente após sua ciência ela poderá, em um segundo momento, encaminhar, a 

denúncia para a Corte. Segundo o artigo 61 da Convenção, “Somente os Estados Partes e a 

Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.” Sendo assim a primeira fase do 

processo contencioso se desenvolve na comissão (GOMES, MAZUOLLI, 2010). Dessa forma, 

diferentemente da Comissão o particular e a instituição não governamental não possuem capacidade 

postulatória para  atuar diretamente perante a Corte, seu acesso ao tribunal , portanto deve ser 

intermediado pela Comissão.  

Segundo o artigo 63.1 da Convenção Americana quando a Corte decidir que houve a 

violação de um direito ou liberdade consagrado na Convenção ela determinará que se assegure a 

vítima esse direito ou liberdade violado, podendo determinar também que “sejam reparadas as 

consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o 

pagamento de indenização justa à parte lesada.” 

Quanto ao procedimento adotado pela Corte, este pode ser dividido em duas grandes 

etapas Segundo Luz e Sapio (2019): A primeira delas consiste na fase contenciosa, propriamente 

dita, que se subdivide em: i) etapa escrita inicial, ocasião em que o caso é apresentado à Corte pela 

Comissão, posteriormente a Corte encaminha uma notificação para as vítimas e/ou seus 

representantes que deverão apresentar seus argumentos e provas, logo após o Estado denunciado é 

                                                
5 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 sobre a compatibilidade 

entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. 
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notificado para se manifestar sobre a denúncia. ii) etapa oral ou audiência pública, em que  as partes 

são convocadas para se manifestarem oralmente perante aos juízes em uma audiência 

obrigatoriamente pública (ressalvados alguns casos). iii) etapa escrita nesta etapa as partes, assim 

como a comissão poderão apresentar de forma escrita suas alegações finais sobre o caso. iv) estudo e 

sentença, nesta fase após o juiz relator apresentar um “projeto de sentença” a corte irá debater sobre 

a mesma proferindo posteriormente uma sentença final na qual as partes serão notificadas; v) por 

fim poderão ser solicitadas diligências.  

Quanto às sentenças proferidas pela Corte Interamericana estas além de serem dotadas 

de força vinculante, são definitivas, isso quer dizer que os Estados que reconheceram a jurisdição do 

Tribunal e que tenham sido sentenciados, não poderão recorrer, uma vez que são inapeláveis. Assim 

determina o artigo 67 da Convenção Americana: “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.” 

Após a sentença o procedimento contencioso da Corte prossegue para a Segunda fase 

que consiste na supervisão de seu cumprimento, que tem por objetivo verificar se as determinações 

contidas na decisão estão de fato sendo cumpridas pelo Estado violador. Para isso poderão ser 

adotadas algumas ações como: “audiência pública, emissão de resoluções para determinar o grau 

de cumprimento das medidas de reparações ordenadas” (LUZ; SAPIO, 2019, p. 208) 

Conforme dispõem o artigo 62 da Convenção Americana a Corte tem competência para 

conhecer de qualquer caso de violação dos Direitos Humanos constante na Convenção que a ela for 

submetido, desde que haja o prévio  reconhecimento dos Estados Partes de sua competência, seja por 

declaração especial ou por convenção especial.  

Ressalta-se que a Corte Interamericana possui atuação subsidiaria na defesa dos Direitos 

Humanos, isso significa dizer que ela somente tem legitimidade de atuação, a partir do momento que 

o próprio Estado, como principal responsável pela defesa desses direitos, é omisso ou negligente. 

Tendo em vista isso, o processamento perante a Corte ocorre após o esgotamento das vias jurídicas e 

políticas internas do Estado. Como exemplo dessa característica de atuação, Gomes e Mazuolli 

(2010, p. 132) citam o caso em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu a denúncia 

contra o Estado da Nicarágua, por denegação de justiça  após o caso envolvendo o então presidente 
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Daniel Ortega, denunciado por sua enteada pela prática de crimes sexuais, foi suspenso e 

posteriormente arquivado pela Justiça Criminal de Manágua.  

Nesse sentido a Corte Interamericana de Direitos Humanos, possui no âmbito dos países 

da America papel crucial para garantir o cumprimento das normas jurídicas de direitos  humanos e 

por consequência a proteção da pessoa  humana, consubstanciado em um instrumento de  proteção 

capaz de influenciar inclusive o direito interno dos Estados aderentes.  

 

4.2 A atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Supraconstitucionalidade 

dos direitos humanos 

 

Conforme mencionado, a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que 

as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante 

além de serem irrecorríveis. A Corte por sua vez após a prolação da decisão tem competência 

para supervisionar se o Estado “condenado” está ou não cumprindo com a decisão. A grande 

problemática cinge em torno de quais medidas a Corte poderá adotar para garantir esse 

cumprimento.  O problema encontra-se na dúvida de como atribuir força coercitiva, e efeito 

vinculante para a sentença, diante da estrutura horizontalizada do Direito Internacional, e do 

respeito à soberania dos Estados.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um Tribunal Internacional autônomo 

que não se vincula a uma autoridade política centralizada, dessa forma os meios utilizados para 

garantir o cumprimento de suas decisões possuem fundamentações diferentes daqueles utilizados 

pelos Estados dentro de seu território.  

