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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL) tem por 
objetivo institucional a preservação da ordem jurídica, dos direitos políticos e das 
garantias constitucionais. Anualmente são produzidos mais de 500 pareceres sobre os 
mais diversos temas jurídicos, que instruem a elaboração de novos textos normativos, a 
posição do governo no Congresso, bem como a sanção ou veto presidencial. 

Em função da abrangência e complexidade dos temas analisados, a SAL 
formalizou, em maio de 2007, um acordo de colaboração técnico-internacional 
(BRA/07/004) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que resultou na estruturação do Projeto Pensando o Direito.  

Em princípio os objetivos do Projeto Pensando o Direito eram a qualificação 
técnico-jurídica do trabalho desenvolvido pela SAL na análise e elaboração de 
propostas legislativas e a aproximação e o fortalecimento do diálogo da Secretaria com 
a academia, mediante o estabelecimento de canais perenes de comunicação e 
colaboração mútua com inúmeras instituições de ensino públicas e privadas para a 
realização de pesquisas em diversas áreas temáticas. 

Todavia, o que inicialmente representou um esforço institucional para qualificar 
o trabalho da Secretaria, acabou se tornando um instrumento de modificação da visão 
sobre o papel da academia no processo democrático brasileiro.  

Tradicionalmente, a pesquisa jurídica no Brasil dedica-se ao estudo do direito 
positivo, declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, pesquisas e livros 
publicados na área do direito costumam olhar para a lei como algo pronto, dado, 
desconsiderando o seu processo de formação. Essa cultura demonstra uma falta de 
reconhecimento do Parlamento como instância legítima para o debate jurídico e 
transfere para o momento no qual a norma é analisada pelo Judiciário todo o debate 
público sobre a formação legislativa. 

Desse modo, além de promover a execução de pesquisas nos mais variados 
temas, o principal papel hoje do Projeto Pensando o Direito é incentivar a academia a 
olhar para o processo legislativo, considerá-lo um objeto de estudo importante, de modo 
a produzir conhecimento que possa ser usado para influenciar as decisões do Congresso, 
democratizando por conseqüência o debate feito no parlamento brasileiro.  

Este caderno integra o conjunto de publicações da Série Projeto Pensando o 
Direito e apresenta a versão na íntegra da pesquisa denominada Direitos Humanos, 
conduzida pela Faculdade de Direito de Campos (FDC). 

Dessa forma, a SAL cumpre seu dever de compartilhar com a sociedade 
brasileira os resultados das pesquisas produzidas pelas instituições parceiras do Projeto 
Pensando o Direito. 

 
Pedro Vieira Abramovay 
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
2 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

O presente estudo foi realizado sob os auspícios do MJ/PNUD, conforme 
estabeleceu o edital Projeto BRA/07/004 “Projeto Pensando o Direito” que estabeleceu 
em seu objeto parcerias com instituições públicas ou privadas da área acadêmica 
visando o fomento à pesquisa dos assuntos jurídicos que estão em discussão na 
sociedade brasileira. 

Dentre as várias áreas temáticas que foram identificadas para a realização dos 
estudos, de acordo com o que estabeleceu o referido edital, a Faculdade de Direito de 
Campos, através de seu Grupo de Pesquisas de Direitos Humanos, candidatou-se para 
desenvolver a temática que versava sobre “A Emenda Constitucional nº 45/2004 e 
Constitucionalização dos Tratados Internacionais de Direito Humanos no Brasil” em 
parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Inicialmente as Instituições envolvidas deveriam desenvolver um único 
relatório, todavia a partir de divergências doutrinárias que foram suscitadas desde o 
primeiro relatório, entendeu-se (o próprio MJ/PNUD) que seria mais rica a abordagem 
da referida temática contemplada por pesquisadores experientes de forma diversa e, 
portanto, o debate seria ainda melhor por abordar estudos com olhares distintos de tema 
tão complexo e novo na ordem jurídica brasileira 

A partir dessa realidade, a equipe da Faculdade de Direito de Campos 
constituída pelo Prof. Dr. Sidney Guerra, Profa. Dra. Lílian Balmant e Profa. Msc. Érica 
Peixoto se debruçou sobre algumas questões que afligem os estudiosos e operadores do 
direito sobre a matéria, a saber: os tratados internacionais de direitos humanos 
anteriores à Emenda n.º45/2004 são automaticamente constitucionalizados pela via da 
recepção constitucional? Se não o são, como se deve proceder? Qual a ordem desejável 
de priorização?O acervo legislativo, assim como seus mecanismos de execução hoje 
existentes no Brasil, é adequado para a efetivação da Emenda n.º 45/2004? Se esses 
instrumentos jurídicos existem e são aplicáveis, levam à constitucionalização dos 
tratados internacionais de direitos humanos? Se existem e são ineficazes, quais as 
propostas capazes de implementar as pretensões do Constituinte derivado que formulou 
a Emenda? Se os mecanismos jurídicos não existem, quais os instrumentos que podem 
ser apresentados para solucionar a questão colocada pela Emenda n.º45/2004? Estas são 
algumas questões que procurou-se trazer à colação para sanar problemas que emergem 
no Estado brasileiro sobre essa questão tão complexa.  

É claro que várias outras questões poderiam ser suscitadas na presente 
pesquisa, entretanto o prazo para a realização da mesma foi extremamente curto (agosto 
– dezembro) o que demandou esforço hercúleo da equipe para o cumprimento do prazo 
avençado com o MJ/PNUD, conforme dispôs o edital. 

Por outro lado, não se pode olvidar de mencionar a importância de iniciativa 
como essa desenvolvida pelo MJ/PNUD para aproximar a discussão de questões 
relevantes com a academia e sociedade civil.  

 
Rio de Janeiro, setembro de 2009. 
 
Sidney Guerra, 
Coordenador Acadêmico 
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CAPÍTULO 1 – DOS DIREITOS HUMANOS PARA OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: UMA QUESTÃO TERMINOLÓGICA 

 

1.1 A dignidade da pessoa humana como núcleo fundamentador da ordem 

constitucional brasileira1 

 

O legislador constituinte elevou à categoria de princípio fundamental da 

República (artigo 1º, III CF 1988), a dignidade da pessoa humana (um dos pilares 

estruturais fundamentais da organização do Estado brasileiro).  

A dignidade da pessoa humana se apresenta com elevado valor e se agrega aos 

direitos fundamentais. Nesse sentido, Bulos deixa claro o alto valor atribuído à 

dignidade humana em nossa Carta Magna: “A dignidade da pessoa humana é o valor 

supremo que agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias 

fundamentais do homem, (...) corroborando para um imperativo de justiça social. Sua 

observância é, pois, obrigatória para a interpretação de qualquer norma constitucional, 

devido à força centrípeta que possui, atraindo em torno de si o conteúdo de todos os 

direitos básicos e inalienáveis do homem”. 2 

 Assim, a constitucionalização da dignidade da pessoa humana no ordenamento 

jurídico brasileiro denota a importância que o princípio assume no âmbito nacional. 

Dentre suas diversas funções destacam-se as seguintes: 

a) reconhecer a pessoa como fundamento e fim do Estado;  

b) contribuir para a garantia da unidade da Constituição; 

c) impor limites à atuação do poder público e à atuação dos cidadãos;  

d) promover os direitos fundamentais;  

e) condicionar a atividade do intérprete;  

f) contribuir para a caracterização do mínimo existencial. 

                                                 
1 GUERRA, Sidney; PESSANHA, Érica de Souza. O núcleo fundamentador do direito constitucional 
brasileiro e do direito internacional dos direitos humanos: a dignidade da pessoa humana. Temas 
emergentes de direitos humanos. Campos dos Goitacazes: Ed. FDC, 2006 
2 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2002, pp.49-50. 
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 O reconhecimento da dignidade da pessoa como fundamento do Estado 

brasileiro aponta para a grande valorização que o nosso sistema atribui aos direitos 

humanos.  

Após duros períodos de repressão e autoritarismo, é possível constatar, através 

do texto da atual Constituição brasileira, a conquista normativa de preservação e 

promoção de um dos mais importantes atributos de todo ser humano: a dignidade.  

Desse modo, o Estado nunca poderá utilizar-se da pessoa como um simples 

mecanismo do poder ou mero objeto necessário à realização de determinados objetivos, 

mas deverá sempre procurar proporcionar o máximo de bem-estar possível aos 

indivíduos e promover condições para que toda pessoa possa desenvolver-se com 

dignidade na sociedade.  

Sendo assim, o princípio da dignidade humana3, mais do que qualquer outro, 

reconhece a máxima kantiana segundo o qual o homem é um fim em si mesmo. 

A partir dessa análise pode-se concluir que o Estado existe em função do 

homem, este nunca poderá ser simples meio para a atuação do Estado. E é justamente 

partindo desse pressuposto que se justificam as demais funções que o princípio em 

questão abrange.  

O princípio da dignidade humana agrega em torno de si um outro: o princípio da 

igualdade entre os homens.  

A dignidade é atributo que deve ser preservado e garantindo a toda e qualquer 

pessoa humana, sem qualquer tipo de discriminação, possuindo conotação universal.  

Logo, reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana significa dotar o 

indivíduo de um valor supremo, que o torna sujeito de direitos que, inerentes à sua 

condição humana, devem sempre ser observados pelo Estado.  

Vale ressaltar, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, que “a lei não 

deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social 

que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos”4.  

                                                 
3 Segundo ATTAL-GALY, Yael. Droits de l’homme et catégories d´individus. Paris : LGDJ, 2004, 
p.482 a dignidade da pessoa humana “devient ainsi le concept juridique qui désigne ce qu’il y a d’humain 
dans l’homme, et c’est pourquoi elle est inhérente à tous les membres de la famille humaine et tout ce qui 
tend à déshumaniser l’homme – c’est-à-dire à l’exclure de la communauté des humains – sera considéré 
comme une atteinte à cette dignité. La dignité va donc évoluer, mais en conservant son sens premier, qui 
est de représenter juridiquement le refus de l’exclusion et de la dégredation de l’humain dans l´homme.”  
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Como já dissera Aristóteles, é importante perceber que a igualdade consiste em 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais5. 

 Outra função do princípio da dignidade humana é justamente a de contribuir 

para a garantia da unidade da Constituição que, como norma fundamental, é capaz de 

coordenar o sistema jurídico e, através da utilização de outros princípios e regras de 

interpretação, contribuir para a devida harmonização entre as normas.  

Sob este aspecto, verifica-se a importância do conceito de sistema para a ciência 

do direito. Segundo Claus-Wilhelm Canaris “a função do sistema na Ciência do Direito 

reside, por conseqüência, em traduzir e desenvolver a adequação valorativa e a unidade 

interior da ordem jurídica. (...) As características do conceito geral do sistema são a 

ordem e a unidade.”6  

Desse modo, a finalidade do princípio da unidade é justamente a de proporcionar 

o perfeito entrosamento entre as normas constitucionais, evitando-se interpretações 

contraditórias.  

Assim sendo, a dignidade da pessoa humana deve funcionar como núcleo 

orientador de todo o ordenamento jurídico brasileiro, servindo de base do princípio da 

unidade, uma vez que os direitos fundamentais, orientando a interpretação 

constitucional, estão inseridos na concepção de dignidade humana. Nas palavras de Luis 

Roberto Barroso: “a Constituição não é um conjunto de normas justapostas, mas um 

sistema normativo fundado em determinadas idéias que configuram um núcleo 

irredutível (...). O princípio da unidade é uma especificação da interpretação sistemática, 

e  impõe ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contradições entre normas. 

Deverá fazê-lo guiado pela grande bússola da interpretação constitucional: os princípios 

fundamentais, gerais e setoriais inscritos ou decorrentes da Lei Maior.”7  

 O princípio em questão também possui uma função desconstitutiva, na medida 

em que nega a validade de qualquer ato normativo capaz de afrontar a dignidade 

                                                                                                                                               
4 MELLO, Celso Antonio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2000, p.10. 
5 Apesar do princípio da isonomia (ou igualdade substantiva) poder ser encontrado no pensamento de 
Aristóteles, devemos lembrar que ele era utilizado para justificar tratamento diferenciado para os 
“setores” da sociedade ateniense: os cidadãos, os escravos, os estrangeiros, as mulheres etc. Cada um 
desses grupos tinha um tratamento desigual, cuja manutenção era justificada por uma concepção 
“segregadora” desses setores. 
6 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 
Fundação Calouste Gulbenkian. 2ªed, p.23. 
7 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Saraiva, 2000. 
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humana. Por esta análise, o Estado deve se abster de praticar qualquer conduta que seja 

atentatória a tal princípio, ainda que não colida frontalmente com a Constituição 

Federal8.  

A legitimidade do poder estatal tem como um de seus pressupostos a garantia da 

dignidade humana. Assim, harmonizar ideais de soberania popular e limitação do poder 

torna-se o papel fundamental do constitucionalismo, que tendo por base a dignidade 

humana, propõe-se a evitar que atos atentatórios aos direitos fundamentais sejam 

permitidos. 

Cumpre ressaltar que a incidência deste princípio também impõe limites e 

orienta as relações privadas, que devem ser estabelecidas de acordo com os princípios 

constitucionais, levando em consideração a constitucionalização do direito privado.  

A clássica dicotomia entre público e privado se ofusca, visto que muitos 

conteúdos, antes exclusivamente regulados pelo Código Civil, agora também devem ser 

observados à luz da Constituição, que contém princípios que abrangem as relações 

interindividuais privadas, como por exemplo, a função social da propriedade e o 

reconhecimento constitucional da igualdade entre os filhos.  

Torna-se imprescindível buscar no princípio da dignidade da pessoa humana o 

alicerce para a interpretação do direito. Nas palavras de Aronne: “Podemos afirmar que 

a fragilização da dicotomia entre o público e o privado se dá com o surgimento dos 

direitos e garantias fundamentais de 2ª geração, ou seja, quando o Estado compromete-

se com a garantia de um ‘mínimo social’, abandonando o papel absenteísta, passando a 

intervir socialmente. Desta forma, o direito civil sofre os contornos dados pelos direitos 

e garantias fundamentais, a constituição deixa de ser mera organização formal do 

Estado, guardando também um conteúdo axiológico que deve irradiar-se a todo o 

ordenamento.”9  

 Percebe-se que a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

brasileiro também se traduz pela luta para a maior efetividade possível dos direitos 

                                                 
8 SARMENTO, Daniel, op. cit., p. 71 afirma que “a dignidade da pessoa humana impõe-se como limite 
indeclinável para a atuação do Estado, estabelcendo-se uma dimensão negativa ao princípio. Todo ato que 
se revelar atentatório à dignidade será inválido e desprovido de eficácia jurídica, ainda que não colida 
frontalmente com qualquer dispositivo constitucional.” 
9 ARONNE, Ricardo. Por uma Nova Hermenêutica dos Direitos Reais Limitados. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. 
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fundamentais, pela concretização de uma convivência digna, livre e que proporcione 

igualdade de oportunidades a todas as pessoas, reconhecendo as individualidades. 

Assim, o Estado possui um papel fundamental na efetivação dos direitos 

fundamentais, constituindo um desrespeito à dignidade humana um governo que ignore 

as desigualdades sociais, que se omita nas questões referentes à miséria, à fome e à 

exclusão social, enfim, que careça de políticas comprometidas com a efetividade dos 

direitos fundamentais.  

Promover a dignidade humana é, portanto, dar efetiva proteção aos direitos 

fundamentais do homem, consoante José Afonso da Silva: “... No qualitativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a 

pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; 

fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas 

formalmente reconhecidos, mas concretamente e materialmente efetivados.”10 

 Outra importante função do princípio da dignidade da pessoa humana diz 

respeito ao seu papel hermenêutico, condicionando a atividade do intérprete na 

aplicação do direito positivo, servindo de critério para a ponderação de interesses. No 

caso de colisão concreta entre princípios, caberá ao intérprete, observando a 

proporcionalidade, optar pela solução que dê maior amplitude possível ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Além dos pontos até aqui abordados, a consagração constitucional da dignidade 

da pessoa humana também resulta na obrigação do Estado em garantir à pessoa humana 

um patamar mínimo de recursos, abaixo do qual nenhum ser humano pode estar, sob 

pena de ter violada a sua dignidade. 

Isto posto, dentro da inevitável abstração que envolve tal princípio, deve-se 

buscar um núcleo, composto de direitos essenciais à existência da pessoa, que 

constituindo-se como regra, minimize o problema da abstração e também dos custos. 

Sob este aspecto configura-se o mínimo existencial, núcleo irredutível da 

dignidade da pessoa humana, composto, basicamente, por direitos sociais: “A 

conclusão, portanto, é que há um núcleo de condições materiais que compõe tanto a 

noção de dignidade de maneira tão fundamental que sua existência impõe-se como uma 

regra, um comando biunívoco, e não como um princípio. Ou seja: se tais condições não 

                                                 
10 SILVA, José Afonso, op. cit., pp.163-164. 
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existirem, não há o que ponderar ou otimizar, ao modo dos princípios; a dignidade terá 

sido violada, da mesma forma como as regras o são. (...) Note-se que em um Estado 

democrático e pluralista é conveniente que seja assim, já que há diversas concepções da 

dignidade que poderão ser implementadas de acordo com a vontade popular 

manifestada a cada eleição. Nenhuma delas, todavia, poderá deixar de estar 

comprometida com essas condições elementares necessárias à existência humana 

(mínimo existencial), sob pena de violação de sua dignidade que, além de fundamento e 

fim da ordem jurídica, é pressuposto da igualdade real de todos os homens e da própria 

democracia.”11 

Conclui-se, portanto, que o reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art.1º, III CR/88) 

constitui-se um marco importante, uma vez que tal valor impõe-se como critério de 

orientação e interpretação de todo o ordenamento. 

A dignidade da pessoa humana representa significativo vetor interpretativo, 

verdadeiro valor fonte que conforma e inspira o ordenamento jurídico dos Estados de 

Direito.  

Desse modo, constata-se que o princípio da dignidade da pessoa humana impõe 

um dever de abstenção e de condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a pessoa 

humana. É imposição que recai sobre o Estado de o respeitar, o proteger e o promover 

as condições que viabilizem a vida com dignidade. Ingo Sarlet amplia-lhe a 

abrangência: “Para além desta vinculação (na dimensão positiva e negativa) do Estado, 

também a ordem comunitária e, portanto, todas as entidades privadas e os particulares 

encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

(...) Que tal dimensão assume particular relevância em tempos de globalização 

econômica (...). Com efeito, quando já se está até mesmo a falar da existência de um 

homo globalizatus, considerando a cada vez maior facilidade de acesso às comunicações 

e informações, bem como a capacidade de consumo de parte da população mundial, 

urge que, na mesma medida, se possa também vir a falar, numa correspondente 

globalização da dignidade e dos direitos fundamentais, sem a qual, em verdade, o que 

teremos cada vez mais é a existência de alguns ‘homens globalizantes’ e uma multidão 

de ‘homens globalizados’, sinalizadora de uma lamentável, mas cada vez menos 

                                                 
11 BARCELLOS, Ana Paula de. A  eficácia  jurídica  dos  princípios  constitucionais:  o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 193/194 
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confortável, transformação de muitos Estados democráticos de Direito em verdadeiros 

‘Estados neocoloniais’ ” 12 

Sem embargo, o princípio da dignidade da pessoa humana adquiriu contornos 

universalistas, desde que a Declaração Universal de Direitos do Homem o concebeu em 

seu preâmbulo: “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo. (...) Considerando que os povos das Nações 

Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade 

e no valor da pessoa humana  e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade 

mais ampla.”  

Em seqüência, o seu artigo 1º proclamou que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito e fraternidade.  

Partindo dessa proclamação, Jorge Miranda13 sistematizou características da 

dignidade da pessoa humana, como segue: 

a) a dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada uma das 

pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta; 

b) cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que possui 

é dela mesma, e não da situação em si; 

c) o primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade prevalece 

sobre a propriedade; 

d) a proteção da dignidade das pessoas está para além da cidadania 

portuguesa e postula uma visão universalista da atribuição de direitos; 

e) a dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua 

autodeterminação relativamente ao estado, às demais entidades públicas e às outras 

pessoas.  

Evidencia-se, pois, que a inserção da dignidade da pessoa humana, que 

inspira e permeia o estudo do direito interno brasileiro, sofreu grande influência do 

direito internacional dos direitos humanos. 
                                                 
12 SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 109/ 140 
13 MIRANDA, Jorge, op. cit., p. 169 
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Os valores da dignidade da pessoa humana se apresentam como parâmetros 

axiológicos a orientar o texto constitucional brasileiro, devendo-se acrescentar a idéia 

que vem estampada no principio da máxima efetividade das normas constitucionais 

relativas aos direitos e garantias fundamentais. 

Ademais, as normas de proteção dos direitos da pessoa humana não se exaurem 

no direito interno do Estado, ao contrário, existem direitos que são incorporados na 

ordem jurídica interna em razão dos tratados internacionais, fazendo inclusive que 

ocorra uma transmutação hermenêutica dos direitos fundamentais, como se verá adiante. 

 

1.2 O problema terminológico acerca dos direitos fundamentais, direitos humanos 

e liberdades públicas 

A abordagem sobre os direitos fundamentais tem como ponto de partida o 

questionamento sobre a definição destes mesmos direitos. A utilização de uma 

multiplicidade de expressões para identificar os direitos fundamentais como se fossem 

sinônimos causa certa confusão e incerteza quanto ao seu conteúdo, daí a necessidade 

de procurar delimitar o seu alcance e sentido para evitar inconvenientes. 

Algumas expressões geralmente empregadas para fazer menção aos direitos 

fundamentais são: "direitos humanos"; "direitos do homem"; "direitos individuais"; 

"direitos humanos fundamentais"; "liberdades públicas", dentre outras.  