Conforme informa Piosevan (2014) diferentemente do Sistema Europeu o Sistema 

Interamericano não dispõe de órgãos específicos destinados a fiscalizar o cumprimento das 

decisões da Comissão ou da Corte Interamericana, dessa forma sãos esses órgãos os responsáveis 

por desempenhar a função fiscalizatória de suas próprias decisões. Em vista disso, Cançado 

Trindade (2004), citado por Piosevan (2014), alerta para a preocupação que a Corte tem relação 

ao cumprimento de suas decisões, principalmente quanto às disposições de caráter não 

pecuniário, como por exemplo, a responsabilidade dos Estados em investigar os fatos que 

originaram a violação, assim como também a identificação dos responsáveis e aplicação das 

sanção necessárias a estes.  
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Em vista disso, destaca-se que deve atribuir aos próprios membros da OEA e aos 

Estados aderentes da Convenção Americana, principalmente aqueles que reconheceram a 

jurisdição da Corte, a responsabilidade de garantir o cumprimento das sentenças do Tribunal 

pelos outros Estados. Cançado Trindade citado por Piosevan assim determina:  

 

Atualmente, dada a carência institucional do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos nesta área específica, a Corte Interamericana vem exercendo motu 

próprio a supervisão da execução de suas sentenças, dedicando-lhe um ou dois dias de 

cada período de sessões. Mas a supervisão – como exercício de garantia coletiva – da 

fiel execução das sentenças e decisões da Corte é uma tarefa que recai sobre o conjunto 

dos Estados-partes da Convenção. (CANÇADO TRINDADE, 2004, p.434, apud  

PIOSEVAN, 2014, p.98) 

 

De acordo com o que já foi reportado no presente estudo, o Direito Internacional tem 

cada vez mais caminhado na consolidação de uma comunidade internacional integrada de 

proteção dos direitos humanos, os Estados crescentemente vem reconhecendo a universalidade 

desses direitos, e consequentemente sua força normativa de caráter vinculante. Sendo assim, um 

importante instrumento que pode ser utilizado para que um Estado cumpra com a decisão da 

Corte é o “constrangimento político e moral ao Estado violador” por parte da comunidade 

Internacional, em especial os Estados integrantes do Sistema Interamericano. Por esse ângulo 

esclarece Eduardo Silva Luz e Gabriele Sapio:  

 

Dessa forma as soluções atuais para a problemática do cumprimento de sentenças tem se 
resolvido por meio de acordos entre os governos condenados e as vítimas, até porque 

mesmo que a Corte  Interamericana  não  possa  obrigar  o  Estado,  uma  condenação  

no  âmbito  desse  organismo  internacional  provoca  efeitos  graves  para  política  

internacional  desse  país  que  não  deseja  ficar  maculado como violador de direitos 

humanos  (LUZ; SAPIO, 2019, p. 208) 

 
 

Ressalta-se, nesse aspecto que a Corte Interamericana de Direitos Humanos somente 

atua em face daquele Estado que reconheceu sua competência, sendo que a partir do momento 

que este aceita a jurisdição da Corte, assume a responsabilidade de cumprir com as decisões por 

ela proferidas, assim determina o artigo 68 da Convenção Americana: “Os Estados Partes na 

Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes.”  

Sendo assim, uma vez que um Estado reconhece e aceita a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos ele possui a obrigatoriedade de se submeter a ela e cumprir com suas decisões, na 
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medida em que no exercício do seu poder soberano, voluntariamente reconheceu a competência do 

Tribunal para tanto.  

Dessa forma o Estado não pode se eximir de cumprir as determinações contidas na 

decisão, pois no momento em que aderiu a Convenção Americana e voluntariamente declarou 

como “obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte” (artigo 62 da 

Convenção), ele “cedeu” parte de sua autonomia para se vincular a um Tribunal Internacional, 

mesmo nas hipóteses em que essa decisão contrarie seus interesses:  “Afinal, é também para 

contrariar os interesse dos Estados em favor dos direitos humanos que uma Corte Regional de 

direitos humanos, como a Corte IDH, existe.” (VASCONSELOS, 2014, p.7) 

Outro aspecto importante que deve ser mencionado, em relação à atuação da Corte 

nos Estados membros é que uma sentença proferida por ela busca, principalmente, reparar a 

vítima que teve seu direito violado em âmbito nacional, assim como responsabilizar, de alguma 

forma, o Estado violador, mas seus efeitos não se restringem a essa reparação e a 

responsabilização.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio de seus atos decisórios, assim 

como também no desempenho de sua função consultiva, possibilita a conformação do 

ordenamento jurídico nacional com os preceitos contidos nos documentos internacionais sobre 

direitos humanos (em especial aos presentes na Convenção Americana de Direitos Humanos).    

A respeito da influência das decisões da Corte Interamericana no Direito interno 

afirma Jânia Saldanha:  

A CIDH tem desenvolvido nos últimos anos um importante papel para implementar a 

cultura dos direitos humanos na América Latina. Seu protagonismo enquanto Corte 

regional de direitos humanos é reconhecido pela doutrina jurídica latino-americana. [...] 

À falta de um poder legislativo ou de um governo regional ou até mesmo mundial, 

ambos não só criticáveis, quanto indesejáveis por muitos, o papel que deve ser exercido 

por uma corte de direitos humanos, como a CIDH, é o de buscar o respeito, aplicação e 

atualização do direito convencional resultante da vontade dos Estados que ratificaram 

pactos de direitos humanos. [...] o estímulo à cultura da convencionalidade na América 
Latina é atributo da CIDH. (SALDANHA, 2016) 

 

O controle de convencionalidade refere-se a um processo de conformação do direito 

interno com o direito internacional, isso significa dizer que uma norma nacional, para ser 

considerada válida, além de estar em consonância com a Constituição Estatal, o que denomina-se 

de compatibilidade  verticial material,  deve também ser compatível com os tratados de direitos 
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humanos, ratificados e em vigor. O controle de convencionalidade não se confunde com o 

controle de constitucionalidade, este analise a validade das leis a partir da Constituição, enquanto 

o parâmetro de validade daquele são os documentos firmados em nível internacional. (GOMES; 

MAZUOLLI, 2010)  

Em relação ao modo que esse controle é exercido internamente, afirma Gomes e 

Mazuolli (2010) que a partir do momento que um tratado internacional de direitos humanos é 

ratificado e incorporado na ordem jurídica interna, os tribunais nacionais poderão realizar o 

controle de convencionalidade “independentemente de qualquer condição ulterior” (GOMES; 

MAZUOLLI, , 2010, p.117)  conformando o ordenamento jurídico pátrio com a norma 

internacional de proteção dos direitos humanos, trata-se do chamado controle de 

convencionalidade difuso. O Estado também pode exercer o controle de convencionalidade 

concentrado, que no Brasil, por exemplo, é exercido pelo STF (artigo 5°, §3°, da Constituição), 

ocorre quando o tratado é incorporado com status de norma constitucional.  

Nos Estados integrantes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos o controle 

de convencionalidade é reconhecido e estimulado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. A convencionalidade proporciona uma integração entre a ordem jurídica interna e a 

ordem jurídica internacional, superando qualquer discussão doutrinária a respeito da 

subordinação de uma ordem sobre a outra, favorecendo a universalização dos direitos humanos, 

garantindo uma proteção mais efetiva desses direitos.  

No âmbito do Sistema Interamericano a Corte propicia esse ambiente de integração 

jurídica, através do exercício de suas atribuições, em especial da sua função contenciosa por meio 

da responsabilização estatal, e da fiscalização do cumprimento dos Estados aos preceitos 

dispostos na Convenção Americana de Direitos Humanos.  

A respeito disso, relata Jânia Saldanha: 

 

Para a consolidação desse modelo nacional integrado, a CIDH tem convidado os Estados 

latino-americanos a aderirem aos princípios e às regras da Convenção americana, pois os 

deveres convencionais de garantir direitos e liberdades impõem-se aos mesmos e lhes 

tributa a responsabilidade internacional por desrespeito à Convenção. Esse padrão de 

responsabilidade, que é atribuído igualmente em termos de quantidade e qualidade para 

todos os Estados da América Latina, tem derivação convencional e jurisprudencial. 

Ademais, a constitucionalização do direito convencional pela CIDH tem sido 

acompanhada pela fiscalização que ela realiza sobre os atos dos Estados em 

cumprimento ao seu dever de convencionalidade. (SALDANHA, 2016) 
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 Por seu turno quando a Corte exerce o controle de convencionalidade, atuando e 

responsabilizando os Estados membros quando esses violam alguma norma de direito humano 

constante na Convenção, ou quando descumprem a obrigação assumida nos tratados 

internacionais 6, de adotar as medidas legislativas necessárias para a efetivação dos direitos e 

garantias nela presentes, a Corte evidencia o caráter supraconstitucional das normas jurídicas de  

proteção da pessoa humana. Sendo assim, o controle de convencionalidade favorece o 

reconhecimento da existência de um direito supraconstitucional, ao mesmo passo que favorece a 

jurisprudência internacional. Nesse sentido afirma Mattosinho e Bernadi:        

 

Por sua vez, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no exercício 

do controle de convencionalidade por ela exercido, revela a adoção da hierarquia 

supraconstitucional do Pacto de San José em relação aos Estados-partes. O alcance deste 

controle é tão forte que a Corte Interamericana chegou inclusive a declarar a 

responsabilidade internacional pela existência de normas constitucionais contrárias à 

Convenção. (MATTOSINHO; BERNADI, 2015, p. 810) 

 

Conforme explicita Gomes e Mazuolli, o Sistema Regional dos Direitos Humanos 

pertence a onda  da internacionalização desses direitos, diferente do sistema global, que faz parte 

da onda do universalismo, o que justificaria sua supraconstitucionalidade. Todavia considerando 

a integração entre os sistemas, a supraconstitucionalidade dos direitos humanos deve ser 

reconhecida como um todo, de modo que esse status deve também ser atribuído a Convenção 

Americana de Direitos Humanos.                                                           

O reconhecimento da supraconstitucionalidade dos tratados relativos aos direitos 

humanos, por sua vez, proporciona e legitima uma atuação mais positiva e vinculante da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, na condição de órgão jurisdicional responsável por 

resguardar esses direitos em nível regional. Por meio das sentenças condenatórias a CIDH 

garante dentro dos Estados da América Latina a efetividade dos direitos e garantias fundamentais 