Na doutrina algumas advertências chamam atenção para a ausência de consenso 

quanto à terminologia mais adequada para referir-se aos direitos fundamentais 

revelando pontos de vista favoráveis e contrários ao emprego desses ou daqueles 

termos.14 A própria Constituição de 1988 também recorre a expressões semanticamente 

diversificadas para fazer alusão a estes direitos, tais como: direitos humanos (art. 4º, II); 

direitos e garantias fundamentais (Título II e art. 5º, § 1º); direitos e liberdades 

constitucionais (art. 5º, LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV).15 

Assim, o que aqui se pretende consiste em tecer considerações acerca das 

terminologias direitos fundamentais, direitos humanos e liberdades públicas que 

                                                 
14 A título de exemplificação: LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Los derechos fundamentales. 7ª ed. 
Madrid: Técnos, 1998, p. 43 e ss. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. 
revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 31 e ss. 
15 MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo Baquer; OTTO Y PARDO, Ignacio de. Derechos fundamentales y 
Constitución. Madrid: Civitas, 1988, p. 47 e ss.; chama atenção para a situação na Constituição Espanhola 
de 1978, cuja forma de apresentação neste sentido assemelha-se a Constituição Brasileira vigente. 
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comumente são empregadas nos estudos de várias disciplinas (Direito Constitucional, 

Direito Internacional, Direitos Humanos etc.) e observa-se que ora são empregadas 

como sinônimos, ora com sentidos completamente diversos.  

Hodiernamente as Constituições dos países livres consignam um capítulo 

especial aos Direitos e Garantias Fundamentais, como condição essencial da 

manutenção da vida em sociedade. Trata-se, sem dúvida, de uma das maiores conquistas 

da civilização, em prol da valorização da pessoa humana16 consoante as palavras de 

Norberto Bobbio: “Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, 

além dos direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os 

chamados direitos sociais, que constituem em poderes. Os primeiros exigem da parte 

dos outros (incluídos aqui os órgãos públicos) obrigações puramente negativas, que 

implicam a abstenção de determinados comportamentos; os segundos só podem ser 

realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os órgãos públicos) um certo número 

de obrigações positivas. São antinômicos no sentido de que o desenvolvimento deles 

não pode proceder paralelamente: a realização integral de uns impede a realização 

integral de outros. Quanto mais aumentam os poderes dos indivíduos, tanto mais 

diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos.”17  

 A discussão relacionada aos Direitos Fundamentais têm suscitado muitas 

dúvidas e confusões para os estudiosos da matéria que, por vezes, associam estes às 

Liberdades Públicas e aos Direitos Humanos18, como na manifestação de Ricardo Lobo 

Torres: “Os direitos fundamentais ou direitos humanos, direitos civis, direitos da 

liberdade, direitos individuais, liberdades públicas, formas diferentes de expressar a 

mesma realidade.”19  

No que tange aos doutrinadores estrangeiros, é ilustrativo, a respeito, o 

posicionamento de Bécet e Colard: “On peut être étonné de l’ utilisation de deux 

notions, apparemment dissemblables, dans les titres des ouvrasges consacrés aux 

libertés publiques. Bien que ces ouvrages aient sensiblement le même contenu, la 

plupart des auteurs ( G. Burdeaux, Cl. -A. Colliard, J. Mourgeon, J. Robert, S. Roche ... 

                                                 
16 Recomenda-se a propósito a leitura da obra intitulada de GUERRA, Sidney. A liberdade de imprensa e 
o direito à imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004 onde encontra-se estudo mais profundo da 
matéria. 
17 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 21. 
18 Nesse sentido, vale observar a obra de GUERRA, Sidney. O direito à privacidade na internet: uma 
discussão da esfera privada no mundo globalizado. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004.   
19 TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 254. 
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) intitulent leur manuel “Libertés publiques”  tandis que quelques autres ( Y. Madiot, J. 

Rivero, J. M. Bécet et D. Colard ) emploient l’ expression “Droits de l’homme” “Ces 

concepts peuvent ne pas recouvrir la même réalité. La liberté se résout toujours en un 

pouvoir d’agir ou de ne pas agir; elle est “publique” dans le fait de ne pas être soumis à 

des impératifs juridiques fixés par l’Etat. Le terme “droit” a un sens plus large: il 

absorbe le précédent, car il peut s’appliquer à toutes les facultés de faire, le déborde en 

tant que pouvoir d’exiger quelque chose de l’Etat ou, par son intermédiaire, de 

personnes privées; le “droit” présente un aspect positif que ne connait pas la liberté. Les 

deux notions apparaissent même hétérogènes par nature: exercice individuel d’une 

faculté “naturelle” hors du champ d’intervention de l’Etat, d’une part, revendication 

collective pour acquérir, par l’action de l’Etat, la sécurité matérielle, d’autre part. Alors, 

comme le reconnait Jacques Robert: “On peut se demander si l’expression “libertés 

publiques” elle-même convient. A la rigueur, l’expression peut être retenue pour ceux 

des droits dont l’exercice n’exige de la part de l’Etat qu’une abstention. Mais s’agissant 

des droits Qui s’analysent comme des pouvoir d’exiger de l’Etat certaines prestations 

positives, l’expression est totalement inadéquate.”20 

Para Alberto Nogueira, o emprego destas expressões como sinônimas são 

incorretas e guardam entre si apenas um núcleo comum que é a liberdade: “As 

expressões Direitos do Homem, Direitos Fundamentais e Liberdades Públicas têm sido, 

equivocadamente, usadas indistintamente como sinônimos. Em verdade, guardam, entre 

si, de rigor, apenas um núcleo comum, a liberdade.”21 

O referido autor aponta que existem várias conexões ou ângulos de abordagens 

relacionados ao estudo supra e cita vários autores que demonstram a questão. Assim, 

verifica-se, por exemplo, o posicionamento de Blanca Martínez22 que reserva a fórmula 

direitos humanos para aqueles positivados a nível internacional (exigências básicas 

relacionadas com igualdade, liberdade da pessoa, que não tinham alcançado um estatuto 

jurídico positivo) e direitos fundamentais para os direitos humanos positivados a nível 

interno, isto é, garantidos pelos ordenamentos jurídico-positivos estatais e destaca a 

lição de Dominique Turpin: “Muitas vezes consideradas como sinônimos, as noções de 

direitos do homem e de liberdades públicas não se superpõem totalmente. A primeira é 

                                                 
20 TORRES, Ricardo Lobo. Op. Cit., p. 254. 
21 NOGUEIRA, Alberto. A reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997, p. 11. 
22 FUSTER, Blanca Martínez de Vallejo apud NOGUEIRA, Alberto, op. cit., p. 12. 
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mais antiga, mais ampla, mais ambiciosa, mais imprecisa, porque mais filosófica ou 

política (ela está hoje em dia na moda, constituindo-se para muitos um sacerdócio e para 

alguns uma sinecura). A segunda é mais recente (seu ensino autônomo data apenas de 

1954 e 1962), mais modesta, mas também mais jurídica, logo mais precisa (e, por 

conseqüência, sem dúvida mais protetora).23 

Celso Bastos24 afirma que liberdades públicas, direitos humanos ou individuais 

são as prerrogativas que tem o indivíduo em face do Estado e destaca que as liberdades 

públicas serão componentes mínimos do Estado Constitucional ou do Estado de Direito: 

“o exercício dos seus poderes soberanos não vai ao ponto de ignorar que há limites para 

a sua atividade além dos quais invade-se a esfera jurídica do cidadão. Há como que uma 

repartição da tutela que a ordem jurídica oferece: de um lado ela guarnece o Estado com 

instrumentos necessários à sua ação, e de outro protege uma área de interesses do 

indivíduo contra qualquer intromissão ou aparato oficial.”25 

De fato, o conceito de Liberdades Públicas é muito controvertido e existem 

várias teorias para tentar explicá-las. Como ensina José Afonso da Silva: “Trata-se de 

uma concepção de liberdade no sentido negativo, porque se opõe, nega, à autoridade. 

Outra teoria, no entanto, procura dar-lhe sentido positivo: é livre quem participa da 

autoridade ou do poder. Ambas têm o defeito de definir a liberdade em função da 

autoridade. Liberdade opõe-se a autoritarismo, à deformação da autoridade ; não, 

porém, à autoridade legítima ”.26 

Já na visão de Ada Pellegrini Grinover: “Todas as liberdades são públicas, 

porque a obrigação de respeitá-las é imposta pelo Estado e pressupõe sua intervenção. O 

que torna pública uma liberdade (qualquer que seja o seu objeto) é a intervenção do 

poder, através da consagração do direito positivo; estabelecendo, assegurando 

regulamentando as liberdades, o Estado as transforma em poderes de autodeterminação, 

consagrados pelo direito positivo.”27 

                                                 
23 TURPIN, Dominique apud NOGUEIRA, Alberto, op. cit., p. 14. 
24 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
139. 
25 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. Cit., p. 13.  
26 AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 
226. 
27 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 7. 
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 As liberdades públicas portanto, são aqueles direitos e garantias fundamentais da 

pessoa humana que tem por escopo resguardar a dignidade e condições mínimas 

adequadas de vida, no sentido de proibir os excessos que por ventura, sejam cometidos 

por parte do Estado, no sentido de dar melhores condições no desenvolvimento da 

personalidade humana no contexto social. 

Carlos Alberto Bittar sobre esta questão leciona: “Autores há que intentam 

estabelecer distinção entre esses conceitos, mas sempre apontando a extrema 

dificuldade de sistematização, que a complexidade do tema e a sua estruturação ainda 

recente oferecem. Assim têm sido apresentadas diversas conceituações em que os 

escritores examinam a questão sob aspectos vários, adotando cada um, em seu contexto, 

diferentes direitos.”28   

 Bittar, sustenta ainda que principalmente na França, a expressão direitos do 

homem possui significado diferente das Liberdades Públicas, como se vê: “as liberdades 

públicas distanciam-se dos direitos do homem, com respeito ao plano, pois, conforme se 

expôs, os direitos inatos ou direitos naturais situam-se acima do direito positivo e em 

sua base. São direitos inerentes ao homem, que o Estado deve respeitar e através do 

direito positivo, reconhecê-los e protegê-los. Mas esses direitos persistem, mesmo não 

contemplados pela legislação, em face da noção transcendente da natureza humana. Já 

por liberdades públicas, entendem-se os direitos reconhecidos e ordenados pelo 

legislador: portanto, aqueles que, com o reconhecimento do Estado, passam do direito 

natural para o plano positivo.” 29 

Ada Pellegrini Grinover também procura estabelecer a distinção entre os direitos 

do homem e as liberdades públicas afirmando que possuem conceitos situados em 

planos diversos: “o plano é diverso, porque os direitos do homem indicam conceito 

jusnaturalista, enquanto as liberdades públicas representam um reconhecimento dos 

direitos do homem, através do direito positivo. Os direitos do homem constituem 

conceito que prescinde do reconhecimento e proteção do direito positivo, existindo 

ainda que a legislação não os estabeleça nem os assegure. As liberdades públicas, bem 

pelo contrário, são direitos do homem que o Estado, através de sua consagração, 

transferiu do direito natural ao direito positivo... Também diverso é o conteúdo das 

                                                 
28 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 

22. 
29BITTAR, Carlos Alberto. Op. Cit., p. 24. 
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liberdades públicas e dos direitos do homem: a partir do século XVIII, os direitos do 

homem passaram por uma evolução que fez com que as liberdades em sentido estrito 

(negativas) fossem paulatinamente se ampliando, para também abrangerem direitos e 

prestações positivas. Tais direitos não constituem liberdades stricto sensu. Assim sendo, 

nem todos os direitos do homem, ainda que reconhecidos pelo direito positivo, são 

suscetíveis de fundamentar uma liberdade pública strictu sensu.” 30  

Na verdade, verifica-se uma grande dificuldade em estabelecer a distinção entre 

direitos do homem, direitos fundamentais e liberdades públicas.31 Percebe-se claramente 

que a terminologia é aplicada indistintamente variando de um país para outro. No 

Brasil, seguindo a tendência francesa, adota-se com muita freqüência a expressão 

Liberdades Públicas32, atribuindo-lhe porém o significado que engloba a generalidade 

dos direitos fundamentais.33  

Paulo Bonavides adverte que a expressão “Liberdades públicas” pode ser 

associada à “direitos fundamentais”; e dentre estes o que a doutrina chama de direitos da 

liberdade sentenciando: “Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm 

por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é o seu traço mais característico; 

enfim são direitos da resistência ou de oposição perante o Estado” 34 

Direitos Fundamentais35 são aqueles direitos que aplicados diretamente e gozam 

de uma proteção especial nas Constituições dos Estados de Direito são provenientes de 

                                                 
30 GRINOVER, Ada Pellegrini, op. cit.,  p. 7. 
31Em igual raciocínio AFONSO DA SILVA, José, op. cit., p. 174:  “a ampliação e transformação dos 
direitos fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e 
preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, 
tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem.” 
32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
15. A respeito desta expressão lecionou o seguinte: “A expressão liberdades públicas passou a ser 
preferida, no meio jurídico – pois no político jamais o foi – quando o jusnaturalismo cedeu lugar ao 
positivismo. Tais liberdades seriam prerrogativas reconhecidas e protegidas pela ordem constitucional.  
Entretanto, se a expressão serve para designar os direitos declarados em 1789 e noutras declarações de 
espírito exclusivamente liberal; ela é pouco adequada num mundo que reconhece entre as referidas 
“prerrogativas” direitos no plano econômico e social que vão bem mais longe do que meras liberdades. 
Por força de inércia, todavia, ainda modernamente ela é empregada no sentido de direitos fundamentais.” 
33 Neste sentido FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 
60: “Os direitos fundamentais assegurados nas constituições formam as chamadas liberdades públicas, 
que limitam o poder dos entes estatais”. 
34 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001,  p. 517 
35 Para FREIRE, Antonio Manuel Peña. La garantía en el Estado constitucional de derecho. Madrid: 
Editorial Trotta, 1997,  p. 109 “la principal y más fuerte expresión de la centralidad de la personae en el 
derecho, no carecen de importancia los intentos de explicación del fenómeno en los que están presentes 
elementos de carácter objetivo con la pretensión de superar la naturaleza individual de los derechos 
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um amadurecimento da própria sociedade no que se refere a proteção destes direitos. 

Por isso, a lenta evolução até que chegasse a este nível de proteção em nível 

internacional e nacional dos referidos Direitos.36  

Come feito, o termo direito fundamental surge na França no século XVIII, 

decurrente de um grande processo político e cultural, consoante Perez Luño: “El 

término ‘derechos fundamentales’ aparece en Francia hacia 1770 en el movimiento 

político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789. La expresión ha alcanzado luego especial relieve en Alemania, 

donde bajo el título de los Grundrecte se ha articulado el sistema de relaciones entre el 

individuo y el Estado, en cuanto fundamento de todo el orden jurídico-político. Este es 

su sentido en la Grundgesetz de Bonn de 1949. De ahí que gran parte de la doctrina 

entienda que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivados en 

las constituciones estatales.” 37 

Para tanto, o citado autor propôs o seguinte conceito: “ Un conjunto de 

facultades y instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.” 38 

José Afonso da Silva entende que a expressão mais adequada seria Direitos 

Fundamentais do Homem: “Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais 

adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a 

concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é 

reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições 

que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 

pessoas. No qualitativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem 

ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 

Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 

                                                 
36 Neste sentido MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1997, p. 19: 
“Os direitos humanos fundamentais, em sua concepção atualmente conhecida, surgiram como produto da 
fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a conjugação dos 
pensamentos filosófico-jurídicos, das idéias surgidas com o cristianismo e com o direito natural.” 
37 PÉREZ LUÑO, Antonio E. Derechos humanos, Estado de derecho y constitución. 5. ed. Madrid: 
Tecnos, 1995, p. 30-31. 
38 PÉREZ LUÑO, Antonio E. Op. Cit., p. 48 
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fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos 

humanos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais 

encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da 

pessoa humana, expressamente no art. 17.”39 

Assinale-se então a necessidade de proteger estes direitos, já que individualizam 

a pessoa em si, como projeção na própria sociedade em que vive. Tais direitos 

destinam-se a preservar as pessoas em suas interações no mundo social e quando 

expressamente consignados na Constituição, como no caso brasileiro, esses direitos 

realizam a missão de defesa das pessoas diante do poder do Estado, e aí se tem 

exatamente a concepção destes direitos constituindo os direitos fundamentais.  

Geralmente, a terminologia "direitos humanos" é empregada para denominar os 

direitos positivados nas declarações e convenções internacionais, como também as 

exigências básicas relacionadas com a dignidade, liberdade e igualdade de pessoa que 

não alcançaram um estatuto jurídico positivo. 

Segundo Antonio-Enrique Pérez Luño, os direitos humanos formam um 

conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as 

exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade humanas, as quais devem ser 

reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e 

internacional. Portanto, possuem tanto um caráter descritivo (direitos e liberdades 

reconhecidos nas declarações e convenções internacionais), como também prescritivo 

(alcançam as exigências mais vinculadas ao sistema de necessidades humanas e que, 

devendo ser objeto de positivação, ainda assim não foram consubstanciados).40 

Os direitos humanos também se diferenciam, por sua vez, da idéia de direitos 

naturais, e não devem ser referidos como expressões correlatas. A pendência que 

geralmente acarreta a confusão conceitual gira em torno dos fundamentos dos direitos 

humanos. A busca de um fundamento absoluto de validade empreendida pelos adeptos 

do jusnaturalismo é uma tarefa laboriosa, nem sempre possível de ser direcionada a um 

final e, ainda que admitida a sua viabilidade, questiona-se a validade deste 

empreendimento.41 

                                                 
39 AFONSO DA SILVA, José. Op. Cit., p. 176. 
 
40 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Op. cit., 1998, p. 46-47. 
41 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 15 ss. 
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A busca de um fundamento absoluto, irresistível, na visão de Norberto Bobbio, é 

infundada porque as tentativas de conceituar "direitos do homem" revelaram-se 

tautológicas, na medida em que fazem alusão apenas ao estatuto almejado, mas sem 

mencionar seu conteúdo; ou, mesmo quando tratam do conteúdo, o fazem com termos 

avaliativos cuja interpretação é diversificada e estão sujeitos a ideologia do intérprete.42 

Mais um ponto obscuro na busca de um fundamento absoluto é o apelo a valores 

últimos nem sempre justificáveis e até mesmo antinômicos, exigindo uma concessão 

mútua para serem realizados.43 

Um terceiro fator prejudicial à noção de fundamento absoluto é que os direitos 

dos homens compõem uma classe sujeita as modificações, isto é, são direitos 

historicamente relativos e formam uma classe heterogênea, incluindo pretensões 

diversas e até mesmo incompatíveis, tornando insustentável a idéia de terem por base o 

mesmo fundamento absoluto.44 

Segundo Norberto Bobbio, os direitos do homem não atingiram níveis mais 

elevados de eficácia enquanto a argumentação girou em torno de um fundamento 

absoluto irresistível. Para ele, a questão do fundamento absoluto dos direitos do homem 

perdeu parte de sua relevância porque, apesar da crise do fundamento, ainda assim foi 

possível construir a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como um 

documento que conta com uma legitimidade praticamente mundial, apesar de não haver 

consenso quanto ao que poderia ser considerado fundamento absoluto de tais direitos. 

Desta forma, a questão central em relação aos direitos do homem, em sua opinião, 

passou a ser a busca pela eficácia, pois apenas mostrar que são desejáveis não 

equacionou o problema da sua realização. Mais do que encontrar o fundamento absoluto 

dos direitos humanos, o papel principal passou a ser a procura dos vários fundamentos 

possíveis em cada caso concreto, unidos ao estudo dos problemas inerentes a sua 

eficácia.45 

Portanto, muito embora alguns direitos humanos de fato sejam inerentes à 

condição humana e com apelo à universalidade, não é possível desvinculá-los da sua 

dimensão temporal e espacial, sendo imprópria à afirmação de que direitos humanos 

eqüivalem aos direitos naturais ou direitos do homem. 
                                                 
42 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 15. 
43 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 15. 
44 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 16. 
45 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 23-24.  
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Agora passa-se a discutir a noção dos direitos fundamentais. Conforme Antonio-

Enrique Pérez Luño, direitos fundamentais são aqueles direitos humanos garantidos 

pelo ordenamento jurídico positivo, que, na maior parte dos casos, estão na norma 

constitucional, e que almejam gozar uma tutela reforçada. Possuem um sentido mais 

preciso e estrito, pois descrevem apenas o conjunto de direitos e liberdades jurídicas 

institucionalmente reconhecidas e garantidas pelo direito positivo. São direitos 

delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação responde a seu caráter básico 

ou fundamentador do sistema jurídico político do Estado de Direito.46 

De um modo geral, a doutrina nacional e estrangeira situa os direitos 

fundamentais como direitos jurídico-positivamente constitucionalizados.47 Contudo, 

esta apreciação não deve ser tomada apenas no seu caráter formal, pois pode não retratar 

corretamente o sentido e o alcance conferido pela Constituição aos direitos 

fundamentais e estaria em desarmonia com a sua feição sistêmica aberta. Também 

obstaria imensamente a compreensão do conteúdo e do significado de certas disposições 

referentes a estes direitos. Isso é o que se verifica em relação à norma contida no art. 5º, 

§ 2º, na qual estão previstos como direitos fundamentais não só os direitos referidos no 

corpo da atual Constituição, mas inclusive os direitos decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja 

signatário, ou seja, situações onde não há uma positivação direta e expressa de 

determinados direitos fundamentais. 