                                                
6 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992) e no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 
Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no 

artigo ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, 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. 
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ao ser humano. Esse foi o entendimento firmado pelo Juiz ad Hoc da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, Roberto Figueiredo de Caldas, ao declarar o seu voto no caso Escher e outros 

vs. Brasil, proferida no dia 6 de julho de 2009:                                     

                          

[...] Se aos tribunais Superiores ou aos constitucionais nacionais incumbe o controle de 

constitucionalidade e a última palavra judicial no âmbito interno dos Estados, à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos cabe o controle de convencionalidade e a última 

palavra quando o tema encerre debates sobre direitos humanos. É o que decorre do 

reconhecimento formal da competência jurisdicional da Corte por um Estado, como fez 

o Brasil. Para todos os Estados do continente americano que livremente a adotaram, a 

convenção equivale a uma constituição supranacional atinente a Direitos humanos. 

Todos os poderes públicos e esferas nacionais, bem como as respectivas legislações 

federais, estaduais e municipais de todos os Estados aderentes estão obrigados a respeitá-
la e a ela se adequar. (CALDAS, 2010, p.3)   

 

A violação dos direitos humanos não é uma questão que se limita a ordem jurídica 

interna trata-se de uma problemática que transcende os limites políticos, jurídicos e territoriais de 

um Estado, da mesma forma, sua responsabilidade não se restringe somente na conjuntura do 

Direito Internacional. Dessa forma, é preciso que haja uma interação dialógica entre as duas 

ordens jurídicas, de modo a permitir uma atuação conjunta entre os tribunais internos e os 

tribunais internacionais, considerando que estes possuem um conhecimento mais aprofundado 

das normas internacionais de direitos humanos. (MATTOSINHO; BERNARDI, 2015)  

A supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, está cada 

vez mais sendo reconhecida pelos organismos internacionais, em especial pelos Tribunais, porém 

em relação a justiça interna dos Estados o reconhecimento desse status tem ocorrido 

vagarosamente. No Brasil, por exemplo, a jurisprudência do Supremo, majoritariamente, tem 

adotado a tese da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos.  

Todavia, incumbe destacar que a partir do momento que um Estado adentra o Sistema 

Internacional de proteção dos Direitos Humanos, ratifica seus tratados e reconhece a jurisdição de 

Tribunais Internacionais para julgá-lo quando violar os direitos previstos nesse documento, ele 

está, ainda que implicitamente reconhecendo a existência de uma justiça supraconstitucional. 

Assim afirma Mattosinho e  Bernadi:  

 

 “Nesse cenário, se os tratados internacionais sobre direitos humanos, como o Pacto de 

San José e os Pactos Internacionais da ONU, preveem a exigência de os Estados 

adotarem as medidas legislativas necessárias, sejam elas infraconstitucionais ou 
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constitucionais, e se um Estado-parte pode ser responsabilizado internacionalmente pela 

Corte Interamericana pelo fato de sua Constituição violar os direitos previstos naquele 

Tratado, não há dúvida que os Estados, ao ratificarem esses tratados e ao se submeterem 

à jurisdição contenciosa daquela Corte, reconhecem a supraconstitucionalidade desses 

documentos internacionais e abrem mão de parte de sua soberania normativa.” 

(MATTOSINHO; BERNARDI ) 

 

A conclusão que se pode ter é que a Corte Interamericana exerce um papel 

fundamental na proteção dos Direitos Humanos na Americana. Suas decisões são capazes de 

produzir efeitos significativos na promoção e proteção desses direitos na ordem jurídica interna 

dos Estados membros. Por seu turno, sua atuação propicia o reconhecimento da 

supraconstitucionalidade desses direitos que em contrapartida assegura a consolidação de um 

ambiente favorável para a garantia da proteção da pessoa humana, na medida em que fundamenta 

o efeito vinculante das sentenças da Corte. A partir dessa acepção, o próximo tópico irá aborda 

sobre essa atuação da Corte no cenário do ordenamento jurídico brasileiro.  

 

4.3 A atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil 

 

Com o advento da Constituição de 1988 e o processo de democratização do Estado, o 

ordenamento jurídico do Brasil passou por um processo de ratificação dos tratados internacionais 

de proteção dos  direitos humanos e desenvolveu, internamente,  mecanismos de proteção desses 

direitos. No tocante ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, os tratados internacionais 

relativos a esses direitos (Convenção Americana, Pacto dos direitos civis e político, e etc.) já 

estão em vigor no Brasil desde o ano de 1992. (GOMES; MAZUOLLI, 210) 

Todavia a relação do Estado brasileiro com o Sistema Regional se concretiza de fato 

com o reconhecimento da competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos pelo Estado no ano de 1998, a partir de então caso o Estado brasileiro cometesse a 

violação de um direito previsto na convenção ou em outro tratado internacional de direito 

humano que tenha ratificado poderia ser responsabilizado.  