Logo, o entendimento de direitos fundamentais como direitos positivados 

constitucionalmente deve ser encarado de maneira ampla e em consonância com a 

noção de Constituição como um sistema aberto composto por normas e princípios, a fim 

de não excluir do seu campo direito que, em face do seu conteúdo e relevância, devem 

compor a categoria dos direitos fundamentais. 
                                                 
46 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Op. cit., 1998, p. 46-47. 
47 A título de exemplificação na doutrina estrangeira: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional e teoria da Constituição. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 347. Nas palavras do autor: 
"os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento nas 
constituições e deste reconhecimento se derivem conseqüências jurídicas."  
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. t. IV. 3ª ed. revista e actualizada. Coimbra: 
Coimbra, 2000, p. 7. Afirma: "Por direitos fundamentais entendemos os direitos ou as posições jurídicas 
activas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na 
Constituição, seja na Constituição formal, seja na Constituição material – donde, direitos fundamentais 
em sentido formal e direitos fundamentais em sentido material."  
Exemplos na doutrina pátria: AFONSO DA SILVA, José. Op. cit., p. 179. Consigna: "direitos 
fundamentais do homem são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em 
prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana." BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2000, p. 514-
515. 
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Na tentativa de apresentar uma noção de direitos fundamentais 

constitucionalmente adequada surge a classificação: direitos fundamentais em sentido 

formal e direitos fundamentais em sentido material.  

Na primeira categoria encontram-se todas as posições jurídicas subjetivas das 

pessoas enquanto consagradas na Constituição.48 As normas que dispõem sobre direitos 

fundamentais (sentido formal) ocupam um lugar de proeminência na ordem jurídica e 

constituem limites materiais de reforma, bem como possuem aplicabilidade imediata 

(art. 5º, § 1º, da Constituição de 1988) que institui parâmetros de escolhas, decisões, 

ações e controle, dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais e forma um 

núcleo de proteção especial em situações de exceção (art. 136 ss. da Constituição de 

1988). 

A noção material dos direitos fundamentais inclui os direitos declarados, 

fundados pelo constituinte e os direitos originados da concepção de Constituição 

dominante, da idéia de Direito, do sentimento jurídico coletivo.49 

A fundamentalidade material pode dar a impressão de ser menos importante; 

entretanto, somente esta idéia fornece subsídios para a abertura da Constituição a outros 

direitos fundamentais não constitucionalizados expressamente (ou seja, direitos 

materialmente, mas não formalmente constitucionais) e para a aplicação do regime 

jurídico condizente com a sua fundamentalidade. 

 

1.2.1 Características dos direitos fundamentais e a relevância de sua 

positivação nas constituições 

Caracterizar os direitos fundamentais é um empreendimento custoso devido à 

pluralidade de formas e a abrangência de conteúdos contidos no seu conjunto. Qualquer 

caracterização pode incorrer na dificuldade de enquadramento em toda sorte de 

modalidades de direitos que formam o complexo dos direitos fundamentais. 50 

Além do que, de acordo com o enfoque dado, quer filosófico, ou sociológico, ou 

jurídico, dentre outros, pode-se ter uma amplitude maior ou menor do rol caracterizador 

                                                 
48 MIRANDA, Jorge. Op. cit., 2000, p. 9. 
49 MIRANDA, Jorge. Op. cit., 2000, p. 10. 
50 Nesse sentido, GUERRA, Sidney. Op. cit. ,2004. 
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destes direitos. Mesmo diante das exceções inevitáveis é possível vislumbrar certos 

aspectos marcantes dos direitos fundamentais no que tange ao enfoque jurídico. 

Portanto, as características que serão expostas qualificam genericamente os 

direitos fundamentais; porém, observando-os de forma individualizada, poder-se-á 

verificar exceções a esta ou aquela característica em particular. 

A doutrina jurídica, ao ventilar sobre as características dos direitos 

fundamentais, geralmente recorre aos traços inicialmente referidos no campo do 

jusnaturalismo, daí fazer menção à inalienabilidade, à imprescritibilidade, à 

irrenunciabilidade e à inerência; ou apela às concepções mais contemporâneas de 

direitos humanos, cuja influência das discussões em torno do direito internacional faz-se 

visível, mencionando a historicidade, a universalidade, a indivisibilidade e a 

interdependência, conforme pode-se perceber no rol abaixo:51 

a) Historicidade – significa que são direitos históricos como todos os demais. 

Nascem, modificam-se e podem desaparecer. Constituem uma classe variável e 

historicamente relativa. São históricos não apenas por serem normas criadas pela 

sociedade que regulam, mas por refletirem as concepções e valores fundamentais que 

esta sociedade possui. Este traço aparta qualquer consideração de ordem natural em 

torno dos direitos fundamentais que os qualifica como absolutos, imutáveis e supra-

estatais. O processo de criação dos direitos fundamentais não tem um epílogo; o rol 

continua passando por alterações e acréscimos capazes de promover uma adaptação às 

demandas sociais de cada época e local.52 

b) Inalienabilidade – são direitos que estão fora de qualquer possibilidade de 

transferência ou negociação, porque não são de conteúdo econômico-patrimonial. 

Portanto, são indisponíveis a qualquer importância. 

c) Imprescritibilidade – a prescrição não atinge a exigibilidade de direitos 

personalíssimos, mesmo que não sejam individualistas, por isso são exigíveis a qualquer 

tempo, não comportando prazo de validade. O mero fato de terem seu reconhecimento 

na ordem jurídica já torna possível o exercício de grande parte destes direitos. 

                                                 
51 Em relação às características: historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade, 
cf. AFONSO DA SILVA, José. Op. cit., p. 180-182. Em relação às características: inerência, 
universalidade, indivisibilidade e interdependência, cf. WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 
São Paulo: Malheiros, 1999, p. 109-121.  
52 Sobre a historicidade dos direitos fundamentais cf. BOBBIO, Norberto. Op. cit., 1992, p. 15-24. 
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d) Irrenunciabilidade – alguns direitos fundamentais podem ter seu exercício 

facultado ou até mesmo não serem exercidos, porém não é admissível a sua renúncia. O 

caráter fundamental destes direitos perderia seu sentido caso ficasse à mercê do 

indivíduo ou da coletividade a capacidade de renunciá-los. A irrenunciabilidade 

assegura que mesmo em circunstâncias excepcionais e/ou de grave comoção interna não 

é admitida a renúncia ou a extinção dos direitos e garantias fundamentais, ainda que 

ocorram restrições ou limitações temporárias justificadas quanto ao âmbito de sua 

eficácia. Logo, a irrenunciabilidade não significa a impossibilidade de restrições ou 

limitações da fruição de tais direitos, mas impede a vulnerabilidade completa dos 

mesmos. 

e) Inerência – inicialmente a noção de que os direitos fundamentais são inerentes a 

cada pessoa, pelo simples fato de existir, decorria do fundamento jusnaturalista; 

contudo, atualmente o reconhecimento da inerência exerce a função de permitir uma 

alteração constante do sistema normativo dos direitos fundamentais, sempre que ocorrer 

uma renovação do entendimento do que seja "dignidade da pessoa humana", ou seja, 

busca preservar o núcleo essencial que dá a identidade ao homem, evitando o tratamento 

desumanizante ou assemelhado a uma coisa. A conseqüência pode ser sentida na idéia 

de Estado de Direito, pautada numa ótica de respeito a normas previamente 

estabelecidas, como uma forma de garantir o ser humano contra o Estado. Também 

influi para um caráter não-taxativo dos direitos fundamentais até o momento 

reconhecidos, posto que inerentes aos homens, individual ou coletivamente tomados, 

sofrem constantes modificações. 

f) Universalidade – embora a universalidade seja uma característica normalmente 

referida em relação aos direitos humanos, é possível extrair alguns reflexos de sua 

influência também em relação aos direitos fundamentais, pois, apesar de serem 

positivados num ordenamento jurídico específico de uma comunidade política numa 

época determinada, são extensíveis a todos sem distinção de qualquer natureza, exceto 

em casos indicados pela própria Constituição. Seria uma contradição cogitar de direitos 

fundamentais que partissem de uma idéia segregacionista ou discriminatória. 
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g) Indivisibilidade e interdependência – no tocante aos direitos fundamentais a 

indivisibilidade indica que não há meio termo: o respeito à dignidade da pessoa humana 

requer que sejam respeitados os direitos fundamentais civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, individuais ou coletivos. Afinal, é uma característica do conjunto das 

normas e não de cada direito isoladamente considerado.  

  Por sua vez, a interdependência refere-se aos direitos fundamentais considerados 

em espécie, ao compreender-se que um determinado direito não atinge eficácia plena 

sem a realização simultânea de alguns ou de todos os outros direitos fundamentais. Não 

há distinção entre os direitos fundamentais, quer sejam direitos civis e políticos ou quer 

sejam direitos econômicos, sociais e culturais, pois a realização de certo direito pode 

depender (como geralmente acontece) do respeito e promoção de diversos outros, 

independentemente de sua classificação. A indivisibilidade e interdependência 

corroboram para a concorrência dos direitos fundamentais, isto é, a acumulação ou 

intercruzamento de diversos direitos. Uma única situação pode ser regulamentada por 

mais de um preceito de direito fundamental. 

As características apresentadas são meras referências para a compreensão dos 

direitos fundamentais e, ainda que em relação a cada espécie componente do catálogo 

constitucional possam existir ressalvas, servem para ilustrar certos elementos balizados 

na doutrina como relevantes na identificação de um direito como um direito 

fundamental. O objetivo de traçar linhas gerais sobre o conjunto destes direitos, 

independentemente de sua individuação, é fornecer uma visão genérica sobre os direitos 

fundamentais enquanto tais, muito embora a caracterização não encerre o problema da 

definição dos fatores que concorrem para a alocação de um direito no rol dos direitos 

fundamentais. 

Esteio do constitucionalismo em sua concepção inicialmente liberal, os direitos 

do homem encontram-se referidos primeiramente em forma de declarações de direitos e, 

posteriormente, tornando-se parte expressiva de inúmeros documentos constitucionais 

numa tendência mantida, aprimorada e ampliada com o passar do tempo. 

Existe uma correlação entre as noções de Constituição e Estado de Direito e os 

direitos fundamentais, pois estes são essenciais na estruturação do Estado 

constitucional. Tão intrincada é esta interação que a possibilidade de dissociá-los 

inviabiliza a manutenção da idéia de um Estado constitucional democrático. O que, 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
25 

aliás, já foi mencionado por Hans Peter Schneider, ao dizer que os direitos fundamentais 

são condições sem as quais não há Estado constitucional democrático.53 

Os direitos fundamentais podem ser diretamente conectados com a idéia de 

democracia. Percebe-se esta ligação, por exemplo, quando a liberdade de participação 

política do cidadão, como possibilidade de intervenção no processo decisório, e de 

exercício de efetivas atribuições inerentes à soberania (direito de voto, igual acesso aos 

cargos públicos etc.) complementa de modo indispensável as demais liberdades. A 

função decisiva exercida por tais direitos num regime democrático como garantia das 

minorias contra desvios do poder praticados pela maioria no poder, junto com a 

liberdade de participação, salienta a efetiva garantia da liberdade-autonomia. 

A função limitativa do poder exercida pelos direitos fundamentais tem ênfase 

histórica, especialmente quando observados na dimensão negativa, ou seja, quanto ao 

dever de abstenção do Estado, geralmente exercido sob a forma das liberdades 

fundamentais. Por outro lado, o Estado democrático de direito tem nos direitos 

fundamentais um dos critérios de legitimação do poder estatal, de modo que o poder não 

se faz mediante o uso indiscriminado, arbitrário da força, e nem pode manifestar-se 

alheio aos condicionamentos introduzidos pela ótica dos direitos fundamentais. 

Para José Joaquim Gomes Canotilho, os direitos fundamentais são reserva de 

Constituição, isto é, tomam parte entre os elementos que identificam a posição do 

homem no mundo estruturante/estruturado da ordem constitucional e são reserva de 

justiça, o que significa dizer que há necessidade de uma ordem que aspire ser justa. A 

mera legalidade formal não é suficiente, sendo preciso a validade intrínseca, o que 

demanda ser um parâmetro da legitimidade formal e material da ordem jurídica estatal: 

"o fundamento de validade da constituição (= legitimidade) é a dignidade do seu 

reconhecimento como ordem justa (Habermas) e a convicção, por parte da coletividade, 

da sua 'bondade intrínseca'".54 Deste modo os direitos fundamentais constituem-se de 

elementos de ordem jurídica objetiva, integrando um sistema valorativo que atua como 

fundamento material de todo o ordenamento jurídico. 

                                                 
53 SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y Constitucion. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1991, p. 136. 
54 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 111.  
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Os direitos fundamentais apresentam um dúplice caráter, como bem acentua 

Konrad Hesse: são direitos subjetivos e são elementos fundamentais da ordem objetiva 

da coletividade.55 

Como direitos subjetivos, os direitos fundamentais determinam e asseguram a 

situação jurídica do particular como homem e cidadão, garantindo um instituto jurídico 

ou liberdade de um âmbito de vida – dimensão individual. Trata-se de um status 

jurídico material de conteúdo determinado concretamente e limitado para o particular e 

para os poderes do Estado. São elementos fundamentais da consciência jurídica e 

legitimadores da ordem. Possuem um lado negativo (defesa contra poderes estatais) e 

um lado positivo (atualização das liberdades neles garantidas – liberdades positivas).56 

Como dados fundamentais da ordem objetiva (dimensão coletiva) são 

determinantes, limitadores e asseguradores de status que integram o particular na 

coletividade. Convivem tanto na dimensão subjetiva, quanto na objetiva, numa relação 

de complementaridade e fortalecimento recíproco. Os direitos fundamentais como 

direitos de defesa subjetivos do particular têm como correspondência como elemento de 

ordem jurídica objetiva as determinações de competência negativa para os poderes do 

Estado. Este caráter dos direitos fundamentais admite a determinação dos conteúdos 

fundamentais da ordem jurídica e ganha configuração nas ordens da democracia e do 

Estado de direito, através do processo de formação da unidade política e da atividade 

estatal. Enfim, normatizam os traços fundamentais da ordem da coletividade.57 

Sintetizando, os direitos fundamentais são alicerces de uma comunidade 

organizada política e juridicamente através de uma Constituição. Portanto, fazem parte 

da Constituição formal e material, demonstrando importância subjetiva e objetiva para a 

estruturação da ordenança coletiva. 

 

                                                 
55 HESSE, Konrad. Op. cit., 1998, p. 228-229. 
56 HESSE, Konrad. Op. cit., 1998, p. 230-235. 
57 HESSE, Konrad. Op. cit., 1998, p. 239-240. 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
27 

CAPÍTULO 2 – OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS E SUA INCORPORAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA  

 

2.1     Os tratados internacionais – considerações gerais 

Antes de fazer a análise das teorias existentes no Brasil sobre a incorporação dos 

tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, serão apresentadas 

considerações genéricas sobre os tratados internacionais.58 

Os tratados internacionais são apresentados como fontes formais do direito 

internacional público, sendo extremamente importantes para o “processo legislativo” e 

“codificação” do direito internacional. 

O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça estabelece quais são as 

fontes do direito internacional:  

1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o Direito internacional 

as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: 

a) as Convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que 

estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como 

sendo o direito; 

c) os princípios gerais de direito, reconhecidas pelas nações civilizadas; 

d) sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a 

doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a 

determinação das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir 

uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem. 

Nesse estudo em que se prioriza a verificação da inserção das normas 

internacionais no âmbito interno, serão expendidas considerações apenas acerca dos 

tratados internacionais, embora as demais fontes tenham a sua importância e 

especificidades próprias.   

                                                 
58 Para a leitura completa, vide o capitulo III de GUERRA, Sidney. Direito internacional publico. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. 
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A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969, estabelece que 

Tratado é o acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo 

Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 

instrumentos conexos qualquer que seja a sua designação específica.  

 No ano de 1986 foi concebida uma nova Convenção que alarga o conceito 

formulado acima, apresentando também as Organizações Internacionais com a 

possibilidade de celebrarem tratados internacionais para com outras Organizações 

Internacionais e com Estados, como se vê: 

“Artigo 2º . Tratado significa um acordo internacional regido pelo 

Direito Internacional e celebrado por escrito: 

I – entre um ou mais Estados e uma ou mais Organizações 

Internacionais; ou 

II – entre organizações internacionais, quer este acordo conste de um 

único instrumento ou de dois ou mais instrumentos conexos e qualquer que seja a sua 

designação específica.”  

Fato curioso é que o tratado internacional pode assumir vários nomes em língua 

portuguesa, o que produz enorme confusão aos estudiosos da matéria.  

O próprio texto constitucional brasileiro estabelece em seu artigo 84, inciso VIII 

que: “Compete privativamente ao Presidente da República. Celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais com o ad referendum do Congresso Nacional.” 

Então vejamos: o Brasil somente poderá celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais? E as Declarações, Pactos, Protocolos e outras manifestações que possam 

advir no plano das relações internacionais? 

Com efeito, têm-se apresentado vários nomes para designar tratados 

internacionais, tais como: tratado, convenção, ata, carta, constituição, protocolo, 

estatuto, concordata, declaração, pacto, compromisso, regulamento, troca de notas, 

acordo etc. Nesse propósito, as palavras de Rezek: “O uso constante a que se entregou o 

legislador brasileiro da fórmula tratado e convenções, induz o leitor desavisado à idéia 

de que os dois termos se prestem a designar coisas diversas. Muitas são as dúvidas que 

repontam, a todo momento, na trilha da pesquisa terminológica. (...) O que a realidade 

mostra é o livre, indiscriminado, e muitas vezes ilógico, dos termos variantes daquele 
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que a comunidade universitária, em toda parte – não houvesse boas razões históricas 

para isso - , vem utilizando como termo-padrão. Quantos são esses nomes alternativos? 

(...)A análise da experiência convencional brasileira ilustra, quase à exaustão, as 

variantes terminológicas de tratado concebíveis em português: acordo, ajuste, arranjo, 

ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, 

declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento.”59 

A título ilustrativo e corroborando o posionamento acima indicado, serão 

apresentadas algumas das várias denominações de tratado e a conceituação 

correspondente:  

Tratado – é utilizado para os acordos solenes (acordo de paz);  

Convenção – é o tratado que cria normas gerais (convenção sobre o mar 

territorial); 

Declaração – é usada para os acordos que criam princípios jurídicos ou afirmam 

uma atitude política comum; 

Ato – quando estabelece regras de direito;  

Pacto – é um tratado solene;  

Estatuto – empregado para os tratados coletivos geralmente estabelecendo 

normas para os tribunais internacionais;  

Protocolo – podem ser protocolo-conferência (que é a ata de uma conferência) e 

protocolo-acordo (cria normas jurídicas); 

Carta – é o tratado em que se estabelecem direitos e deveres. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que os tratados internacionais apresentam vários 

nomes na língua portuguesa e a nomenclatura será empregada para a natureza de cada 

compromisso assumido no plano das relações internacionais.  

Para a celebração dos tratados internacionais devem ser observadas algumas 

fases ou etapas em seu processo de elaboração: negociação, assinatura, ratificação, 

promulgação, publicação e registro. 

                                                 
59 REZEK, José Francisco, op. cit., p. 15-16 
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a) Negociação – é a fase onde os Estados discutem seus interesses e estabelecem 

o conteúdo do tratado, podendo ser realizada diretamente de governo a governo ou 

através dos plenipotenciários.   

O direito interno é que estabelece quais são os órgãos competentes para negociar 

o tratado e em regra, dentro da ordem constitucional do Estado, é de competência do 

Poder Executivo.  

Como visto, no Brasil, conforme estabelece o artigo 84, VIII, da Constituição da 

República, a competência é do Presidente da República. 

b) Assinatura – não implica obrigação para o Estado pois precisa ser confirmada 

através de ratificação. Se as pessoas que forem assinar este tratado não estiverem com 

plenos poderes, irão apenas apor a sua rubrica. 

c) Ratificação – é a fase em que o tratado torna-se obrigatório 

internacionalmente e é o direito interno de cada Estado que determina a maneira como 

deve ser feita.  

No Brasil, por exemplo, é feita pelo Poder Executivo com o ad referendum do 

Congresso Nacional, conforme estabelece o artigo 84, VIII, cominado com o artigo 49, 

I, da Constituição Federal. 

Assim, ratificação é o ato pelo qual a autoridade nacional competente informa às 

autoridades correspondentes dos Estados cujos plenipotenciários concluíram, com os 

seus, um projeto de tratado, a aprovação que dá a este projeto e o que faz doravante um 

tratado obrigatório para o estado que esta autoridade encarna nas relações 

internacionais.   

Deve-se chamar atenção para as possíveis reservas onde o Estado deixa de 

aceitar uma ou várias causas do tratado. A parte que assim proceder fica desobrigada 

pelo cumprimento dessas cláusulas. 

Entende-se por reserva como uma declaração unilateral, qualquer que seja sua 

redação e denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um 

tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de 

certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. 

Para serem válidas, as reservas devem preencher uma condição de forma, isto é, 

deve ser apresentada por escrito pelo poder competente dentro do Estado para o trato 
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dos assuntos internacionais e uma condição de fundo que é a aceitação da reserva pelos 

outros contratantes. 

d) Promulgação – É o ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o governo de 

um Estado afirma ou atesta a existência de um tratado por ele celebrado e o 

preenchimento das formalidades exigidas para sua conclusão, e, além disto, ordena sua 

execução dentro dos limites aos quais se estende a competência estatal.  

e) A publicação é a condição necessária para que o tratado seja aplicado na 

ordem interna do Estado. Publica-se no Diário Oficial da União o texto do tratado e o 

decreto presidencial. 

f) Registro – é um requisisto que vem expresso na Carta da ONU, em seu artigo 

102, parágrafo 2º que estabelece que "nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo 

internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do 

parágrafo 1º deste artigo deverá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão 

das Nações Unidas". 

Impende assinalar que o tratado, mesmo sem registro, é válido e obrigatório, 

entretanto inoponível, isto é, não pode ser invocado perante os órgãos da ONU.  

Outra questão que não pode ser desprezada no estudo corresponde ao fato de que 

os tratados internacionais podem se apresentar com normas contraditórias. Nesse 

sentido, têm sido apresentados alguns critérios, a saber: 

i) a regra geral é que o mais recente prevalece sobre o anterior quando as partes 

contratantes são as mesmas nos dois tratados; 

ii) quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos Estados: 

- entre um Estado-parte em ambos os tratados e um Estado-parte somente no tratado 

mais recente se aplica o mais recente.  

- entre um Estado-parte em ambos os tratados e um Estado-parte somente no tratado 

anterior se aplica o tratado anterior. 

- entre os Estados-parte nos dois tratados só se aplica o anterior no que ele não for 

incompatível com o novo tratado. 

Com efeito, os estudos relativos aos tratados internacionais possibilitam o 

desenvolvimento de vários pontos sobre esta instigante matéria, todavia, nossa 

pretensão não foi de aprofundar demasiadamente o tema. 
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Ao contrário, as considerações acima indicadas foram necessárias para que 

houvesse maior clareza na abordagem que se seguirá, ou seja, o entendimento que se 

tem hoje no Brasil acerca dos tratados de direitos humanos e a sua respectiva 

incorporação na ordem jurídica interna com o florescimento de várias teorias sobre a 

matéria. 

 

2.2   Teorias sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos60 

 Feitas as considerações necessárias para entendimento do que são tratados 

internacionais, bem como o processo de elaboração dos mesmos, serão apresentadas as 

teorias existentes no Brasil acerca do status que os tratados de direitos humanos são 

incorporados no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Antes, porém, deve ser observado que ao celebrar um tratado internacional de 

direitos humanos, o Estado assume uma série de deveres posto que os direitos que estão 

concebidos no referido documento internacional, alcança pessoas e/ou grupos de 

pessoas. 

 Qual seria a razão para o Estado assumir obrigações, às vezes tão complexas, no 

plano das relações internacionais? Que poderia “ganhar” o Estado com isso?  

 A doutrina61 tem apresentado alguns aspectos interessantes para “justificar” a 

assunção de compromissos no plano internacional e no plano doméstico em matéria de 

direitos humanos. 

 O processo de internacionalização dos direitos humanos decorre, principalmente, 

das barbáries praticadas por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial.  

 Inicialmente, a sociedade internacional assistiu de forma inerte o aviltamento da 

dignidade de milhares de pessoas, sem que houvesse sido coordenada uma ação no 

plano internacional sobre a problemática. A questão era praticamente tratada como um 

problema de natureza doméstica não sendo utilizados os instrumentos que 

hodiernamente estão consagrados no direito internacional. 

                                                 
60 O estudo completo encontra-se na obra de GUERRA, Sidney. Direitos humanos na ordem jurídica 
internacional e reflexos para a ordem constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008  
61 Nesse sentido, vide RAMOS, André de Carvalho, op. cit., p. 60-68 
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 Outro fator que tem sido apontado, corresponde à vontade de muitos governos 

na aquisição de legitimidade política no campo internacional e, por conseqüência, o 

distanciamento de práticas atentatórias aos direitos humanos aplicadas no passado.  

 Não se pode olvidar também que os movimentos sociais, as universidades, 

pesquisadores e outros segmentos têm desenvolvido trabalho profícuo na conquista de 

direitos humanos, em razão do quadro de penúria social que grande número de pessoas 

se encontram. 

 A questão do desenvolvimento sustentável é muito importante porque fomenta o 

desenvolvimento econômico do Estado e a necessidade de preservar o meio ambiente.  

 Hodiernamente, não se pode conceber o estudo dos direitos humanos sem levar 

em consideração a atividade econômica do Estado, isto é, não há como apresentar 

políticas de direitos humanos num Estado “fraco”.  

Destarte, se por um lado os Estados devem promover políticas de 

desenvolvimento para que os indivíduos possam ter seus postos de trabalho, casa, 

alimentação, enfim, a observância de uma vida digna, é fato também que essas políticas 

sejam desenvolvidas em consonância com os limites que são definidos pelo próprio 

meio ambiente. Ou seja, as atividades econômicas não podem “estrangular”, ir além,  

ultrapassar as possibilidades do ambiente, sob o risco de comprometer o recurso obtido.  

Verifica-se também que os vínculos existentes entre meio ambiente e Direitos 

Humanos são muito próximos na medida em que ocorrendo degradação ambiental 

podem ser agravadas violações aos direitos humanos e, por outro lado, as violações de 

direitos humanos podem levar a degradação ambiental ou tornar mais difícil a proteção 

do meio ambiente. Tais situações ressaltam a necessidade de fortalecer o 

desenvolvimento dos direitos à alimentação, à água e à saúde. 

Não há dúvidas que a proteção do meio ambiente está intimamente ligada com a 

proteção da pessoa humana62, haja vista que não se pode imaginar o exercício dos 

direitos humanos sem que exista um ambiente sadio que propicie o bem-estar para o 

desenvolvimento pleno e digno para todos. 

Atentos a esta necessidade, os Estados reunidos em Estocolmo consagraram esta 

preocupação no princípio de n. 1:  

                                                 
62 Nesse propósito, vide nossa contribuição em GUERRA, Sidney. Direitos humano:; uma abordagem 
interdisciplinar vol. III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. 
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 “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute e 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar; tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, 

a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são 

condenadas e devem ser eliminadas. 

 As medidas em favor dos direitos humanos devem ser tomadas de imediato 

posto que, em algumas circunstâncias, quando se pensa em fazer alguma coisa, já e 

tarde. 

 Levando-se em consideração os aspectos acima indicados e seguindo uma 

tendência internacional, é que a Constituição da República Federativa do Brasil, ao ser 

promulgada em 1988, atribuiu um valor maior ao estudo dos Direitos Fundamentais, 

estabelecendo aplicação imediata aos mesmos. 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

  (...) 

 Parágrafo 1º: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem 

aplicação imediata. 

 Parágrafo 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte. 

Mas, com a dicção do parágrafo segundo é que se inicia um grande debate sobre 

a incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira. A matéria 

passou a comportar várias interpretações, transformando-se em assunto extremamente 

controverso e que dá margem para vários entendimentos.  

 Todavia, embora a matéria suscitasse grandes enfrentamentos e calorosos 

posicionamentos em sede doutrinária e jurisprudencial, havia uma tendência natural 

para aceitação de uma das teses (será apresentada a seguir), mas, com a reforma 
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constitucional ocorrida em dezembro de 2004, o tema ficou ainda mais complicado no 

Brasil. 

 A Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, propiciou 

algumas mudanças significativas na ordem constitucional brasileira e, particularmente 

para efeito desse estudo, tratou de inserir os parágrafos 3º e 4º no artigo 5º. 

 Assim sendo, o artigo 5º da Constituição Federal passou a contar com mais dois 

parágrafos com a seguinte redação: 

 “Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes as emendas 

constitucionais. 

 Parágrafo 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 

cuja criação tenha manifestado adesão.” 

 Existem algumas correntes que hoje estão se digladiando na doutrina e na 

jurisprudência em relação à matéria, isto é, sobre qual status se apresentam os tratados 

de direitos humanos ao serem incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Nesse sentido, podem ser apresentadas quatro grandes correntes: 

  i) a corrente que reconhece natureza supranacional dos tratados internacionais 

de direitos humanos; 

 ii) a corrente que reconhece natureza constitucional dos documentos 

internacionais de direitos humanos; 

 iii) a corrente que afirma que as convenções internacionais têm natureza de lei 

ordinária; e 

 iv) a corrente que estabelece que os tratados de direitos humanos têm caráter 

supralegal. 

 Passemos a análise de cada uma das teorias. 

 

 2.2.1 Os tratados de direitos humanos com natureza supraconstitucional 

 A primeira teoria que se apresenta, tem como expoente no ordenamento jurídico 

brasileiro o professor Celso Albuquerque de Mello que faz a defesa das normas 
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internacionais em relação as normas de direito interno. Segundo ele, os tratados 

internacionais de direitos humanos seriam preponderantes mesmo se confrontados com 

o texto constitucional.  

 Isso significa que nem mesmo a emenda constitucional teria o condão de 

suprimir a normativa internacional subscrita pelo Estado quando a matéria versar sobre 

direitos humanos. 

 Celso Mello apresenta suas considerações valendo-se especialmente do estudo 

do direito numa perspectiva de natureza política, enfatizando que mesmo no exercício 

do Poder Constituinte, este estaria subordinado ao próprio Direito Internacional:  “O que 

desejo afirmar é que a posição que defenderei abaixo em poucas linhas é engajada e 

política. Não se pode separar o Direito Público da Política, bem como todo jurista é um 

cidadão logo ele possui mascarada ou não uma concepção do mundo, isto é, uma 

ideologia. É preciso repetir que vivemos, infelizmente, na era da globalização, o que 

acarreta uma relevância muito grande para o DIP. Inicialmente queremos lembrar que o 

Estado não existe sem um contexto internacional. Não há estado isolado. A própria 

noção de Estado depende da existência de uma sociedade internacional. Ora, só há 

Constituição onde há Estado. Assim sendo a Constituição depende também da 

sociedade internacional. Ao se falar da soberania do Poder Constituinte se está falando 

em uma soberania relativa e quer dizer que tal poder não se encontra subordinado a 

qualquer norma de Direito Interno, mas ele se encontra subordinado ao DIP de onde 

advém a própria noção de soberania do Estado.”63 

 Posteriormente, Celso Mello apresenta as teorias que procuram explicar as 

relações envolvendo o Direito Internacional e o Direito Interno (monismo e dualismo), 

para depois tecer severas críticas ao Brasil por ignorar o tema no plano constitucional, 

deixando para que a jurisprudência resolva os casos em que haja o conflito da norma 

interna e da norma internacional: “A ordem internacional é quem define as 

competências que o Estado possui. O próprio Estado só existe em função de tal ordem. 

(...) No Brasil este tema é praticamente ignorado. As nossas constituições praticamente 

não o versaram. A omissão mostra o pequeno papel das relações internacionais na vida 

brasileira, bem como a “existência” do Brasil mesmo como potência de segunda classe 

na ordem internacional. O conflito entre norma interna e internacional foi sempre 

                                                 
63 MELLO, Celso A. O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 20.  
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resolvido pela jurisprudência. Na década de 50 o Supremo Tribunal Federal dava o 

primado ao DI. No governo Geisel, em pleno autoritarismo militar, o mesmo tribunal 

afirma que a norma mais recente revoga a anterior, seja ela interna ou internacional. Foi 

assim adotado de modo simplista a tese do dualismo.”64      

 Partindo da idéia trilhada pelo professor Celso Mello, serão estabelecidos aqui 

alguns comentários que se manifestam no âmbito do direito internacional, que devem 

ser observados em relação a tese acima proposta.  A começar pela discussão sobre 

monismo e dualismo.65  

 A denominação dualismo foi dada por Alfred Verdross, em 1914, e aceita por 

Triepel, em 1923, que afirmava que o direito internacional e o direito interno de cada 

Estado eram sistemas rigorosamente independentes e distintos, de tal modo que a 

validade jurídica de uma norma interna não se condicionava a sua sintonia com a ordem 

internacional.  

 A teoria dualista identificava as duas ordens jurídicas (internacional e interna) de 

maneira tangente, isto é, elas poderiam se tocar, mas em hipótese alguma seriam 

secantes. Queria apresentar com o teorema a idéia de que as duas ordens jurídicas eram 

independentes e que nada teria em comum. Essa independência teria como base três 

fatores: 

   i) Relações Sociais – o homem era sujeito do Direito Interno e o Estado do 

Direito Internacional; 

   ii) As fontes do Direito Interno eram decorrentes da vontade do Estado, 

enquanto que a do Direito Internacional tratava-se da vontade coletiva dos Estados 

manifestados pelos costumes e nos tratados; 

   iii) A estrutura do Direito Interno era de subordinação, isto é, as leis ordinárias 

subordinadas à Constituição, e a do Direito Internacional era de coordenação, logo, a 

convenção para ser usada internamente teria que se transformar em lei interna. 

 Nesse propósito, vale registrar o magistério de Boson
66

 que acentua seus 

principais temas: 

                                                 
64 Idem, p. 24 
65 GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007, p. 29-35 
66 BOSON, Gérson de Britto Mello. Direito internacional publico. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 136. 
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 i) As fontes do Direito Internacional e do Direito Interno são diversas. As 

normas internacionais procedem da vontade comum dos Estados e só mediante essa 

vontade comum podem ser ab-rogadas ou modificadas. Já as normas jurídicas internas 

emanam da vontade de um só Estado e por esta podem ser ab-rogadas ou modificadas, 

não estabelecendo nenhuma obrigação entre Estados.  

 ii) As normas de Direito Internacional só têm eficácia na ordem internacional de 

quem emanam, enquanto que, por sua vez, as normas de Direito interno só têm eficácia 

na ordem jurídica nacional;  

 iii) Uma ordem jurídica se defronta com a outra como um puro fato; 

 iv) Um sistema jurídico pode referir-se ao outro – fenômeno denominado 

“recepção de normas”, em virtude do qual a ordem jurídica interna faz suas certas 

normas de Direito Internacional”.  

 Hoje a doutrina dualista encontra-se em decadência, muito embora defendida por 

grande parte da doutrina italiana, posto que “tem todos os inconvenientes do 

voluntarismo, nomeadamente o de só se referir aos tratados e não ao costume, sendo, no 

entanto, o costume internacional normalmente aplicado pelos tribunais internos; o 

simples fato de uma norma interna, contrária a um tratado, vigorar não justifica o 

dualismo, já que o mesmo pode suceder na ordem interna com os regulamentos ilegais e 

as leis inconstitucionais; a diversidade de sujeitos não é também verdadeira, pois que, 

hoje em dia, o indivíduo é sujeito de Direito Internacional, e este age na ordem interna 

através das organizações internacionais”.
67  

 Os dualistas enfatizam a diversidade das fontes de produção das normas 

jurídicas, lembrando sempre os limites de validade de todo o direito nacional, e 

observando que a norma do direito internacional não opera no interior de qualquer 

Estado senão quando este, havendo-a aceito, promove-lhe a introdução no plano 

doméstico. 

 No que se refere ao monismo, a teoria se apresenta com a primazia do direito 

interno e com a primazia do direito internacional.  

                                                                                                                                               
 
67 LITRENTO, Oliveiros. Curso de direito internacional publico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 
100. 
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 Em relação ao Monismo com primazia do Direito Interno, a teoria defende que 

existe um único direito, sendo que se encontra no topo deste direito, é a norma jurídica 

interna. Teve seu apogeu no século XIX, principalmente em virtude do Hegelianismo. 

 Esta teoria vingou por muito tempo, pois toda noção de soberania sempre 

pressupõe uma noção de limites, porque se não houvesse limites, a própria sociedade 

internacional desmantelaria.  

 Como manter uma sociedade internacional se o Estado livremente pudesse 

alterar a norma jurídica internacional? Haveria não só uma destruição da sociedade 

internacional como também do Direito Internacional criado por esta sociedade.   

 Assim sendo, esta teoria estabelece que o Estado possua uma soberania absoluta, 

não podendo se sujeitar a uma norma jurídica que não partiu de sua vontade e existiria 

para o Estado um direito estatal aplicado na esfera internacional. Logo a doutrina nega a 

existência do Direito Internacional como um ramo autônomo e independente que ele é. 

 Esta teoria foi completamente abandonada, pois não se adapta em nenhum 

sentido com a realidade dos dias de hoje, principalmente se lembrarmos que vivemos 

em um mundo globalizado, ou seja, em que as fronteiras estatais estão sendo 

ultrapassadas pelos movimentos econômicos e os próprios Estados não conseguem mais 

controlar e nem têm meios para fazer tal controle. É uma teoria ultrapassada. Como 

exemplo, pode-se citar o Nazismo, que considerava o direito alemão superior a todos os 

outros, devendo predominar sobre os demais. 

 A teoria do Monismo com primazia o Direito Internacional surge em Viena com 

Kelsen e Verdross.  

 Kelsen elaborou a pirâmide de normas onde uma norma tinha a sua origem e 

retirava a sua obrigatoriedade de outra que lhe era imediatamente superior. No vértice 

da pirâmide ficava a norma fundamental que para Kelsen era a norma internacional e 

por isso não podia conflitar com o Direito Interno, que era considerada inferior 

(monismo radical).  

 Mais tarde, com a influência de Verdross, passa a admitir o conflito entre as 

duas ordens jurídicas, devendo prevalecer o Direito Internacional, que é superior 

(monismo moderado). 
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 Como acentua Mello, 
68

 o conflito entre o direito interno e o direito internacional 

não quebra a unidade do sistema jurídico, como um conflito entre a lei e a Constituição 

não quebra a unidade do direito estatal. O importante é a predominância do direito 

internacional; que ocorre na prática internacional como nas hipóteses: uma lei contrária 

ao direito internacional dá ao Estado prejudicado o direito de iniciar um processo de 

responsabilidade internacional; uma norma internacional contrária à lei interna não dá 

ao Estado direito análogo ao da hipótese anterior. 

 Com efeito, a jurisprudência e a doutrina internacional têm sido unânime em 

consagrar a primazia do direito internacional. 
69

  

 Comparato70, procurando também dar sua contribuição sobre o tema apresenta 

alguns questionamentos para em seguida enfrentar o ponto: “No terreno dos chamados 

direitos fundamentais, isto é, os direitos humanos reconhecidos expressamente pela 

autoridade política, existe uma hierarquia normativa? O direito internacional prevalece 

sobre o direito interno, ou trata-se de duas ordens jurídicas paralelas? Nesta última 

hipótese, como resolver os eventuais conflitos normativos entre o direito internacional e 

o direito interno?”  

 Em várias Constituições posteriores a Segunda Guerra Mundial já se inseriram 

normas que declaram de nível constitucional os direitos humanos reconhecidos na 

esfera internacional.”  

Sem embargo, quando o critério nacional consagra a supremacia do direito 

internacional sobre a ordem interna, não importando se um mandamento constitucional 

ou lei ordinária, claro está a sua compatibilidade como Direito Internacional Público, eis 

que, conforme a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, as 

disposições internas de um Estado não podem ser usadas por ele como justificativa para 

o inadimplemento de uma obrigação fundada em tratado.  

Quando o critério consagra a supremacia do direito interno, este é incompatível 

com a principiologia do Direito Internacional Público. 

                                                 
68 MELLO, Celso Albuquerque, op. cit.,  p. 106 
69 SILVA, Nascimento, ACCIOLY, Hildebrando.  Manual de direito internacional público. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1998, p. 62 e MELLO, Celso Albuquerque. Curso de direito internacional público. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 109. 
70 COMPARATO, Fabio Konder, op. cit., p. 49 
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Outro ponto de destaque é a previsão da Convenção de Havana sobre Tratados, 

celebrada no ano de 1928, que foi devidamente promulgada no Brasil pelo Decreto n. 

5647/29 que estabelece em seu artigo 11: 

 “Os tratados continuarão a produzir os seus efeitos, ainda que se modifique a 

Constituição interna dos Estados contratantes. Se a organização do Estado mudar, de 

maneira que a execução seja impossível, por divisão do território ou por outros motivos 

análogos, os tratados serão adaptados às novas condições.” 71  

 Já a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969 consagra em seus 

artigos 26 e 27, respectivamente: 

 “Pacta Sunt Servanda 

 Todo tratado que entra em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de 

boa fé. 

 Direito Interno e observância de tratados 

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

o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.”72 

 Ou seja, a partir do momento que o Estado se submete às normas internacionais 

e venha a descumpri-las estaria praticando um ato ilícito e, portanto, sujeito a uma 

reparação internacional.  

 Assim Mello dispôs sobre a matéria: “A Constituição de 1988 no parágrafo 2º do 

artigo 5º, constitucionalizou as normas de direitos humanos consagradas nos tratados. 

Significando isto que as referidas normas são normas constitucionais, como diz Flávia 

Piovesan. Considero esta posição como um grande avanço. 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 está consagrada na 

jurisprudência e tratado internacional europeu de que se deve aplicar a norma mais 

benéfica ao ser humano, seja ela interna ou internacional.”73   (grifei) 

                                                 
71 Vide GUERRA, Sidney. Tratados e convenções internacionais. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006, p. 
468. 
72 Idem, p. 478 
73 MELLO, Celso A., op. cit., p. 27 
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 Embora a teoria apresentada por Celso Mello seja extremamente interessante, 

fica difícil para acompanhar o posicionamento do saudoso mestre em razão de algumas 

situações que se manifestam na ordem constitucional brasileira.  A começar pela 

observância dos princípios da supremacia formal e material da Constituição brasileira 

sobre todo o ordenamento jurídico.  

 Assim sendo, caso houvesse a aplicação preponderante da tese defendida por 

Celso Mello ter-se-ia uma limitação inclusive de verificar o controle de 

constitucionalidade dos tratados internacionais.  

 A matéria está amparada no artigo 102, III, b da Constituição da República que 

estabelece que 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 

 (...) 

 Com efeito, se o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucional um 

tratado internacional, sob a égide da teoria apresentada, quais seriam as repercussões de 

natureza prática no campo das relações internacionais? 