Entretanto embora essa aproximação do Estado com o Sistema Regional de proteção 

dos direitos humanos, tenha ocasionado grandes mudanças na ordem jurídica interna, ela não 

impediu que as violações desses direitos continuassem. O Estado brasileiro já foi réu em cinco 

processos perante a Corte Interamericana, sendo absolvido em apenas um: A primeira demanda 

contra o Brasil, caso Nogueira de Carvalho em 2005.  (NOSCHANG, 2013).   
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Em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foram admitidos 98 

casos contra o Estado brasileiro, sendo que esses casos evidenciaram “violações de direitos 

humanos referentes aos direitos dos povos indígenas; assassinato e tortura relacionados ao 

período do regime militar; sistema penitenciário brasileiro; violência no campo (rural); violação 

dos direitos das crianças e adolescentes; violência contra a mulher; discriminação racial, entre 

outros.” (NOSCHANG, 2013, p.269)   

A proteção dos direitos humanos demanda uma relação harmônica entre os tribunais 

nacionais e os tribunais internacionais, entretanto muitas vezes podem surgir certos conflitos  

entre a justiça interna e  a justiça internacional. Esses conflitos derivam de questões atinentes a 

interpretação dos documentos de proteção aos direitos humanos, soberania estatal, vinculação da 

Constituição aos tratados internacionais, mas principalmente aos limites jurisdicionais dos 

Tribunais internacionais e a vinculação de suas sentenças.  

Para a Corte Interamericana, esses problemas, que porventura possam surgir, entre as 

jurisdições locais e internacionais devem ser resolvidos a partir do reconhecimento da 

prevalência da justiça internacional. Assim afirma Eneas Romero Vasconcelos:    

 

“Com efeito, para a Corte IDH a solução para a controvérsia jurisprudência resolve-se 

pelo reconhecimento da prevalência da jurisprudência internacional em detrimento da 

nacional com o consequente reconhecimento de uma Constituição e de uma instância 

judicial supranacional pelo STF, que deverá reformar a sua jurisprudência para se 

adequar ao que for decidido pela Corte IDH” (VASCONCELOS, 2014, p.7)  

 

Em relação ao Ordenamento jurídico brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos  

humanos, incumbe destacar que não há um previsão expressa no direito interno que permita 

concluir a vinculação dos tribunais nacionais  a jurisprudência da Corte, assim como também não 

há essa previsão na própria convenção Americana, embora ela determine que (artigo 68):   “Os 

Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em 

que forem partes.” Para Eleonora Mesquita Ceia:  

 

As sentenças da Corte são obrigatórias, mas sua execução forçada não é possível, por 

causa da indisponibilidade da Corte de meios coercitivos para tanto. Em outras palavras, 
as decisões internacionais são executadas de forma espontânea, visto que não existe um 

aparato internacional que obrigue os Estados a cumprirem coercitivamente a sentença da 

Corte, mas eles podem ser responsabilizados internacionalmente com fundamento no seu 
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compromisso de cumprir as decisões quando reconheceram a competência e a 

legitimidade da Corte  (CEIA, 2012, p.147/148) 

 

 

Assim essa obrigação de vinculação pode ser extraída pelo pela própria adoção do 

ordenamento jurídico brasileiro da primazia dos direitos humanos (artigo 4, inciso  II da 

Constituição/88), pela consagração do princípio da adoção norma mais benéfica,  pela sua 

incorporação no sistema interamericano de direitos e principalmente pelo reconhecimento do 

Estado da jurisdição da Corte. Nessa acepção afirma Eneas Romero Vasconcelos:  

 

A obrigação de o STF (e os demais tribunais nacionais) fundamentarem suas sentenças e 

acórdãos na interpretação dos direitos humanos pela Corte IDH decorre da sua: 1) 

institucionalidade: é reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro como a última 

instância, no direito internacional, para interpretar a Convenção Americana, norma que 

também é vigente no direito brasileiro; 2) identidade da fonte normativa, tanto o STF 

quanto a Corte IDH interpretam a Convenção como fonte vigente de direito, nacional e 

internacional, respectivamente; 3) vinculação do Estado perante o direito internacional: o 

Brasil (embora não o STF) está obrigado a respeitar essas decisões, que, pelo menos no 

âmbito internacional, são vinculantes e cogentes; 34 4) interpretação mais protetiva, uma 

interpretação mais protetora dos direitos humanos a partir do controle de 

convencionalidade deveria ser aplicada, se compatível com a Constituição, ou, pelo 
menos, levadas em consideração pelo STF na fundamentação de seus 

acórdãos.(VASCONCELOS, 2014, p.20)  

 

 

Porém, não obstante a controvérsia sobre a vinculação ou não dos tribunais nacionais 

brasileiros, inclusive o STF, as decisões da Corte, desde o reconhecimento de sua competência 

pelo Estado brasileiro, provocou grandes mudanças internamente em relação à proteção dos 

direitos humanos.  