 Mesmo na vigência de um ordenamento que consagra o direito comunitário, 

aplicado no continente europeu, onde devem ser confrontados os sistemas relativos a 

uma ordem jurídica interna, a ordem jurídica comunitária e a ordem jurídica 

internacional, os Tribunais constitucionais se mostram zelosos quando a matéria 

corresponde aos direitos humanos. 

 Isso porque os efeitos seriam extremamente negativos e situações complicadas 

pela declaração de inconstitucionalidade de um tratado internacional.  

 Para evitar essas situações, deve ser realizado um controle preliminar para a 

verificação do tratado de direitos humanos que estará sendo concebido. 
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 Impende assinalar que o denominado “controle preliminar” pode ser realizado 

no Brasil sem maiores complicadores porque o Decreto Legislativo que aprova o tratado 

internacional (os tratados internacionais no Brasil, como demonstrado em tópico 

precedente, devem ser submetidos à apreciação das Casas Legislativas), estão sujeitos a 

impugnação através da Ação Direta de Inconstitucionalidade e também pela Ação 

Declaratória de Constitucionalidade. 

 Vale ressaltar que a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo foi acrescentada ao artigo 103, § 4º da Constituição Federal em 17 de março 

de 1993 com a Emenda Constitucional de nº 3.  

Assim, as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal produzirão efeitos 

sobre todos, bem como a observância do efeito vinculante aos demais órgãos do Poder 

Judiciário.  

A finalidade precípua da ação declaratória de constitucionalidade é de 

“transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, em 

virtude de seus efeitos vinculantes”, ou seja, transferir ao Supremo Tribunal Federal a 

decisão sobre a constitucionalidade de um dispositivo legal que esteja sendo atacado por 

juízes e tribunais inferiores, afastando-se o controle difuso da constitucionalidade, uma 

vez que declarada a constitucionalidade da norma, o Judiciário e o Executivo ficam 

vinculados à decisão proferida. 

 A Ação Declaratória de Constitucionalidade pode ser proposta pelos mesmos 

legitimados ativos da ADIn (art. 103 da CF com redação dada pela EC 45) e tem por 

finalidade resolver controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade ou não de 

ato normativo ou lei federal.  

 Corresponde, portanto, a uma das espécies de controle abstrato da 

constitucionalidade e seu julgamento e de competência exclusiva do Supremo Tribunal 

Federal, conforme preceitua o artigo 102, I, a e 103, parágrafo 4º da CF. 

 No caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, evidencia-se que trata de ação 

típica do controle abstrato no Brasil e tem por finalidade a defesa da ordem jurídica pela 

verificação da constitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, com 

base nas regras e princípios vigentes 

 Na ADIn, a inconstitucionalidade da lei é declarada em tese, posto que seu 

objeto é o exame da validade da lei em si, onde o autor da ADIn atua na condição de 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
44 

defensor do interesse coletivo, e não em interesse próprio, traduzido na preservação do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A competência para julgar e processar, conforme estabelece o artigo 102, I, a é 

do Supremo Tribunal Federal, podendo propor a Ação os legitimados que estão 

previstos no artigo 103, I a IX da CF: Presidente da República; Mesa do Senado 

Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembléia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal; Governador de Estado ou Distrito Federal; 

Procurador Geral da República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

Partido Político com representação no Congresso Nacional; Confederação Sindical ou 

Entidade de classe de âmbito nacional. 

 

2.2.2 Os tratados de direitos humanos com natureza constitucional 

 Essa teoria tem um grande número de seguidores no Brasil, sendo certo que o 

magistério de Antônio Augusto Cancado Trindade foi fundamental para a aceitação 

dessa idéia pela doutrina como também pela jurisprudência, como se vê:  “A novidade 

do artigo 5º, inciso 2º da Constituição de 1988 consiste no acréscimo ao elenco dos 

direitos constitucionalmente consagrados, dos direitos e garantias expressos em tratados 

internacionais sobre proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é 

parte. Observe-se que os direitos se fazem acompanhar necessariamente das garantias. É 

alentador que as conquistas do direito internacional em favor da proteção do ser humano 

venham a projetar-se no direito constitucional, enriquecendo-o, e demonstrando que a 

busca de proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana encontra guarida nas raízes 

do pensamento tanto internacionalista quanto constitucionalista.”74 

A Constituição brasileira de 1988  passou a dispensar tratamento privilegiado 

aos tratados de direitos humanos onde a pessoa humana passa a ocupar posição central.  

Mais uma vez sob a batuta de Cançado Trindade, verifica-se que a incorporação 

das normas internacionais de direitos humanos no direito interno constitui-se 

fundamental e de alta prioridade:  “Da adoção e aperfeiçoamento de medidas nacionais 

de implementação depende em grande parte o futuro da própria proteção internacional 

dos direitos humanos. Na verdade, como se pode depreender de um exame cuidadoso da 

                                                 
74 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos 
jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 631 
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matéria, no presente domínio de proteção o direito internacional e o direito interno 

conformam um todo harmônico: apontam na mesma direção, desvendando o propósito 

comum de proteção da pessoa humana. As normas jurídicas, de origem tanto 

internacional como interna, vêm socorrer os seres humanos que têm seus direitos 

violados ou ameaçados, formando um ordenamento jurídico de proteção. O direito 

internacional e o direito interno aqui se mostram, desse modo, em constante interação, 

em benefício dos seres humanos protegidos.”75  

 De fato, como já fora demonstrado, a Constituição de 1988 estabelece em seu 

parágrafo 2º, do artigo 5º, que os direitos e garantias expressos na Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte e o parágrafo 1º 

estabelece que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. 

 Ao fazer a interpretação da constituição entende-se, por essa tese, que poderão 

ser incorporados novos direitos fundamentais a partir do momento que o Brasil tenha 

ratificado os citados documentos internacionais sobre direitos humanos.  

 Ou seja, a partir das sementes lançadas por Cançado Trindade e incorporada por 

grande parte da doutrina, a idéia é a de que os Tratados de Direitos Humanos do qual o 

Brasil seja parte, são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela dicção dos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da CF. Nesse diapasão o magistério de Cançado 

Trindade: “O disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição brasileira de 1988 se 

insere na nova tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um 

tratamento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos e 

garantias individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o caráter 

especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se, com 

efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição brasileira de 1988: se para os 

tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação pelo Poder Legislativo 

de ato com força de lei de modo a outorgar a suas disposições vigência ou 

obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no caso dos 

tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é Parte os 

direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5(2) e 5(1) da 

Constituição brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente 

                                                 
75 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.  Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1997. 
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consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico 

interno.”76  

 Na mesma linha de raciocínio, a manifestação de Flávia Piovesan: “A 

Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados internacionais de 

que o Brasil é parte, conferindo-lhes natureza de norma constitucional. Isto é, os direitos 

constantes nos tratados internacionais integram e complementam o catálogo de direitos 

constitucionalmente previsto, o que justifica estender a esses direitos o regime 

constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais. Tal interpretação 

é consonante com o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, pelo 

qual, no dizer de Jorge Miranda, a uma norma fundamental tem de ser atribuído o 

sentido que mais eficácia lhe dê.”77 

 A teoria aqui exposta parecia estar “caminhando a pleno vapor” principalmente 

porque havia entendimento significativo (tanto na doutrina quanto na jurisprudência), de 

que enquanto os tratados internacionais “gerais” teriam força hierárquica 

infraconstitucional, os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos 

deveriam apresentar valor de norma constitucional. 

 Mais uma vez Antônio Augusto Cançado Trindade, em sua defesa obstinada, 

lembra que vários Estados assumem essa postura ao incorporar os tratados de direitos 

humanos como normas de direitos fundamentais e que “já não mais se justifica que o 

direito internacional e o direito constitucional continuem sendo abordados de forma 

estanque ou compartimentalizada, como o foram no passado. Já não pode haver dúvidas 

de que as grandes transformações internas dos Estados repercutem no plano 

internacional e a nova realidade assim formada provoca mudanças na evolução interna e 

no ordenamento constitucional dos Estados afetados.”78 

                                                 
76 TRINDADE, Antônio Augusto Cancçado, op. cit., p. 498  
77 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 58 
78 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 403/410: “As soluções de direito constitucional, 
quanto à hierarquia entre normas e tratados e de direito interno, resultam de critérios valorativos e da 
discricionariedade dos constituintes nacionais, variando, pois, de país a país. Não surpreende, assim, que 
algumas Constituições se mostrem mais abertas ao direito internacional do que outras. O que deve 
resultar claro é que isso ocorre não em razão da natureza intrínseca da norma jurídica; se assim fosse, não 
haveria a diversidade de soluções (constitucionais) à questão. A tendência constitucional contemporânea 
de dispensar um tratatmento especial aos tratados de direitos humanos é, pois, sintomática de uma escala 
de valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central. Um papel importante está aqui reservado 
aos advogados de supostas vítimas de violações de direitos humanos, particularmente nos países em que 
aquela tendência ainda não se tem acentuado com vigor: no intuito de buscar a redução da considerável 
distância entre o reconhecimento formal, e a vigência real, dos direitos humanos, consagrados não só na 
Constituição e na lei interna como também nos tratados de proteção, cabe aos advogados invocar estes 
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 A matéria foi retomada “em grande estilo” em dezembro de 2004, com a 

Emenda Constitucional de número 45 onde foram acrescentados os parágrafos 3º e 4º no 

artigo 5º da Constituição brasileira,  passando o referido dispositivo constitucional a 

contar com quatro parágrafos, com a seguinte redação: 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja 

criação tenha manifestado adesão. 

 A inserção do parágrafo 3º deveria sanar e encerrar todas as controvérsias sobre 

a matéria, como alguns autores chegaram a afirmar a exemplo de Celso Lafer: “O novo 

parágrafo 3º do artigo 5º pode ser considerado como uma lei interpretativa destinada a 

encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias suscitadas pelo parágrafo 2º do 

artigo 5º. De acordo com a opinião doutrinária tradicional, uma lei interpretativa nada 

mais faz do que declarar o que pré-existe, ao clarificar a lei existente.” 79 

 Entretanto atentem as manifestações do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

matéria. Primeiro para o RHC 19975 / RS - Recurso Ordinário em Habeas Corpus 

2006/0166260-3, tendo como Relator o Ministro Teori Albino Zavascki,  cujo 

julgamento ocorreu em 21 de setembro de 2006, onde colhe-se a ementa: 

 “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Prisão civil de depositário infiel. 

Alienação das cotas da sociedade pelo depositário. Transferência do encargo atrelada à 

autorização judicial. Possibilidade de decretação da prisão mesmo após o advento da EC 

                                                                                                                                               
últimos, referindo-se às obrigações internacionais que vinculam o Estado no presente domínio de 
proteção, de modo a exigir dos juízes e tribunais nacionais, no exercício permanente de suas funções, que 
considerem, estudem e apliquem as normas dos tratados de direitos humanos, e fundamentem 
devidamente suas decisões.” 
 
79 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações 
internacionais.São Paulo: Manole, 2005, p. 16 
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45/2004, que introduziu o § 3º no art. 5º da Constituição Federal. Penhora em execução 

fiscal. Falência superveniente. Súmula 305/STJ. Não incidente na hipótese dos autos. 

1. É dever do depositário restituir, quando assim solicitado, os bens 

penhorados, objeto de depósito necessário em execução fiscal.  

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a transferência das cotas 

sociais da empresa não desobriga o depositário, uma vez que o encargo não é 

transferível por ato de disposição da parte." (HC 31505/MG, 3ª T., Min. Antônio de 

Pádua Ribeiro, DJ de 07.06.2004), sendo necessária a autorização judicial.  

3. A aplicação da Súmula 305/STJ supõe demonstração não apenas do 

decreto de falência, mas também da efetiva arrecadação dos bens pelo síndico. 

Precedentes.  

4. Quanto aos tratados sobre direitos humanos preexistentes à EC 

45/2004, a transformação da sua força normativa – de ordinária para constitucional - 

também supõe a observância do requisito formal de ratificação pelas Casas do 

Congresso, por quorum qualificado de três quintos. Tal requisito não foi atendido, até a 

presente data, em relação ao Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de 

Direitos Humanos). Continua prevalecendo, por isso, o art. 5º, LXVII, da Constituição 

Federal, que autoriza a prisão civil do depositário infiel.  

5. Nos termos do § 3º do art. 5º da CF (introduzido pela EC 45/2004),  

"Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais". Trata-se de 

exceção à regra geral segundo a qual os tratados internacionais ratificados pelo Brasil 

incorporam-se ao direito interno como lei ordinária.  

6. É cabível a prisão civil de depositário infiel de bens penhorados em 

execução fiscal.  

7. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (grifos nossos) 

Por outro lado, atentem para o RHC 18799 / RS - Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus 2005/0211458-7 cujo relator foi o Ministro José Delgado, publicado em 09 de 

maio de 2006: 
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“Constitucional. Processual penal. Recurso Ordinário em habeas corpus. 

Execução fiscal. Depositário infiel. Penhora sobre o faturamento da empresa. 

Constrangimento ilegal. Emenda Constitucional nº 45/2004. Pacto de São José da Costa 

Rica. Aplicação Imediata. Ordem concedida. Precedentes.  

1. A infidelidade do depósito de coisas fungíveis não autoriza a prisão 

civil.  

2. Receita penhorada. Paciente com 78 anos de idade. Dívida garantida, 

também, por bem imóvel. 

3. Aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, em face da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que introduziu modificações substanciais na novel Carta 

Magna.  

4. § 1º, do art. 5º, da CF/88: “As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

5. No atual estágio do nosso ordenamento jurídico, há de se considerar 

que:  

a) a prisão civil de depositário infiel está regulamentada pelo Pacto de 

São José da Costa Rica, do qual o Brasil faz parte;  

b) a Constituição da República, no Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), registra no 

§ 2º do art. 5º que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. No caso específico, 

inclui-se no rol dos direitos e garantias constitucionais o texto aprovado pelo Congresso 

Nacional inserido no Pacto de São José da Costa Rica;  

c) o § 3º do art. 5º da CF/88, acrescido pela EC nº 45, é taxativo ao 

enunciar que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”. Ora, apesar de à época o referido Pacto ter sido aprovado com quorum 

de lei ordinária, é de se ressaltar que ele nunca foi revogado ou retirado do mundo 

jurídico, não obstante a sua rejeição decantada por decisões judiciais. De acordo com o 
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citado § 3º, a Convenção continua em vigor, desta feita com força de emenda 

constitucional. A regra emanada pelo dispositivo em apreço é clara no sentido de que os 

tratados internacionais concernentes a direitos humanos nos quais o Brasil seja parte 

devem ser assimilados pela ordem jurídica do país como normas de hierarquia 

constitucional;  

d) não se pode escantear que o § 1º supra determina, peremptoriamente, 

que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”. Na espécie, devem ser aplicados, imediatamente, os tratados internacionais 

em que o Brasil seja parte;  

e) o Pacto de São José da Costa Rica foi resgatado pela nova disposição 

constitucional (art. 5º, § 3º), a qual possui eficácia retroativa;  

f) a tramitação de lei ordinária conferida à aprovação da mencionada 

Convenção, por meio do Decreto nº 678/92 não constituirá óbice formal de relevância 

superior ao conteúdo material do novo direito aclamado, não impedindo a sua 

retroatividade, por se tratar de acordo internacional pertinente a direitos humanos. 

Afasta-se, portanto, a obrigatoriedade de quatro votações, duas na Câmara dos 

Deputados, duas no Senado Federal, com exigência da maioria de dois terços para a sua 

aprovação (art. 60, § 2º).  

6. Em caso de penhora sobre o faturamento de empresa, hipótese só 

admitida excepcionalmente, hão de ser observados alguns critérios, tais como a ausência 

de outros bens, a nomeação de um depositário-administrador (com a sua anuência 

expressa em aceitar o encargo) e a apresentação de um plano de pagamento, nos termos 

dos arts. 677 e 678 do CPC. In casu, o exame dos autos não convence de que tais 

pressupostos foram seguidos, decorrendo disso que a ordem de prisão decretada 

manifesta-se como constrangimento ilegal e abusivo.  

7. Precedentes.  

8. Recurso em habeas corpus provido para conceder a ordem.” (grifos 

nossos) 

Com efeito, mesmo com a inserção do referido dispositivo constitucional, não 

houve até o presente momento pacificação em relação à matéria. 
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 Assim é que os direitos provenientes de tratados de direitos humanos ao serem 

incorporados ao ordenamento jurídico interno brasileiro devem continuar com a 

natureza de direitos materialmente constitucionais salvo, e a partir da previsão 

estampada no parágrafo 3º do artigo 5º, se forem observados os requisitos previstos no 

referido inciso que deverão adotar a classificação de direitos formalmente 

constitucionais.  80 

 

2.2.3 Os tratados de direitos humanos com a natureza de lei ordinária 

Essa teoria foi adotada no Brasil especialmente a partir da manifestação do 

Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial n. 80.004 /SE, que teve como relator o 

Ministro Xavier de Albuquerque. 

Trata-se de uma grande referência nos estudos dos Tratados Internacionais no 

Brasil por terem os Ministros apresentado opiniões e votos divergentes, onde verificou-

se em determinado momento o primado do direito internacional em relação ao direito 

interno, como também a possibilidade de serem os tratados internacionais modificados 

por normas internas que fossem posteriores ao mesmo. 

O caso versava sobre a Lei Uniforme de Genebra sobre as letras de câmbio e 

notas promissórias, que colidia em seu conteúdo com o Decreto 427/69. 

No julgamento entendeu-se que poderia haver colisões entre as normas de direito 

internacional com as normas de direito interno, devendo ser aplicada a máxima lex 

posteriori derogat priori, na medida em que inexistia um critério expresso na 

Constituição, prevalecendo, assim, a última vontade do legislador. 

A matéria foi retomada pelo Supremo Tribunal Federal, apresentando inclusive 

grande inquietude, sob a égide da Constituição vigente em razão do impulso da teoria 

desenvolvida por Cançado Trindade. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria no HC 72.131 RJ, 

tendo como relator para o acórdão o então Ministro Moreira Alves. O assunto versava 

                                                 
80 Na mesma direção o magistério de LAFER, Celso, op. cit., p. 17: “com a vigência da Emenda 
Constitucional número 45, de 08 de dezembro de 2004, os tratados internacionais a que o Brasil venha a 
aderir, para serem recepcionados formalmente como normas constitucionais, devem obedecer ao iter 
previsto no novo parágrafo 3º do artigo 5º.” 
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sobre à prisão civil do devedor como depositário infiel na alienação fiduciária em 

garantia, onde colhe-se a ementa: 

“Habeas corpus. Alienação fiduciária em garantia. Prisão civil do 

devedor como depositário infiel. - Sendo o devedor, na alienação fiduciária em garantia, 

depositário necessário por força de disposição legal que não desfigura essa 

caracterização, sua prisão civil, em caso de infidelidade, se enquadra na ressalva contida 

na parte final do artigo 5º, LXVII, da Constituição de 1988. - Nada interfere na questão 

do depositário infiel em matéria de alienação fiduciária o disposto no § 7º do artigo 7º 

da Convenção de San José da Costa Rica. Habeas corpus indeferido, cassada a liminar 

concedida.” 

Vale ressaltar a previsão que vem expressa na Constituição brasileira em seu 

artigo 5º, inciso LXVII que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 

pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e depositário 

infiel; o Pacto de São Jose da Costa Rica estatui no artigo 7º, parágrafo 7 ºque ninguém 

deve ser detido por dívidas.  

Este princípio não limita os mandamentos de autoridade judiciária competente 

expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 

Impende ainda assinalar que o Brasil promulgou a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos – Pacto de São Jose da Costa Rica através do Decreto n.678, de 06 de 

novembro de 1992 e o Decreto n. 4.463, de 08 de novembro de 1992 que promulga a 

Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana 

em todos os casos relativos a interpretação ou aplicação da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos.  

Assim é que o caso acima mencionado, e que fora apresentado no Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, revestiu-se de grande interesse, criando-se igualmente 

grande expectativa em relação à matéria.  

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal com sua decisão, frustrou aqueles que 

esperavam um posicionamento diverso, haja vista que reafirmou a idéia de que os 

diplomas normativos de natureza internacional ingressam no ordenamento jurídico 

brasileiro com o mesmo status de legislação ordinária e os possíveis conflitos 

envolvendo a norma interna e internacional deveriam ser resolvidos de acordo com a 

idéia, já esposada no Supremo Tribunal Federal, da lei posterior revoga a lei anterior.  
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Ademais, foi apresentado nesse caso que o artigo 7º, 7 do Pacto de São Jose da 

Costa Rica, por ser norma geral, não poderia também revogar uma legislação ordinária 

de caráter especial. 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de apresentar a 

mesma linha de entendimento em outros casos, onde serão apresentadas as 

correspondentes ementas: 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.480-3 – DF, a matéria suscitada 

envolve a Convenção n. 158 da OIT: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Convenção nº 158/OIT - Proteção do 

trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa - Argüição de ilegitimidade 

constitucional dos atos que incorporaram essa Convenção Internacional ao direito 

positivo interno do Brasil (decreto legislativo nº 68/92 e decreto nº 1.855/96) - 

Possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de tratados ou convenções 

internacionais em face da Constituição da República - Alegada transgressão ao art. 7º, i, 

da Constituição da República e ao art. 10, i do ADCT/88 - Regulamentação normativa 

da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, posta sob reserva 

constitucional de lei complementar - Conseqüente impossibilidade jurídica de tratado ou 

convenção internacional atuar como sucedâneo da lei complementar exigida pela 

Constituição (cf, art. 7º, i) - Consagração constitucional da garantia de indenização 

compensatória como expressão da reação estatal à demissão arbitrária do trabalhador 

(CF, art. 7º, i, c/c o art. 10, i do ADCTt/88) - Conteúdo programático da Convenção nº 

158/OIT, cuja aplicabilidade depende da ação normativa do legislador interno de cada 

país - Possibilidade de adequação das diretrizes constantes da Convenção nº 158/OIT às 

exigências formais e materiais do estatuto constitucional brasileiro - Pedido de medida 

cautelar deferido, em parte, mediante interpretação conforme à Constituição. 

Procedimento constitucional de incorporação dos tratados ou convenções internacionais.  

É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que 

antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão 

da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. 

O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados 

internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema 

adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de 
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duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, 

mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, 

I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito 

internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da 

competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporação 

dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção 

internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - 

conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição 

derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado 

internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato 

internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do 

direito positivo interno. Precedentes.  

Subordinação normativa dos tratados internacionais à Constituição da República. 

- No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão 

hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. 

Em conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, 

incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou 

materialmente, o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo 

Estado brasileiro - não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitação perante o Congresso Nacional) -, 

está sujeito à necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto 

constitucional.  

Controle de constitucionalidade de tratados internacionais no sistema jurídico 

brasileiro. - O Poder Judiciário - fundado na supremacia da Constituição da República - 

dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do 

controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções 

internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno. Doutrina e 

Jurisprudência.  

Paridade normativa entre atos internacionais e normas infraconstitucionais de 

direito interno. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente 

incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos 

planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, 

havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera 
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relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos 

internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. 

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras 

infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de 

antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a 

aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando 

cabível, do critério da especialidade. Precedentes.  

Tratado internacional e reserva constitucional de lei complementar. - O primado 

da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao princípio pacta sunt 

servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o problema da 

concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República, cuja 

suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito 

internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o 

Brasil venha a aderir - não podem, em conseqüência, versar matéria posta sob reserva 

constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política 

subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio 

normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie 

normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao 

direito positivo interno.  

Legitimidade constitucional da Convenção nº 158/OIT, desde que observada a 

interpretação conforme fixada pelo supremo tribunal federal. - A Convenção nº 

158/OIT, além de depender de necessária e ulterior intermediação legislativa para efeito 

de sua integral aplicabilidade no plano doméstico, configurando, sob tal aspecto, mera 

proposta de legislação dirigida ao legislador interno, não consagrou, como única 

conseqüência derivada da ruptura abusiva ou arbitrária do contrato de trabalho, o dever 

de os Estados-Partes, como o Brasil, instituírem, em sua legislação nacional, apenas a 

garantia da reintegração no emprego. Pelo contrário, a Convenção nº 158/OIT 

expressamente permite a cada Estado-Parte (Artigo 10), que, em função de seu próprio 

ordenamento positivo interno, opte pela solução normativa que se revelar mais 

consentânea e compatível com a legislação e a prática nacionais, adotando, em 

conseqüência, sempre com estrita observância do estatuto fundamental de cada País (a 

Constituição brasileira, no caso), a fórmula da reintegração no emprego e/ou da 
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indenização compensatória. Análise de cada um dos Artigos impugnados da Convenção 

nº 158/OIT (Artigos 4º a 10).”  

A discussão relacionada ao depositário infiel foi retomada no Recurso 

Extraordinário n. 206.482-3 SP:  

“Recurso Extraordinário. Decreto-lei 911/69. Depositário infiel. Prisão civil. 

Incompatibilidade com a nova ordem constitucional. inexistência. Ministério Público. 

Legitimidade para recorrer da decisão que concede habeas-corpus.  

1. Habeas-corpus. Concessão. Ministério Público. Legitimidade para 

recorrer da decisão. Precedente.  

2. O Decreto-lei 911/69 foi recebido pela nova ordem constitucional e a 

equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel não afronta a Carta da 

República, sendo legítima a prisão civil daquele que descumpre, sem justificativa, 

ordem judicial para entregar a coisa ou seu equivalente em dinheiro, nas hipóteses 

autorizadas por lei. Recurso extraordinário conhecido e provido.”  

E finalmente, ainda a título de ilustração, o Habeas Corpus 81319-4 GO que 

retoma a discussão da prisão civil por devedor fiduciante: 

“Habeas corpus - Impetração contra decisão, que, proferida por ministro-relator, 

não foi submetida à apreciação de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal - 

Admissibilidade - Alienação fiduciária em garantia - Prisão civil do devedor fiduciante - 

Legitimidade constitucional - Inocorrência de transgressão ao pacto de São José da 

Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) - Concessão de Habeas 

corpus de ofício, para determinar que o Tribunal de Justiça local, afastada a prejudicial 

de inconstitucionalidade do art. 4º do decreto-lei nº 911/69, analise as demais alegações 

de defesa suscitadas pelo paciente. Legitimidade constitucional da prisão civil do 

devedor fiduciante. - A prisão civil do devedor fiduciante, nas condições em que 

prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se de plena legitimidade constitucional e não 

transgride o sistema de proteção instituído pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Precedentes.  

Os tratados internacionais, necessariamente subordinados à autoridade da 

Constituição da República, não podem legitimar interpretações que restrinjam a eficácia 

jurídica das normas constitucionais. - A possibilidade jurídica de o Congresso Nacional 

instituir a prisão civil no caso de infidelidade depositária encontra fundamento na 
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própria Constituição da República (art. 5º, LXVII). A autoridade hierárquico-normativa 

da Lei Fundamental do Estado, considerada a supremacia absoluta de que se reveste o 

estatuto político brasileiro, não se expõe, no plano de sua eficácia e aplicabilidade, a 

restrições ou a mecanismos de limitação fixados em sede de tratados internacionais, 

como o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos). - A ordem constitucional vigente no Brasil - que confere ao Poder 

Legislativo explícita autorização para disciplinar e instituir a prisão civil relativamente 

ao depositário infiel (art. 5º, LXVII) - não pode sofrer interpretação que conduza ao 

reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante tratado ou convenção 

internacional, ter-se-ia interditado a prerrogativa de exercer, no plano interno, a 

competência institucional que lhe foi outorgada, expressamente, pela própria 

Constituição da República. A estatura constitucional dos tratados internacionais sobre 

direitos humanos: uma desejável qualificação jurídica a ser atribuída, de jure 

constituendo, a tais convenções celebradas pelo Brasil. - É irrecusável que os tratados e 

convenções internacionais não podem transgredir a normatividade subordinante da 

Constituição da República nem dispõem de força normativa para restringir a eficácia 

jurídica das cláusulas constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei 

Fundamental (ADI 1.480/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). - Revela-se 

altamente desejável, no entanto, de jure constituendo, que, à semelhança do que se 

registra no direito constitucional comparado (Constituições da Argentina, do Paraguai, 

da Federação Russa, do Reino dos Países Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso Nacional 

venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos 

celebrados pelo Estado brasileiro. Considerações em torno desse tema. Concessão ex 

officio da ordem de Habeas Corpus. - Afastada a questão prejudicial concernente à 

inconstitucionalidade do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, cuja validade jurídico-

constitucional foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, é concedida, ex officio, 

ordem de habeas corpus, para determinar, ao Tribunal de Justiça local, que prossiga no 

julgamento do writ constitucional que perante ele foi impetrado, examinando, em 

conseqüência, os demais fundamentos de defesa suscitados pelo réu, ora paciente. 

Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria, 

não nos parece adequada e que deva prosperar, principalmente a partir da previsão 

constitucional, conforme demonstrado em tópico precedente. 
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2.2.4 Os tratados de direitos humanos com natureza supralegal 

 Essa idéia foi concebida no Brasil, também no Supremo Tribunal Federal, em 

sessão realizada no dia 29 de marco de 2000, com o voto do Ministro Sepúlveda 

Pertence, que teorizou sobre a possibilidade dos tratados de direitos humanos, ao serem 

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, terem uma natureza supralegal. 

 Ou seja, como os tratados internacionais não podem afrontar a supremacia da 

Constituição, os que versam sobre direitos humanos deveriam ocupar um local especial 

no ordenamento jurídico brasileiro, significando dizer que estariam abaixo da 

Constituição, mas acima das leis ordinárias. 

Essa idéia foi concebida no RHC n. 79785-RJ81, como se vê:   

I. Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção 

Americana de Direitos Humanos.  

1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau 

de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres específicos: 

a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau, e que esse 

reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na 

ordem judiciária.  

2. Com esse sentido próprio - sem concessões que o desnaturem - não é possível, sob as 

sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia 

constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de 

única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal.  

3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, 

h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de 

jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa acusada de delito", 

durante o processo, "de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior".  

4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções 

internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a 

pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação.  

                                                 
81 O Recurso de Habeas Corpus 79.785 – RJ teve como partes Recte. Jorgina Maria de Freitas Fernandes  
e Recdo. o Ministério Público Federal. 
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II. A Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos 

humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas 

convencionais antinômicas.  

1. Quando a questão - no estágio ainda primitivo de centralização e efetividade da 

ordem jurídica internacional - é de ser resolvida sob a perspectiva do juiz nacional - que, 

órgão do Estado, deriva da Constituição sua própria autoridade jurisdicional - não pode 

ele buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério da solução de eventuais 

antinomias entre normas internas e normas internacionais; o que é bastante a firmar a 

supremacia sobre as últimas da Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua 

aos tratados a prevalência no conflito: mesmo nessa hipótese, a primazia derivará da 

Constituição e não de uma apriorística força intrínseca da convenção internacional.  

2. Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se 

sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, como os 

que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo legislativo 

ditado pela Constituição e menos exigente que o das emendas a ela e aquele que, em 

conseqüência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, 

art. 102, III, b).  

3. Alinhar-se ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, na ordem positiva 

brasileira, dos tratados a ela incorporados, não implica assumir compromisso de logo 

com o entendimento - majoritário em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - que, 

mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, 

preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às leis ordinárias.  

4. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar a eficácia pretendida à 

cláusula do Pacto de São José, de garantia do duplo grau de jurisdição, não bastaria 

sequer lhe conceder o poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação 

oponível à lei como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário emprestar à 

norma convencional força ab-rogante da Constituição mesma, quando não 

dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir.  

III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau de jurisdição.  

1. Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência 

originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua 
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decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, § 4º, III, IV e V) ou, não o tendo 

estabelecido, é que o proibiu.  

2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra decisões de Tribunal, que ela mesma 

não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, seja lei 

ordinária seja convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do Trabalho - 

que não estão em causa - e da Justiça Militar - na qual o STM não se superpõe a outros 

Tribunais -, assim como as do Supremo Tribunal, com relação a todos os demais 

Tribunais e Juízos do País, também as competências recursais dos outros Tribunais 

Superiores - o STJ e o TSE - estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só a 

emenda constitucional poderia ampliar.  

3 .À falta de órgãos jurisdicionais ad quo no sistema constitucional, indispensáveis a 

viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de 

competência originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição 

da aplicação no caso da norma internacional de outorga da garantia invocada. 

 Foi a partir daí que houve a manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence: 

 “Certo, com o alinhar-me ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, 

na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não assumo compromisso 

de logo – como creio ter deixado expresso no voto proferido na ADIN 1.480 – com o 

entendimento, então majoritário – que, também em relação às convenções internacionais 

de proteção aos direitos fundamentais – preserva a jurisprudência que a todos equipara 

hierarquicamente as leis.  

 Na ordem interna, direitos e garantias fundamentais o são, com grande 

frequencia, precisamente porque – alçados ao texto constitucional – se erigem em 

limitações positivas ou negativas ao conteúdo das leis futuras, assim como a recepção 

das anteriores a Constituição. 

 Se assim é, a primeira vista, parificar as leis ordinárias os tratados a que alude o 

artigo 5, parágrafo 2, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu sentido útil à 

inovação, que, malgrado, os termos equívocos do seu enunciado, traduziu uma abertura 

significativa ao movimento de internacionalização dos direitos humanos.” 

 A tese levantada pelo Ministro Pertence, em verdade se aplica em outros países, 

como por exemplo, na Alemanha e na França onde os tratados de direitos humanos 

gozam de uma situação diferenciada. 
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 Na Alemanha, as regras gerais de direito internacional público fazem parte do 

direito federal e, portanto, se sobrepõem ao direito interno. Na França os direitos 

humanos têm primazia em relação ao direito interno. Aqui no Brasil, a Constituição da 

República não estabeleceu esta prevalência. 

 De acordo com a matéria que está prevista no texto constitucional é possível que 

surjam várias interpretações e teorias, conforme foi demonstrado, restando-nos, no 

próximo capítulo, dar nossa singela contribuição. 
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CAPÍTULO 3 – A EMENDA CONSTITUCIONAL N.45/2004 – EVOLUÇÃO, 

ESTAGNAÇÃO OU RETROCESSO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS? 

 

3.1  Considerações sobre a incorporação dos tratados internacionais de direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Emenda 45/04 

 

A prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, a inserção da 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República e o imenso catálogo de 

direitos fundamentais na CF/88 constituem marcos no processo de redemocratização do 

país e traduzem o reconhecimento da existência de limites e condicionamentos à noção 

de soberania estatal. Rompe-se com a idéia de soberania absoluta para uma concepção 

mais flexibilizada, em prol da pessoa humana e da proteção de seus direitos. A 

ratificação de inúmeros tratados de direitos humanos pelo Brasil confirma o 

compromisso com essa visão humanizante, reforçada na Constituição de 1988. 

O art. 4º, II da CF/88 é um exemplo da importância conferida pelo constituinte 

aos direitos humanos: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos 

humanos;”. Analisa Flávia Piovesan: “A prevalência dos direitos humanos, como 

princípio a reger o Brasil no âmbito internacional, não implica apenas no engajamento 

do país no processo de elaboração de normas vinculadas ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, mas implica na busca da plena interação de tais regras à ordem 

jurídica interna brasileira”.82  

 No entanto, o tema da incorporação dos tratados de direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro sempre foi alvo de grandes controvérsias. Esse debate 

originou-se do estabelecido no 5º § 2º CF/88, que assim dispõe: “§2º. Os direitos e 

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

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

Federativa do Brasil seja parte”. Diversas correntes interpretativas surgiram a partir daí 

para entender como se daria a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil, 

                                                 
82 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: 
MaxLimonad, 2002, p. 63. 
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como já foi explanado anteriormente. Talvez, o único consenso era justamente a 

necessidade de uma mudança no texto constitucional para eliminar controvérsias. 

Contudo, mesmo com a chegada da Emenda 45/04, que traz uma inovação na matéria, 

os questionamentos estão muito longe de ter fim. Na verdade, o novo §3º do art. 5º da 

Constituição acabou por suscitar ainda mais incongruências. 

O art. 5º §2º, da Constituição de 1988, dispõe sobre a cláusula de abertura, ou da 

não tipicidade dos direitos fundamentais: "Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte."  

Disposições semelhantes podem ser encontradas em algumas constituições 

estrangeiras. A primeira referência encontra-se na IX Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos da América, que é o modelo que mais se aproximou de uma 

Constituição liberal.83 

A cláusula de abertura também está presente na Constituição peruana em seu art. 

4º; na Constituição de Guiné-Bissau em seu art. 28; na Constituição portuguesa em seu 

art. 16º, 1º; na Constituição venezuelana em seu art. 50; na Constituição colombiana em 

seu art. 94, dentre outras.84  

Nas constituições brasileiras, a cláusula de abertura, ou da não tipicidade dos 

direitos fundamentais, está presente há tempos, aparecendo desde a Constituição de 

1891, em seu art. 78, onde previa que “a especificação das garantias e direitos expressos 

na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes 

                                                 
83 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. t IV. 3ª ed. revista e actualizada. Coimbra: 
Coimbra, 2000, p. 163. 
84 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 163. Constituição peruana, art 4º: “La enumeración de los derechos 
reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 
análoga o que deriva de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.  

Constituição da Guiné-Bissau, art 28: “Os direitos, liberdades, garantias e deveres consagrados 
nesta Constituição não excluem quaisquer outros que sejam previstos nas demais leis da República”. 

Constituição Portuguesa, art 16, 1: “Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não 
excluem quaisquer outros constantes das leis e regras aplicáveis de direito internacional”. 

Constituição venezuelana, art 50: “A especificação dos direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros que, por serem inerentes a pessoa humana, não estejam nela incluídos 
expressamente.” 

Constituição Colombiana, art 94: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros 
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”. 

IX Aditamento à Constituição dos Estados Unidos da América: “A enumeração de certos direitos 
na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo”. 
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da forma de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna”. Este enunciado 

é o que se pode apreciar como o embrião da cláusula de abertura dos direitos 

fundamentais no direito pátrio, mas era uma consideração dos direitos civis da 

Constituição Política do Império do Brasil de 1824, como garantia mínima.85 

A Constituição de 1934, trazia em seu art. 113, um rol de direitos fundamentais e 

no art. 114, estabelecia a cláusula de abertura ampliando o rol dos direitos fundamentais 

dizendo que “a especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros resultantes do regime e dos princípios que ela adota”.86 

A Constituição de 1937 possuía uma cláusula de abertura diferente porque ao 

mesmo tempo em que ampliava o rol dos direitos fundamentais limitava a ampliação 

estabelecendo critérios para que ela ocorresse. Dizia em seu art. 123: “A especificação 

das garantias e direitos acima enumerados não exclui outras garantias e direitos, 

resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na Constituição. O uso 

desses direitos e garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do 

bem estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da nação e 

do Estado em nome dela constituído e organizado nesta Constituição”.87 

As Constituições de 1946 e de 1967 apresentavam cláusula de abertura idênticas 

que determinavam que “a especificação dos direitos e garantias expressas nesta 

Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos 

princípios que ela adota”.88 A Constituição de 1946, trazia essa cláusula em seu art. 144, 

e a Constituição de 1967, em seu art. 150, § 35, antes da Emenda Constitucional nº I de 

1969, depois dessa emenda a cláusula passou a contar no artigo 153, §36, da 

Constituição.89 

Entretanto, apenas a Constituição de 1988, traz em sua cláusula de abertura os 

direitos decorrentes de tratados internacionais, nenhuma outra Constituição brasileira 

previu a abertura a direitos decorrentes de normas de direito internacional.  

                                                 
85 ALMEIDA, Fernando Mendes de. Constituições do Brasil. 3ª ed. revista e atualizada. São Paulo: 
Saraiva, 1961, p. 135. 
86 ALMEIDA, Fernando Mendes de. Op. cit., p. 298. 
87 ALMEIDA, Fernando Mendes de. Op. cit., p. 461. 
88 ALMEIDA, Fernando Mendes de. Op. cit., p. 658. 
89 BRASIL. Constituição da República Federativa. Promulgada em 24 de janeiro de 1967, na redação 
dada pela EC nº 1 de 17 de outubro de 1969 e demais emendas ulteriores. Coleção Lex. 3ª ed. São Paulo: 
Aurora, 1974, p. 149. 
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A cláusula de abertura sempre se fez presente nas constituições, ainda que sua 

existência não necessariamente correspondesse à sua eficácia em determinados 

momentos históricos, em que o País assistiu ao desrespeito aos direitos fundamentais 

que já eram resguardados pela Lei Magna. Ao localizar a referida cláusula nas 

constituições brasileiras anteriores pretendeu-se demonstrar que o legislador sempre 

enumerou os direitos fundamentais de forma exemplificativa, possibilitando uma 

ampliação maior do catálogo dos direitos fundamentais.90  

Pela cláusula de abertura permite-se a inserção de direitos fundamentais não 

tipificados e decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, estendendo o 

rol de direitos fundamentais (Título II – Dos direitos e garantias fundamentais). Essa 

ampliação garante que os direitos fundamentais, que são um elemento básico para a 

realização do princípio democrático, exerçam uma função democratizadora. 

A doutrina pátria, de forma geral, nota que o rol dos direitos fundamentais 

contidos na Constituição de 1988, apesar de extenso, não possui caráter taxativo, mas 

apenas exemplificativo. A existência do art. 5° §2°, no texto constitucional consagra a 

abertura a outros direitos não expressamente nele referidos. 

 Para melhor entender a idéia de abertura a outros direitos fundamentais torna-se 

importante proceder a um estudo que classifica os direitos fundamentais em duas 

espécies de acordo com a qual existiriam: os direitos formais e materialmente 

fundamentais (ancorados na Constituição formal) e os direitos apenas materialmente 

fundamentais (sem assento expresso no texto constitucional). Partir-se-á desta análise 

para aprofundar o debate.   

 

3.1.1 Direitos formais e materialmente fundamentais e a abertura material 

dos direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira 

Por fundamental entende-se aquilo que é essencial, relevante, necessário, basilar, 

que serve de alicerce. A noção de direitos fundamentais está diretamente vinculada à 

característica da fundamentalidade. Conforme o tratamento doutrinário um direito pode 

ser formal e materialmente fundamental. Identificar esta dupla noção de um direito é um 
                                                 
90 EMERIQUE, Lilian M. B.; GOMES, ALICE Maria M.; SÁ, Catharine F. de. A abertura constitucional 
a novos direitos fundamentais. In: Revista da Faculdade de Direito de Campos. Ano VII, n. 8, jun 2006, 
p. 123-170. 
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proeminente instrumento para auxiliar na interpretação do art. 5º, § 2º, da Constituição 

de 1988, que dispõe sobre a abertura do rol a direitos não positivados expressamente no 

seu texto. 