 

4.3.1 Os reflexos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

Ao admitir o status supraconstitucional dos direitos humanos, os tratados relativos a 

esses direitos ganham força e notoriedade, tanto no plano internacional quanto na ordem jurídica 

interna dos Estados. No plano regional Americano, o principal desses tratados é a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que busca proteger esses 

direitos, conforme as peculiaridades dos países da América. A partir dessa perspectiva, conforme 

afirma o Roberto Figueiredo Caldas (2006), a Convenção equivale a uma Constituição 
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Supranacional dos Direitos Humanos, e a Corte por sua vez como guardiã da Convenção, tem 

papel de destaque na defesa desses direitos. No Brasil, essa atuação emblemática da Corte pode 

ser observada alguns casos, que após o processamento da denúncia contra o Brasil perante 

Tribunal, foi possível observar mudanças significativas na ordem jurídica interna. Segundo 

Eleonara Mesquita Ceia:  

As decisões da Corte cumprem um papel fundamental na promoção dos direitos 

humanos no Brasil. Por meio do exame das sentenças em que o País foi condenado pela 

Corte constata-se que elas alimentam importantes transformações políticas, jurídicas, 

legislativas e culturais, surtindo efeito sobre a democracia e promovendo o debate acerca 

dos direitos humanos. [...] Ao sustentarem o dever do Estado de processar e punir  

graves violações de direitos humanos, assim como o direito de acesso à justiça pelas 

vítimas, elas promovem a conscientização quanto à verdade sobre as violações de 

direitos humanos, como também à ilegitimidade dessas práticas, de forma a evitar sua 

repetição (CEIA, p.150/151, 2012) 

 

Em relação às recomendações da Comissão Interamericana, merece destaque que no 

ano de 1998 foi protocolado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso 

Maria da Penha Maia Fernandes, representada pelo Cejil e pelo Comitê Latino-Americano de 

Defesa dos Direitos da Mulher – Cladem.  

No caso o Brasil foi acusado de omissão na defesa dos direitos da mulher, após, 

mesmo diante das várias denúncias realizadas, não adotar as medidas necessárias para proteger a 

vítima Maria da Penha das inúmeras violências praticadas por, seu marido, Marco Antonio 

Heredia Viveiros, durante 15 anos de agressões que lhe provocou uma paraplegia irreversível, 

após uma tentativa de homicídio. (NOSCHANG, 2013).   

No caso, e segundo as recomendações da Comissão, ao Estado Brasileiro, concluiu-se 

no dever deste em “Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e 

o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil.” 

(Comissão Americana 2001). Como resultado, no ano de 2006, foi elaborada, a Lei 11.340/2006, 

denominada de Lei Maria da Penha, destinada a punir os agressores de violência de gênero,  

firmando o compromisso do Estado brasileiro em combater esse tipo de violência. 

(NOSCHANG, 2013).   

No tocante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso que merece destaque 

é o Damião Ximenes Lopes, apresentado para a Corte pela Comissão Interamericana, em janeiro 

de 2004, que provocou a primeira condenação do Estado Brasileiro em julho de 2006, ocasião 
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que se constataram as péssimas condições dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Damião Ximenes 

Lopes era portador de deficiência mental e em razão dela foi internado na Casa de Repouso 

Guarapes (localizada no Ceará, município de Sobral), no dia 1 de outubro de 1999, instituição 

privada que, entretanto operava no âmbito do sistema público de saúde do Brasil. A vítima foi 

submetida a condições desumanas e degradantes, sofrendo maus tratos e tortura por parte da 

instituição, que o levaram a morte no dia 4 de outubro de 1999, apenas três dias após sua 

internação (NOSCHANG, 2013).   

O caso foi peticionado pela família perante a Comissão que o encaminhou para a 

Corte no dia 1 de outubro de 2004. O Estado Brasileiro foi acusado de violar inúmeros artigos da 

Convenção, pelo oferecimento de tratamentos psiquiátricos à vítima, a condições degradantes, 

por parte dos funcionários e  pela negligencia na condução das investigações e responsabilização 

dos agentes, dentre os artigos  citados  constam: artigo 4 (Direito à Vida), 5 (Direito à Integridade 

Pessoal), 8 (Garantias Judiciais) e 25 (Proteção Judicial) da Convenção Americana, com relação à 

obrigação estabelecida no artigo 1.1 (Obrigação de respeitar os direitos) do mesmo instrumento. 

(CORTE INTERAMERICANA, 2006) 

Após o processamento do caso, a Corte entendeu pela responsabilização do Estado 

Brasileiro, que foi negligente não somente em relação à vítima como também em relação aos seus 

familiares, ao não conduzir as investigações e a responsabilização dos agressores como deveria. 

Os fatos apresentados no caso revelaram a precariedade do sistema de saúde psiquiátrico no 

Brasil. Constatou as inúmeras violações aos direitos humanos nesse sistema e a consequente 

inserção das pessoas com deficiência mental em uma situação de extrema vulnerabilidade. Na 

sentença proferida pela Corte, esta ressaltou a necessidade de mudanças internas para que o 

Estado adequasse o sistema de atendimento psiquiátrico as normas de direitos humanos contidas 

na Convenção:  

Ficou provado neste caso que no momento dos fatos não se dispensava adequada atenção 

ao tratamento e internação de pessoas portadoras de deficiência mental, como no caso da 

Casa de Repouso Guararapes, instituição que oferecia esse serviço no Sistema Único de 

Saúde. Embora se destaque o fato de que o Estado adotou diversas medidas destinadas a 

melhorar esse atendimento, este Tribunal considera que o Estado deve continuar a 

desenvolver um programa de formação e capacitação para o pessoal médico, de 

psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de enfermagem, bem como para 
todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental, em especial sobre os 

princípios que devem reger o tratamento a ser oferecido às pessoas portadoras de 

deficiência mental, de acordo com as normas internacionais sobre a matéria e as 
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dispostas nesta Sentença. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2006) 

 