Considera-se direito formalmente fundamental aquele que se encontra positivado 

na Constituição e, por conseqüência: a) consiste em norma que toma assento na 

constituição escrita e ocupa o topo de toda a ordem jurídica; b) é norma constitucional 

sujeita as limitações formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de 

reforma constitucional (emenda e revisão); c) é norma de aplicação imediata e vincula a 

entidades públicas (constituem parâmetros materiais de escolhas, decisões, ações e 

controle, dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais) e privadas.91 

São normas, portanto, que como todas as demais normas constitucionais contam 

com a supremacia no ordenamento jurídico e que devido sua importância para o 

indivíduo e para a coletividade receberam um tratamento diferenciado pelo poder 

constituinte destacando-se a aplicação imediata de seus comandos e a maior proteção no 

que concerne a possibilidade de mudanças do seu conteúdo pelos poderes 

constituídos.92 

Por sua vez, considera-se direito materialmente fundamental aquele que é parte 

integrante da Constituição material, contendo decisões essenciais sobre a estrutura 

basilar do Estado e da sociedade e que podem ou não encontrarem-se disposto no texto 

constitucional sob a designação de direito fundamental. Assim sendo, a idéia de 

fundamentalidade material permite: a) a abertura da Constituição a outros direitos 

fundamentais não constantes do seu texto (apenas materialmente fundamentais) ou fora 

do catálogo, isto é, dispersos, mas com assento na Constituição formal; b) a 

aplicabilidade de aspectos do regime jurídico próprio dos direitos fundamentais em 

sentido formal a estes direitos apenas materialmente fundamentais.93 

A indicação do sentido formal e material de um direito fundamental vem 

consignada por Jorge Miranda, quando apresenta o seu entendimento de direitos 

fundamentais. Na ocasião adverte que todos os direitos fundamentais em sentido formal 

                                                 
91 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 2ª ed. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 349. 
92 EMERIQUE, Lilian M. Balmant. Direito fundamental como oposição política. Curitiba: Juruá, 2006, p.  
152. 
93 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 349. 
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também o são em sentido material, contudo existem direitos em sentido material para 

além dos direitos em sentido formal. Portanto, os dois sentidos podem não coincidir.94 

Jorge Miranda também se preocupa em expor certas dúvidas e objeções 

levantadas sobre a concepção de direito fundamental em sentido material, sendo a 

primeira delas a neutralidade que poderia supor-se equivalente a um radicalismo aos 

valores permanentes da pessoa humana. A segunda, sugere que por abarcar uma 

diversidade de concepções poderia levar a um relativismo inseguro. A terceira, pontua 

que conceber os direitos fundamentais a mera expressão escrita numa Constituição de 

um determinado regime político seria o mesmo que admitir que a não consagração ou a 

consagração insatisfatória, ou mesmo a violação sistemática de certos direitos seria, no 

mínimo, natural, só porque foram considerados de menor relevância para um regime 

político. Nesta ótica não faria qualquer diferença acrescentar a um direito a designação 

de fundamental, pois estes direitos só seriam fundamentais quando dispostos como tais 

por um determinado regime político.95  

Contudo, o autor rebate estas críticas ao afirmar que por serem os direitos 

fundamentais direitos básicos da pessoa que numa determinada época e lugar 

constituem o nível da sua dignidade, eles dependem das filosofias políticas, sociais e 

econômicas e das circunstâncias históricas.96 Deste modo, não predominaria uma visão 

imutável dos valores da pessoa humana que se manteriam indeléveis as mudanças 

históricas operadas no homem e na sociedade.    

O conceito de direitos fundamentais materiais não se reduz apenas aos direitos 

estabelecidos pelo poder constituinte, mas são direitos procedentes da idéia de 

Constituição e de Direito dominante, do sentimento jurídico coletivo, o que dificilmente 

tornariam totalmente distanciados de um respeito pela dignidade do homem concreto. 

Mesmo que a esta idéia ou sentimento correspondesse a uma Constituição material 

desfavorável aos direitos das pessoas, o problema não seria tanto dos direitos 

fundamentais em si mesmos, mas sim um problema relativo ao caráter do regime 

político correspondente que tem assento na questão de sua legitimidade.97 

Qualificar como direitos fundamentais apenas os direitos em sentido formal seria 

o mesmo que abandonar a sua historicidade, pois de pronto se negaria a possibilidade de 
                                                 
94 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 7-9. 
95 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 9. 
96 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 10. 
97 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 11. 
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consagração de outros direitos que, ao longo do tempo, adquiriram relevância para a 

sociedade ao ponto de serem considerados sob o caráter de sua fundamentalidade. 

Nota-se, a partir das considerações trazidas até o momento, que o caráter 

fundamental dos direitos não está diretamente correlacionado à sua previsão na 

Constituição.  

José Joaquim Gomes Canotilho apresenta uma noção daquilo que, no seu 

entendimento, é o critério constitucional (português) dos direitos fundamentais, segundo 

o qual é possível delimitar em extensão e profundidade o campo dos mesmos. O mesmo 

se baseia nos valores essenciais consubstanciados no objeto dos direitos fundamentais 

reconhecidos: a liberdade, a democracia política e a democracia econômica e social. 

Estes valores constituem o pressuposto e o critério substancial dos direitos 

fundamentais, sendo imprópria e insuficiente as concepções reducionistas que apelem a 

apenas um deles. Quanto à classificação de um direito como fundamental ou não, isso 

dependerá de seu grau de relevância a luz destes valores constitucionais. Incluindo entre 

eles todos aqueles que a Constituição considera como tais, não existindo razões 

objetivas satisfatórias para sustentar qualquer exclusão.98Apenas a análise detida do 

conteúdo dos direitos fundamentais possibilita a conferência de sua fundamentalidade 

material, isto é, da condição de conterem, ou não, decisões fundamentais sobre a 

estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, em relação a posição nestes 

ocupada pela pessoa humana. Para chegar-se a um conceito adequado 

constitucionalmente dos direitos fundamentais é preciso mensurar que qualquer 

conceito genérico e universal somente parece cabível, à medida que aberto, de modo a 

permitir a sua constante adaptação à luz do direito constitucional positivo.99  

Daí que a noção de direitos fundamentais deve contemplar uma visão inclusiva 

de todas as posições jurídicas relacionadas às pessoas, que, do ponto de vista do direito 

constitucional positivo foram por seu conteúdo e relevância (fundamentalidade em 

sentido material) integradas expressamente ao texto da Constituição e tornadas 

indisponíveis aos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, 

por sua substância e importância, possam alcançar-lhes equiparação, tornando-se parte 

                                                 
98 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: 
Coimbra, 1991, p. 106-107. 
99 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. revista e atualizada. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 82. 
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da Constituição material, possuindo, ou não, assento na Constituição formal (aqui 

considerada a abertura material do catálogo).100 

Embora existam normas que não se enquadram nos parâmetros 

(reconhecidamente empíricos e elásticos) traçados para a identificação dos direitos 

materialmente fundamentais e não esteja em discussão a importância da matéria e a 

pertinência de sua previsão na Constituição formal com o objetivo de evitar sua 

disponibilidade ampla por parte do legislador ordinário. Não se poderá deixar de 

considerar que incumbe ao constituinte a opção de estender à condição de certas 

situações (ou posições) que, em sua opinião, devem ser objeto de proteção especial, 

compartilhando o regime da fundamentalidade formal e material peculiar dos direitos 

fundamentais.101 

Konrad Hesse adverte sobre a precariedade de considerar apenas o sentido 

formal como identificador dos direitos fundamentais, ou seja, somente considerar como 

direitos fundamentais as posições jurídicas da pessoa – na sua dimensão individual, 

coletiva ou social – que, por decisão expressa do legislador constituinte foram 

consagrados no catálogo dos direitos fundamentais (aqui considerados em sentido 

amplo). Isto porque, também existe o significado material de direitos fundamentais 

segundo o qual são fundamentais aqueles direitos que apesar de se encontrarem fora do 

catálogo, por seu conteúdo e sua importância podem ser equiparados aos direitos 

formalmente (e materialmente) fundamentais.102 

Frente às considerações feitas até o momento, torna-se forçoso proceder a uma 

análise mais pormenorizada sobre uma noção materialmente aberta de direitos 

fundamentais, conforme o perfil traçado na Constituição.  

A doutrina nacional sublinha que o elenco das disposições contidas no art. 5º, da 

Constituição de 1988, apesar de extenso, não possui caráter taxativo, antes consagra a 

abertura a outros direitos não expressamente referidos no texto constitucional, alguns 

também mencionam a função hermenêutica do dispositivo (art. 5º, § 2º).103 

                                                 
100 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 82. 
101 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 136. 
102 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 225. 
103 A título de exemplificação: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 
24ª ed. revista. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 288-289. AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito 
constitucional positivo. 21ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 193. ARAUJO, Luiz 
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Na jurisprudência também se admite o princípio da abertura material do catálogo 

dos direitos fundamentais da Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal 

reconheceu como fundamentais o direito ao meio ambiente (art. 225) e o direito à 

observância do princípio da anterioridade tributária na criação de novos tributos (art. 

150, III, "b") e o direito à saúde (art. 196). Portanto, já há uma posição reconhecida pelo 

"guardião da Constituição" sustentando a existência de direitos fundamentais fora do 

catálogo amparados pelo mesmo regime jurídico dos direitos nele previstos.  

Os direitos e garantias amparados na norma ampla do art. 5º, § 2º têm existência 

assegurada no universo constitucional, caracterizados pelo regime ou sistema dos 

direitos fundamentais, pelo regime ou princípios adotados pela Constituição ou pelos 

tratados internacionais firmados. Cumpre ao intérprete descobri-los em cada caso, e 

descrevê-los na sua essência, na sua densidade, na sua dinâmica e abrangência no 

sistema constitucional, concretizando a sua integração no ordenamento jurídico.104 

Quando se toma por base a distinção entre direito fundamental formal e material 

no direito constitucional brasileiro, tal como no português, desde então se tem a 

necessidade de considerar uma adesão a determinados valores e princípios que não são 

precisamente dependentes do constituinte, mas também respaldados na idéia dominante 

de Constituição e no senso jurídico coletivo.105  

A admissão da presença de direitos materiais decorrentes do regime 

constitucional, estatuída no art. 5º, § 2º, da Lei Magna, traz consigo complexidades 

relacionadas à forma de considerar como realidades normativas os direitos fundamentais 

não escritos no texto constitucional e por quais caminhos é possível anexá-los aos 

dispositivos da Constituição para que contem com validade jurídica. De certa forma, a 

própria existência do dispositivo mencionado pode ser vista como fundamento 

normativo-constitucional que permite levantar argumentos em favor do direito não 

expressamente escrito.106 

Uma vez que os direitos fundamentais expressamente garantidos são 

justificáveis pela só referência ao texto constitucional que os estipulam, os direitos 

                                                                                                                                               
Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. revista e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 75-76.  
104 GARCIA, Maria. Op. cit., p. 212. 
105 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 10. 
106 PARDO, David Wilson de Abreu. Os direitos fundamentais e a aplicação judicial do Direito. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 86. 
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materiais, não formalizados, têm no art. 5º, § 2º sua justificação. Ocorre a adscrição dos 

direitos materiais como normas de direito fundamental a partir de uma fundamentação 

correta que demonstra que eles atendem às exigências de dignidade, liberdade e 

igualdade, além de levarem em conta as condições disciplinadas no dispositivo 

mencionado é básico para o reconhecimento desses direitos como fundamentais, que 

não contrariem o regime e os princípios adotados pela Constituição.107 

Em relação aos direitos decorrentes dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte, a solução está no fato de, nos próprios 

tratados, já se acharem escritas às disposições que contêm as normas de direito 

fundamental. Dessa forma, adquirem o status de normas constitucionais de direito 

fundamental, por força do art. 5º, § 2º, da Constituição de 1988. 

Com base no dispositivo do Texto Maior referido, parece ser cabível cogitar-se 

de duas espécies de direitos fundamentais: a) direitos formal e materialmente 

fundamentais (ancorados na Constituição formal); b) direitos apenas materialmente 

fundamentais (sem assento no texto constitucional); c) a título de menção, embora 

descartada a possibilidade no ordenamento constitucional brasileiro, tem-se a categoria 

dos direitos apenas formalmente constitucionais.108 

A cláusula de abertura, ou da não tipicidade, (art. 5º, § 2º) possui um amplo 

alcance, podendo incluir as diferentes modalidades de direitos fundamentais, 

independente da condição de serem direitos de caráter defensivo ou prestacional. 

 

3.2  Dimensões procedimentais relativas à internalização no ordenamento jurídico 

brasileiro dos tratados internacionais sobre direitos humanos  

 O procedimento para internalização dos tratados internacionais sobre direitos 

humanos no Brasil em data anterior a aprovação da EC n. 45/04, ensejou o acalorado 

debate que resultou na afirmação de quatro correntes a sustentar posições diferenciadas 

sobre a hierarquia dos tratados internalizados na ordem jurídica pátria. Nesse sentido, 

podem ser apresentadas quatro grandes correntes: i) a corrente que reconhece natureza 

supranacional dos tratados internacionais de direitos humanos; ii) a corrente que 

reconhece natureza constitucional dos documentos internacionais de direitos humanos; 

                                                 
107 PARDO, David Wilson de Abreu. Op. cit., p. 86-87. 
108 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 86. 
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iii) a corrente que estabelece que os tratados de direitos humanos têm caráter supralegal; 

e iv) a corrente que afirma que as convenções internacionais têm natureza de lei 

ordinária. 

Esta matéria já foi objeto de explanação anteriormente e por esta razão tal 

discussão não será pormenorizada nesta etapa, deixando maiores comentários 

circunscritos apenas a corrente que pretende-se afirmar.  

A posição aqui defendida inspira-se na constatação de que existem inúmeros 

inconvenientes resultantes da adoção da linha que prega a eventual supremacia dos 

tratados internacionais na ordem constitucional e também ressalta a inadequação, 

principalmente após a reforma constitucional que instituiu o § 3° do art. 5° da 

constituição, de sustentar a corrente da hierarquia de lei ordinária para os tratados sobre 

direitos humanos internalizados no país. Por isso, filia-se ao entendimento segundo o 

qual os tratados de direitos humanos possuem estatura constitucional, ainda mais agora 

quando submetidos ao procedimento estabelecido pela EC n. 45/04 e consolida-se na 

compreensão de que os tratados ratificados em data anterior a promulgação da referida 

emenda constitucional foram recepcionados com hierarquia equivalente as normas 

constitucionais. 

Por este raciocínio compreende-se o § 2° do art. 5° da Constituição de 1988 

como uma cláusula abertura para recepção de outros direitos proclamados em tratados 

internacionais sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil, tal possibilidade de 

incorporação de novos direitos, indica que a Constituição atribui a esses diplomas 

internacionais a hierarquia de norma constitucional. Sendo certo que, o § 1o do art. 5o 

assegura a estas normas a aplicabilidade imediata em nível nacional e internacional, 

desde o ato de ratificação, escusando intermediações legislativas.  

A hierarquia constitucional encontra-se assegurada somente aos tratados de 

proteção dos direitos humanos, em face do seu caráter especial em relação aos tratados 

internacionais sobre as demais matérias, os quais possuem apenas dimensão 

infraconstitucional.  

Na perspectiva adotada, os conflitos ocasionais entre o tratado e a Constituição 

devem ser solucionados pela aplicação da norma mais favorável à vítima da violação 

do direito humano, titular do direito, tarefa hermenêutica de incumbência dos tribunais 
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nacionais e dos órgãos de aplicação do direito.109 Dessa forma, o Direito Interno e o 

Direito Internacional interagem para a proteção dos direitos e interesses do ser 

humano.110  

Sustentam esta linha no Brasil, dentre outros, Antônio Augusto Cançado 

Trindade 111 e Flávia Piovesan 112, os quais defendem que os §§ 1° e 2° do artigo 5° da 

Constituição de 1988 caracterizam-se como garantias da aplicabilidade direta e do 

caráter constitucional dos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. 

Segundo Cançado Trindade: “O propósito do disposto nos parágrafos 2° e 1° do artigo 

5° da Constituição não é outro que o de assegurar a aplicabilidade direta pelo Poder 

Judiciário nacional da normativa internacional de proteção, alçada ao nível 

constitucional (...). Desde a promulgação da atual Constituição, a normativa dos 

tratados de direitos humanos em que o Brasil é parte tem efetivamente nível 

constitucional e entendimento em contrário requer demonstração. A tese da equiparação 

dos tratados de direitos humanos à legislação infraconstitucional – tal como ainda 

seguida por alguns setores em nossa prática judiciária – não só representa um apego sem 

reflexão a uma tese anacrônica, já abandonada em alguns países, mas também contraria 

o disposto no artigo (5) 2 da Constituição Federal Brasileira.”113 

A título de exemplificação da corrente que afirma a hierarquia constitucional dos 

tratados de proteção dos direitos humanos traz-se a colação o modelo previsto na 

Constituição da Argentina, que demarca o rol de diplomas internacionais que contam 

com status normativo diferenciado em relação aos demais tratados de matérias não 

concernentes aos direitos humanos.114 Também é ilustrativo o caso da Constituição da 

                                                 
109 Cfr.: PIOVESAN, Flávia. A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção 
dos Direitos Humanos. In: Temas de Direitos Humanos. 2a Ed. São Paulo: Max Limonad; 2003, p. 44-56. 
110 Cfr.: CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. A interação entre o Direito Internacional e o 
Direito Interno na proteção dos direitos humanos. In: Arquivos do Ministério da Justiça, Ano 46, n° 12, 
jul/dez. 1993.  
111 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor; 2003. 
112 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5ª Ed. São Paulo: 
Max Limonad; 2002.  
113 Cfr.: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto 
à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. Boletim da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional, Brasília, 113-118, 1998, pp. 88-89. 
114 Art. 75 (22) da Constituição da Argentina: “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminacion Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Venezuela, a qual, atribui a hierarquia constitucional e institui a aplicabilidade imediata 

e direta dos tratados na ordenação interna e estipula a regra hermenêutica da norma mais 

favorável ao indivíduo.115 

Outra não poderia ser a linha de entendimento propugnada, senão aquela que 

atribui estatura constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos 

internalizados antes do advento da EC n. 45/04, que a partir da promulgação da 

mencionada emenda e por uma adequada interpretação do dispositivo constitucional do 

art. 5°, § 3°, considerar-se-iam recepcionados com hierarquia equivalente as emendas 

constitucionais, tendo em vista que esta abordagem melhor se afina com as concepções 

contemporâneas na ordem internacional e de diversos países que prestigiam os tratados 

sobre direitos humanos.  

Caso contrário, a atuação do poder reformador significaria a criação de um 

procedimento que trouxe complexidade (quorum qualificado) para internalização dos 

tratados internacionais sobre direitos humanos, diluindo os dispositivos contidos no §§ 

1° e 2° do art. 5° da Constituição de 1988 e indo na contramarcha do pensamento 

hodierno sobre o caráter especial dos tratados internacionais sobre direitos humanos, 

posto que cada vez mais se observa a abertura maior do Estado constitucional a ordens 

jurídicas supranacionais de proteção de direitos humanos. 

Nas preciosas lições de Peter Häberle, vislumbra-se a atual identidade do Estado 

Constitucional como um “Estado Constitucional Cooperativo”, como aquele que já não 

se revela como voltado para si mesmo, mas que se coloca a disposição como referência 

para os outros Estados Constitucionais pertencentes a uma comunidade, e no qual o 

papel dos direitos humanos e fundamentais tem relevância. No âmbito do direito 

constitucional nacional este fenômeno de integração e cooperação pode ao menos 

apontar para uma tendência de enfraquecimento das fronteiras entre o interno e o 

                                                                                                                                               
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. 
115 Constituição da Venezuela de 2000, art. 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden 
interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas 
por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los 
tribunales y demás órganos del Poder Público”. 
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externo, produzindo uma concepção voltada para a prevalência do direito comunitário 

sobre o direito nacional.116  

Frente ao modelo de cooperativismo constitucional, são perspicazes as palavras 

do Ministro Gilmar Ferreira Mendes em voto prolatado no Recurso Extraordinário n. 

466.343-1 (São Paulo), onde foi relator o Ministro Cezar Peluso, julgado em 

26/11/2006, onde sublinha a importância dos direitos humanos: “Nesse contexto, 

mesmo conscientes de que os motivos que conduzem à concepção de um Estado 

Constitucional Cooperativo são complexos, é preciso reconhecer os aspectos 

sociológico-econômico e ideal-moral como os mais evidentes.  E no que se refere ao 

aspecto ideal-moral, não se pode deixar de considerar a proteção aos direitos humanos 

como a fórmula mais concreta de que dispõe o sistema constitucional, a exigir dos 

atores da vida sócio-política do Estado uma contribuição positiva para a máxima 

eficácia das normas das Constituições modernas que protegem a cooperação 

internacional amistosa como princípio vetor das relações entre os Estados Nacionais e a 

proteção dos direitos humanos como corolário da própria garantia da dignidade da 

pessoa humana.” 

Na América Latina alguns países caminharam na direção de sua inserção em 

contextos supranacionais, como se verá adiante, atribuindo aos tratados internacionais 

de direitos humanos lugar de destaque no ordenamento jurídico e em alguns casos 

concedendo-lhes estatura constitucional. No Paraguai (art. 9o)117 e na Argentina (art. 75 

inc. 24)118, existem referências de supranacionalidade em suas Constituições. A 

Constituição uruguaia de 1967, inseriu em 1994, novo inciso em seu artigo 6o, que 

prevê que "A República procurará a integração social e econômica dos Estados latino-

americanos, especialmente no que se refere à defesa comum de seus produtos e matérias 

primas. Assim mesmo, propenderá a efetiva complementação de seus serviços 

públicos." 