Antes mesmo da prolação da sentença, ocorreram inúmeras alterações legislativas 

assim como também mudanças nas políticas públicas no campo da saúde mental no Brasil, pode-

se afirmar que estas sucederam em face dos efeitos do processamento do caso, perante a 

Comissão e posteriormente perante a Corte. Segundo Aluísio Ferreira Lima,; Maria Vânia Abreu  

Pontes (2015, p.9):  “[..] os desdobramentos do caso nos oferece a hipótese de que sem a 

intervenção da CIDH as reformas no campo das políticas públicas de saúde mental e do marco 

legal dos direitos humanos teriam caminhado a passos mais lentos ou sequer teriam sido 

implementadas nos últimos anos.” Dentre essas mudanças cita-se a Lei n°10.216 (Lei da Reforma 

Psiquiátrica) aprovada no Brasil em 2001 que dispõem sobre a proteção e os direitos dos 

portadores de transtornos mentais, após 15 anos de tramitação no Congresso. Eleonora Mesquita 

Ceia, nessa perspectiva atenta que:  

 

[...] a sentença da Corte no caso Ximenes Lopes produziu resultados positivos: a 

responsabilização internacional do Brasil por violação de direitos humanos, a 

indenização para a família pela morte de Damião e, por último, a sentença chamou a 

atenção da sociedade (tanto nacional quanto internacional) para o tratamento dispensado 

a pessoas portadoras de transtorno mental em estabelecimentos psiquiátricos no País, 
pressionando o governo brasileiro a empreender reformas das políticas públicas no 

campo da saúde mental. (CEIA, 2012, p.118). 

 

 

Todavia, na Resolução de 17 de maio de 2010, emitida pela Corte, constatou-se que o 

Estado ainda não havia cumprido todas as determinações da sentença, como a conclusão do 

processo em prazo razoável e o desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde mental, 

em conformidade com os preceitos do Direito Internacional (CEIA, 2012).  

Assim, nem sempre as decisões do Tribunal Internacional são cumpridas em sua 

integralidade, e em algumas ocasiões as divergências entre os tribunais nacionais e a Corte 

impedem a efetivação das decisões. 

 Por exemplo, no caso Gomes Lund  vs Brasil, ao analisar a operação realizada pelo 

Exército Brasileiro durante a  ditadura militar para reprimir o movimento de oposição “Guerrilha 

do Araguaia”,  a  Corte sentenciou o estado brasileiro, determinando, dentre adotar várias 

medidas (como instauração da Comissão da Justiça, Memória e Verdade, compensação às 
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famílias das vítimas e etc), a declaração de  invalidade da Lei da Anistia (NOSCHANG, 2013). O 

STF  porém entendeu a validade da Lei em sua integralidade, na ADPF  153, como mencionado.    

Nessa lógica, sustenta Cançado Trindade, no caso Ximenes Lopes da necessidade do 

reconhecimento da obrigatoriedade do cumprimento das obrigações constantes na Convenção:   

 

As obrigações de proteção, - ainda mais em uma situação de alta vulnerabilidade da 

vítima como a presente, - revestem-se de caráter erga omnes (par. 85), abarcando 

também as relações interindividuais, tendo presente o dever do Estado de prevenção e de 

devida diligência, sobretudo em relação a pessoas que se encontram sobre seus cuidados. 

A saúde pública é um bem público, não uma mercadoria. Em meus numerosos escritos e 

Votos no seio desta Corte, venho expressando há tantos anos meu entendimento no 

sentido de que todas as obrigações convencionais de proteção revestem-se de um caráter 

erga omnes. (CORTE INTERAMERICANA, 2006, p.13) 

 

Portanto deve-se atentar para a necessidade do reconhecimento da prevalência da 

proteção dos direitos humanos, assim como para a superação da separação entre ordem jurídica 

interna e internacional, admitindo um sistema supraconstitucional de proteção da pessoa humana. 

Proporcionado assim, uma atuação mais ativa da Corte Interamericana, com efeitos vinculantes 

significativos capazes de modificar (ainda mais) a estrutura interna brasileira na proteção dos 

direitos humanos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se com esse trabalho demonstrar que a partir da adoção da tese da 

supraconstitucionalidade dos direitos humanos é possível estabelecer uma maior aproximação 

entre a ordem jurídica interna Estatal com o direito internacional, consolidando um sistema 

supranacional de proteção desses direitos que permite uma atuação mais ativa dos Tribunais 

Internacionais nos Estados, o que por sua vez proporciona uma proteção mais efetiva a pessoa 

humana, na medida em que esses tribunais são a última instância jurídica de interpretação e 

proteção desses direitos. 

 Em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, demonstrou-se que, essa relação 

dialógica entre direito interno e direito internacional é marcada pela atuação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que a partir do exercício das suas funções tem promovido e 

estimulado o controle de convencionalidade nos Estados pertencentes ao Sistema Interamericano. 

Sendo que, inclusive, já podem se vislumbrar efeitos positivos de suas decisões nos mecanismos 

de proteção dos direitos humanos adotados pelo Brasil.  

O presente trabalho iniciou a discussão traçando um panorama sobre o que se 

compreende por direito interno e direito internacional, apresentando as incontáveis discussões 

suscitas no âmbito da adoção das teses monista e dualista. No Brasil vislumbrou-se uma possível 

adoção da teoria dualista, de forma moderada, na medida em que a Constituição prevê um 

processo específico de internalização dos Tratados Internacionais, mas ao mesmo tempo 

reconhece a supremacia dos direitos humanos (artigo 4° inciso II), bem como prevê que os 

direitos dela decorrentes não excluem os previstos nos tratados, o que a partir de uma 

interpretação lógica pode ser concebido como um reconhecimento da aplicação imediata desses 

direitos na condição de norma jurídicas fundamentais.  

 A partir disso, o estudo apresentou o desenvolvimento dos direitos humanos na 

ordem internacional, e a importância atribuída a eles, com o passar dos tempos, em especial após 

o período de guerra no século XX. A tendência da universalização desses direitos, e a criação de 



67 

 

 

um Sistema global de proteção, são marcos que podem ser utilizados como fundamento para o 

reconhecimento do seu status supraconstitucional.  

A supraconstitucionalidade pressupõe um ponto de encontro entre o direito 

internacional e o direito interno, ela promove o diálogo entre os ordenamentos jurídicos, ao 

estabelecer que existam normas internacionais que, além de possuírem validade interna, se 

sobrepõem em relação as demais normas nacionais, ainda que constitucionais,  impondo a 

compatibilização daquele ordenamento jurídico interno com os preceitos fundamentais 

construídos a partir de um consenso comum da comunidade internacional. Os direitos humanos 

assumem posição de destaque, nesse aspecto, a partir do momento que adquirem notoriedade e 

reconhecimento axiológico e normativo, de força vinculante, pelos sujeitos do direito 

internacional de forma generalizada.     

A caracterização dos direitos humanos como normas pertencentes ao jus cogens, cuja 

imperatividade provoca por efeito a relativização da soberania Estatal, bem como o 

reconhecimento da comunidade mundial de sua relevância e de sua obrigatoriedade de adesão 

pelos Estados reafirmam a necessidade de se identificar e construir um sistema supranacional de 

proteção, que transcede os limites estatais e que impede a limitação dos deveres obrigacionais 

somente no plano internacional.  

Os possíveis conflitos que podem surgir a partir das antinomias entre uma norma 

interna e uma norma internacional, relativa aos direitos humanos, devem ser solucionados a partir 

da conformação deste direito em relação àquele. Embora cada Estado construa seu conjunto 

jurídico de direitos humanos, com base na sua política interna, a atual conjuntura mundial, 

firmada na crescente interconexão estatal, após o processo de globalização, transformou a 

questão relativa à proteção dos direitos humanos, em um problema transnacional, passível de 

encontrar uma solução eficaz somente a partir da correspondência normativa entre Estados e 

organismos internacionais.   

Importante ressaltar nesse aspecto, que a teoria adotada majoritariamente pela 

doutrina brasileira e pelo Supremo Tribunal Federal, é que os tratados de Direitos Humanos no 

Brasil possuem status de norma supralegal (acima da lei, abaixo da Constituição), e 

eventualmente de norma constitucional quando incorporados pelo procedimento de aprovação 

das emenda constitucionais, previsto no artigo 5°,§°3, da  constituição.  
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Todavia, o próprio reconhecimento do Estado da Jurisdição de um Tribunal 

Internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos (nível Regional), e o Tribunal 

Penal Internacional (nível global), revela, em certa medida, o reconhecimento do Estado da 

existência de um direito transnacional.  

Nesse aspecto, cabe mencionar que é incompreensível admitir a competência 

jurisdicional de uma “quinta instância” jurídica ou de uma “instância extraordinária”, edificada 

no cenário internacional, se submeter as suas decisões, e não reconhecer que existe um direito 

acima da ordem interna (supraconstitucional), o qual representa a base normativa de justificação 

das decisões dos Tribunais Internacionais.  

A adesão do Estado Brasileiro aos tratados internacionais e o reconhecimento da 

jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos impõem a obrigação do Estado de 

conformar seu direito interno com os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, 

sobretudo a Convenção Americana de Direitos Humanos.    

O princípio, reconhecido pelo Brasil, de prevalência da norma mais favorável, em 

matéria de direitos humanos constrange o Estado ao reconhecimento da prevalência desses 

direitos consagrados nos tratados internacionais sobre qualquer outra norma, e consequentemente 

o caráter vinculante dos Tribunais Internacionais, cuja jurisdição se tenha aceitado, na ordem 

interna como órgão máximo protetor desses direitos.  

O Sistema Internacional de Direito Humanos, o qual o Brasil exprimiu aceitação, visa 

a conjugação das várias esferas  jurídicas na defesa dos direitos humanos, a partir de uma atuação 

complementar,  para atingir concretude e eficácia. Os Tribunais Internacionais, nesse aspecto 

apresentam um significativo dever, pois considerando que possuem notório conhecimento dos 

direitos humanos consagrados na ordem internacional são capazes de operar em sua defesa 

quando a ordem interna não é capaz.  

Em relação ao Estado Brasileiro, destacou-se a importância que se deve conferir as 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base na perspectiva da 

supraconstitucionalidade desses direitos. A vinculação do Estado ao Tribunal se faz necessária 

para que as decisões da Corte sejam capazes de produzir, ainda mais, efeitos na ordem jurídica 

interna, concretizando-se como um instrumento de proteção da pessoa humana.    
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