                                                 
116 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Trad. de Hector Fix-Fierro. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2003, p. 75-77. 
117 Constituição do Paraguai, de 20.06.1992, artigo 9º: “A República do Paraguai, em condições de 
igualdade com outros Estados, admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos 
direitos humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, econômico, social e 
cultural.” 
118 A Constituição da Argentina, no inciso 24 do Artigo 75, estabelece que "Corresponde ao Congresso: 
aprovar tratados de integração que deleguem competências e jurisdição a organizações supraestatais em 
condições de reciprocidade e igualdade, e que respeitem a ordem democrática e os direitos humanos. As 
normas ditadas em sua conseqüência têm hierarquia superior às leis."  
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O diagnóstico retrata uma convergência contemporânea do constitucionalismo 

mundial de atribuir maior cotação as normas internacionais de direitos humanos. Assim, 

as constituições tanto apresentam maiores elementos de concretização de sua eficácia 

normativa, quanto partem de uma dimensão aproximativa entre o Direito Internacional e 

o Direito Constitucional. 

No Brasil a mudança do modo como os direitos humanos são tratados pelo 

Estado ainda transcorre de forma lenta e gradual. As idiossincrasias na fórmula como se 

tem concebido o processo de incorporação de tratados internacionais de direitos 

humanos na ordem jurídica interna, são em certa medida, responsáveis pelo arrastar de 

concepções envelhecidas.  

Existe hoje a demanda clara da necessidade de revisão da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Cançado Trindade já advertia sobre a impertinência da 

defesa do entendimento em torno da legalidade ordinária dos tratados de direitos 

humanos, mesmo antes da promulgação da EC n. 45/04, e ainda hoje sua palavras 

mantêm-se atuais, conforme abaixo se pode comprovar: “A disposição do artigo 5º(2) 

da Constituição Brasileira vigente, de 1988, segundo a qual os direitos e garantias nesta 

expressos não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil é 

parte, representa, a meu ver, um grande avanço para a proteção dos direitos humanos 

em nosso país. Por meio deste dispositivo constitucional, os direitos consagrados em 

tratados de direitos humanos em que o Brasil seja parte incorporam-se ipso jure ao 

elenco dos direitos constitucionalmente consagrados. Ademais, por força do artigo 5º(1) 

da Constituição, têm aplicação imediata. A intangibilidade dos direitos e garantias 

individuais é determinada pela própria Constituição Federal, que inclusive proíbe 

expressamente até mesmo qualquer emenda tendente a aboli-los (artigo 60(4)(IV)). A 

especificidade e o caráter especial dos tratados de direitos humanos encontram-se, 

assim, devidamente reconhecidos pela Constituição Brasileira vigente. Se, para os 

tratados internacionais em geral, tem-se exigido a intermediação pelo Poder Legislativo 

de ato com força de lei de modo a outorgar a suas disposições vigência ou 

obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente, no tocante aos 

tratados de direitos humanos em que o Brasil é parte, os direitos fundamentais neles 

garantidos passam, consoante os parágrafos 2 e 1 do artigo 5° da Constituição Brasileira 

de 1988, pela primeira vez entre nós a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente 

consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano de nosso ordenamento jurídico 
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interno. Por conseguinte, mostra-se inteiramente infundada, no tocante em particular aos 

tratados de direitos humanos, a tese clássica - ainda seguida em nossa prática 

constitucional - da paridade entre os tratados internacionais e a legislação 

infraconstitucional. [...] É esta a interpretação correta do artigo 5º(2) da Constituição 

Brasileira vigente, que abre um campo amplo e fértil para avanços nesta área, ainda 

lamentavelmente e em grande parte desperdiçado. Com efeito, não é razoável dar aos 

tratados de proteção de direitos do ser humano (a começar pelo direito fundamental à 

vida) o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de 

exportação de laranjas ou sapatos, ou a um acordo de isenção de vistos para turistas 

estrangeiros. A hierarquia de valores, deve corresponder uma hierarquia de normas, nos 

planos tanto nacional quanto internacional, a ser interpretadas e aplicadas mediante 

critérios apropriados. Os tratados de direitos humanos têm um caráter especial, e devem 

ser tidos como tais. Se maiores avanços não se têm logrado até o presente neste domínio 

de proteção, não tem sido em razão de obstáculos jurídicos - que na verdade não 

existem -, mas antes da falta de compreensão da matéria e da vontade de dar real 

efetividade àqueles tratados no plano do direito interno.”119 

Existem certas indagações sobre alguns aspectos do procedimento instituído pela 

EC n. 45/04, para internalização dos tratados sobre direitos humanos que merecem 

atenção. Vejamos alguma delas: 

a) O procedimento previsto no § 3° do art. 5° da Constituição de 1988 é 

compulsório para todos os tratados de direitos humanos assinados após a entrada em 

vigor da EC n. 45/04 ou apenas trata-se de uma faculdade atribuída ao Congresso 

Nacional? 

A melhor resposta para o questionamento suscitado segue o raciocínio de que o 

comando exarado da norma constitucional prevista no art. 5°, § 3° teve como propósito 

maior acentuar o relevo e o caráter especial atribuído aos tratados de direitos humanos, 

alçando-os ao status equivalente de emendas constitucionais e passando a integrar as 

disposições de direitos fundamentais, por esta razão o procedimento deve ser 

obrigatoriamente adotado sempre que pretenda-se proceder a internalização de um 

                                                 
119 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à 
proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. In: Arquivos de Direitos Humanos 1. 
Rio de Janeiro: Renovar; 1999, p. 46-47.  
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tratado de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, assinado após a entrada 

em vigor da EC 45/04. 

A mesma orientação é partilhada por Ingo Sarlet: “Parece-nos que há sim pelo 

menos espaço para uma interpretação teleológica e sistemática em prol da 

compulsoriedade do procedimento reforçado das emendas constitucionais. Com efeito, 

tendo em mente que a introdução do novo § 3° teve por objetivo (ao menos, cuida-se da 

interpretação mais afinada com a ratio e o telos do § 2°) resolver – ainda que 

remanescentes alguns problemas – de modo substancial o problema da controvérsia 

sobre a hierarquia dos tratados em matéria de direitos humanos, antes incorporados por 

Decreto Legislativo e assegurar aos direitos neles consagrados um status jurídico 

diferenciado, compatível com sua fundamentalidade, poder-se-á sustentar que a partir da 

promulgação da Emenda n° 45/2004 a incorporação destes tratados deverá ocorrer pelo 

processo mais rigoroso das reformas constitucionais.”120 

O entendimento divergente, que propugna que o Congresso Nacional tem a 

faculdade de decidir se um determinado tratado de direitos humanos deve ou não ser 

submetido ao procedimento estipulado pela EC 45/04, reduz a importância dos tratados 

de direitos humanos, na medida em que deixa ao critério do Congresso Nacional a 

decisão sobre a forma como ocorrerá a internalização de conteúdos da maior relevância, 

ficando ao sabor das contingências dos interesses das maiorias momentaneamente 

representadas nas Casas Legislativas tal deliberação.  

Sublinha-se que a submissão ao procedimento é compulsória, muito embora isto 

não signifique que todo tratado sobre direitos humanos alcance nas Casas Legislativas o 

quorum qualificado exigido para a internalização com hierarquia equivalente a norma 

constitucional. Neste caso, se uma maioria simples decidir pela aprovação, o tratado 

será internalizado em consonância com a compreensão defendida pela corrente da 

supralegalidade, ou seja, terá hierarquia inferior a norma constitucional, mas superior à 

lei.   

Resta ainda esclarecer que o procedimento previsto no art. 5°, § 3° da 

Constituição de 1988 para incorporação dos tratados de direitos humanos, uma vez 

concluído com sucesso, confere aos direitos ali previstos a condição de limites materiais 

                                                 
120 SARLET, Ingo Wolfgang. “Os direitos fundamentais, a reforma do Judiciário e os tratados de direitos 
humanos: notas em torno dos §§ 2° e 3° do art. 5° da Constituição de 1988. Revista de Direito do Estado. 
Rio de Janeiro, n. 1, p. 59-88, jan./mar. 2006. 
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ao Poder de Reforma da Constituição e, por conseqüência, os mencionados direitos de 

matriz internacional somente poderão ser retirados da condição de direitos fundamentais 

da ordem jurídica interna através da atuação de uma nova Assembléia Constituinte, pois 

operam como cláusulas pétreas. Também não seria apropriado sustentar que emendas 

constitucionais poderiam alcançar estes direitos, isto porque se estaria a permitir que 

emendas constitucionais pudessem alterar disposições originariamente de tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, o que é de todo incorreto. 

b) Um tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil e sujeito, 

com sucesso, ao procedimento estabelecido com a EC 45/04, poderá revogar disposição 

constitucional a cuidar anteriormente da mesma matéria, ainda que a disposição 

constitucional precedente seja mais benéfica? 

A constitucionalização de um tratado de direitos humanos introduz pontos de 

contato entre o tratado e a Constituição, bem como com as demais legislações de um 

Estado:  

i) Aproximações com a constituição nacional – não ocorrendo conflitos entre a 

legislação internacional e constitucional, surge a questão sobre como se sucederá a 

interpretação dos conteúdos dos direitos, pois se tratam de documentos com a mesma 

categoria jurídica, disso resulta a dificuldade de compreensão ou entendimento, no 

sentido de saber se devem ser interpretados em sintonia com entendimento internacional 

ou constitucional. A prevalência da interpretação atribuída na esfera internacional deve 

ser dosada com certa margem nacional que atenda razoavelmente as particularidades 

nacionais, sempre que elas não desvirtuem a essência do que o tratado internacional 

pode assegurar.  

Um verdadeiro problema coloca-se quando em algum aspecto da disposição do 

tratado há uma oposição ao texto constitucional. Uma forma de responder ao desafio 

pode ser ignorá-lo mediante a suposição de que o processo de constitucionalização 

implicou num estudo e análise do tratado a ser constitucionalizado, levado a efeito pelo 

poder constituinte e se este não detectou maiores empecilhos para a 

constitucionalização, os órgãos de cúpula do poder judiciário não poderiam 

desqualificar o juízo de harmonização feito pelos constituintes reformadores.  

Outra maneira que consideramos mais adequada para transpor esta dificuldade 

pode partir do reconhecimento do conflito e seguir para uma busca de compatibilização. 
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Caso se chegue a um ponto que sinalize para impossibilidade de conciliação, o recurso 

que a doutrina contemporânea tem mais prontamente apontado indica a priorização da 

norma mais favorável ao direito pessoal em questão, independentemente de ser a norma 

constitucional ou internacional. 

ii) Aproximação com outro tratado - pode ocorrer que as normas de dois tratados 

constitucionalizados entrem em conflito, neste particular, por serem normas de igual 

hierarquia, é possível recorrer às mesmas fórmulas acima explicitadas. 

iii) Aproximação entre o tratado constitucionalizado e as leis ordinárias – o tratado 

constitucionalizado está acima da legislação ordinária, sendo assim, decorre que a 

legislação infraconstitucional incompatível torna-se inválida em face da sua 

inconstitucionalidade. Também é cabível proceder a harmonização dos conteúdos 

normativos, de forma que toda interpretação deve ser conforme, e não contra, o tratado 

de direitos humanos constitucionalizado. 

c) Uma vez ratificados um tratado de direitos humanos, sob quais condições 

seria cabível falar em aplicabilidade imediata?  

Suponha-se que um determinado tratado de direitos humanos seja 

constitucionalizado e que não exista conflito com a constituição ou legislação 

infraconstitucional, apesar disso, pode ter um impedimento para sua execução em 

função de sua condição poder diferir entre um tratado auto-aplicável (eficácia plena – 

não necessita de outras normas para cumprir ao direito humano que enuncia) e um 

tratado não auto-aplicável (eficácia contida – necessita de outras normas para fazer 

cumprir o direito humano que enuncia). 

Segundo Cançado Trindade existem dois grupos formados em torno da questão 

da aplicabilidade dos tratados: (i) os que possibilitam um efeito direto a suas 

disposições, tidas como self-executing ou de aplicabilidade direta; e (ii) os que o direito 

constitucional determina que, apesar de ratificados, não se transformem ipso facto 

direito interno, posto que para alcançarem tal efeito carecem de legislação especial. 

No primeiro caso é preciso que a norma se submeta a duas condições, para então 

ser auto-aplicável. Primeiro, a norma deve outorgar ao indivíduo um direito definido 

com clareza e exigível perante um juiz, e segundo, a norma deve ser suficientemente 

específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, podendo operar 
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efeitos independentemente de um ato legislativo ou de medidas administrativas 

posteriores. 

Para Flávia Piovesan “não parece razoável que após todo o processo solene e 

especial de aprovação do tratado de direitos humanos (com a observância do quorum 

exigido pelo artigo 60, parágrafo 2º), fique a incorporação do mesmo no âmbito interno 

condicionada a um Decreto do Presidente da República.”121 Todavia para o STF “o 

decreto presidencial que sucede à aprovação congressual do ato internacional e à troca 

dos respectivos instrumentos de ratificação, revela-se manifestação essencial e 

insuprimível.”122 

Neste particular a ocorrência fica ao critério do Direito Constitucional de cada 

país. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 dispõe no art. 5° § 1º que “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, e se a 

interpretação caminhar no mesmo fluxo da corrente que prega o constitucionalismo dos 

tratados internacionais de direitos humanos, pelos motivos já apresentados neste estudo, 

por conseqüência, há que se considerar que tais tratados possuem aplicabilidade 

imediata. 

Deste modo, no que concerne à aplicação, não deve prosperar a tese de que os 

tratados de direitos humanos só terão aplicabilidade imediata após a aprovação pelo 

quorum estabelecido no §3º do art. 5º da Constituição de 1988, pois quando o 

Constituinte originário preceituou que “as normas de direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”, incluiu quer as normas expressas no texto constitucional, quer 

as normas implícitas, como também as definidoras desses direitos e garantias 

decorrentes dos tratados internacionais, sem estipular quais deveriam ser essas normas, 

se provenientes do direito interno ou do direito internacional, acentuando apenas que 

todas elas têm aplicação imediata, independentemente de serem ou não aprovadas por 

maioria simples ou qualificada. 

 

                                                 
121 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e a reforma do poder 
judiciário (p. 405/427). In: SARMENTO, Daniel, GALDINO, Flávio (orgs.). Direitos fundamentais: 
estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro. Renovar, 2006, p. 426. 
122 ADIn 1.480-DF, tendo o Ministro Celso Mello como relator, julgada no pleno do STF em 04/09/1997. 
Disponível em 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=1480.NUME.+E+$ADI$.SCLA.
&base=baseAcordaos  
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d) É possível a aprovação de um tratado sobre direitos humanos com quorum de 

maioria simples mesmo depois do advento da EC n. 45/04?  

Segundo o posicionamento jurisprudencial tradicional, a resposta é afirmativa e 

nesta condição os tratados aprovados por quorum de maioria simples adquirem status de 

lei ordinária, como qualquer outro tratado ratificado pelo país, sujeitando-se a regra 

geral de que a lei posterior derroga lei anterior.  

Contudo, o raciocínio que se defende aqui é um pouco diverso, tendo por 

fundamento a compreensão de que após a EC n. 45/04, tornou-se compulsório para 

internalização de um tratado sobre direitos humanos submetê-lo ao procedimento 

instituído no art. 5°, § 3° da Constituição, no caso de não se alcançar o quorum 

qualificado para sua aprovação com status equivalente as normas constitucionais, 

atingindo-se apenas o quorum de maioria simples, o tratado internalizado adquire um 

status normativo diferenciado, ou seja, hierarquicamente se posicionará abaixo da 

constituição, mas acima da lei (supralegalidade).    

e) Após a aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos de 

acordo com o procedimento previsto pela EC n. 45/04, estes podem ser denunciados 

pelo Poder Executivo, seguindo a regra geral de denúncia dos tratados?  

A denúncia do tratado é entendida como ato unilateral em que um Estado 

manifesta formalmente seu desejo de deixar de ser parte de um tratado internacional que 

fora previamente aceito por ele. 

Quando o tratado denunciado é bilateral, este deixará de existir e produzir os 

efeitos entre os Estados signatários entretanto, quando o tratado é multilateral, este 

continuará produzindo efeitos para todos os Estados que são signatários do referido 

tratado, com exceção, por óbvio, para o Estado denunciante. 

Nesse sentido o magistério de Francisco Rezek123: “a denúncia se exprime por 

escrito numa notificação, carta ou instrumento. Sua transmissão a quem de direito 

configura o ato internacional significativo da vontade de romper o compromisso. Trata-

se de uma mensagem do governo, cujo destinatário, nos pactos bilaterais, é o governo 

da parte co-pactuante. Se coletivo o compromisso, a carta de denúncia dirige-se ao 

depositário, que dela fará saber às demais partes.”  

                                                 
123 REZEK, José Francisco. Direito dos tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 487-492. 
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E continua em seu aporte: “É o governo de um dos Estados partes no tratado 

coletivo, ou a secretaria de uma Organização Internacional que tenha aceito esse 

encargo. Nos tratados institucionais, o depositário, para fins de denúncia, é sempre a 

secretaria da própria organização, ainda que outrora o tenha sido, para fins de 

ratificação, o governo de um dos Estados fundadores. Excepecionalmente, o depositário 

do tratado multilateral é um Estado não–parte, por não o haver ratificado depois de ter 

aceito, na fase negocial, aquela incumbência.” 

A matéria está regrada no artigo 56 da Convenção de Viena de Direito de 

tratados que estabelece: 

 “Art. 56. 1. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção, e que não 

prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que: 

a) se estabeleça terem as partes tencionado admitir a possibilidade da denúncia ou 

retirada;  

ou 

b) um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. 

2. Uma parte deverá notificar, com pelo menos doze meses de antecedência, a sua 

intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado, nos termos do parágrafo 1.” 

Sobre essa matéria, Ferreira e Quadros também procuraram dar contribuição ao 

afirmarem que: “Em rigor seria ainda reconduzível a acordo das partes a extinção do 

tratado por denúncia. Mas a verdade, é que ela exige a intervenção posterior e individual 

da vontade do Estado denunciante, que declara não querer continuar vinculado às 

disposições do tratado. Dizemos que seria reconduzível à vontade das partes, porque a 

denúncia só é lícita quando for prevista pelo próprio tratado, que geralmente a submete 

a um prazo de pré-aviso. A denúncia não prevista pelo tratado não opera a cessação da 

vigência deste e, sendo ato ilícito, acarreta a responsabilidade do estado no plano 

internacional.”124 

Com isso, verifica-se que para que os tratados internacionais possam ser 

denunciados deve haver previsão no próprio texto do referido documento internacional 

sob pena do Estado incorrer em ato ilícito. Ian Brownlie afirma que “quando um tratado 

não contém qualquer disposição relativa à sua cessação de vigência, a existência de um 
                                                 
124 PEREIRA, André G.; QUADROS, Fausto. Manual de direito internacional público. 3ª ed. Lisboa: 
Almedina, 2002, p. 250. 
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direito de denúncia depende da intenção das partes. Intenção essa que pode inferir-se a 

partir dos termos do tratado e do seu objecto. Porém, segundo a Convenção de Viena, a 

presunção é a de que um tratado não está sujeito a denúncia ou recesso.”125 

De toda sorte, a matéria não tem sido contemplada de forma tão rígida em 

relação ao fato de os tratados internacionais estarem silentes em relação à denúncia, 

como se verifica nas manifestações de Pereira e Quadros: “A tendência actual, reflectida 

pela referência do artigo 56, à natureza do tratado, é a de admitir uma maior 

flexibilidade na denúncia dos tratados, mesmo que estes não contenham cláusula 

alguma para o efeito, desde que se comprove que a intenção das partes é a de aceitar a 

denúncia, como por exemplo, quanto aos tratados transmitidos por via de sucessão de 

estados e aos tratados comerciais.” 126 

Preliminarmente, impende assinalar que a matéria é controversa no Brasil por 

não haver previsão expressa no plano constitucional tampouco no plano 

infraconstitucional acerca da competência para promover a denúncia de um tratado 

internacional, isto é, se ato produzido apenas pelo Presidente da República ou com 

apreciação do Congresso Nacional. 

Na atual Constituição brasileira, o artigo 84 estabelece nos incisos VII e VIII 

que compete privativamente ao Presidente da República “manter relações com Estados 

estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; e celebrar tratados, 

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

Evidencia-se, pois, que a matéria sobre denúncia não foi contemplada na Constituição 

de 1988. 

Com efeito, o assunto não é novo e foi tratado pela primeira vez no ano de 1926 

em estudo formulado por Clóvis Bevilaqua. Alguns doutrinadores têm enfrentado a 

temática de forma recente, destacando-se nesse mister o professor Francisco Rezek que 

se manifesta pela competência do Chefe do Executivo Federal apenas para denúncia do 

tratado internacional, como se vê: “Tenho como certo que o chefe do governo pode, por 

sua singular autoridade, denunciar tratados internacionais, como de resto vem fazendo, 

com franco desembaraço, desde 1926.” 127 

                                                 
125 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997,  p. 641. 
126 Idem 
127 REZEK, op. cit., p. 501 
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O fato é que até o presente momento o Supremo Tribunal Federal não se 

posicionou sobre esta matéria embora tenha tido a oportunidade a partir da provocação 

datada de 16 de junho de 1997, da Central Única dos Trabalhadores e da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que propuseram uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade a partir do Decreto n. 2.100, de 20 de dezembro de 1996, que 

denunciou a Convenção 158 da OIT, que fora aprovada e promulgada pelo Decreto 

Legislativo n. 68 de 1992 e pelo Decreto n. 1856 de 1996, respectivamente. 

Um dos aspectos levantados pelos peticionários e que vale destacar, corresponde 

exatamente ao fato de que para que haja denúncia de um tratado internacional é 

necessário que haja a manifestação do Congresso Nacional, a exemplo de sua 

incorporação na ordem jurídica interna, fato que não ocorreu, ou seja, houve a 

manifestação de vontade apenas do Chefe do Executivo Federal. 

Assim, ainda será preciso esperar por algum tempo para que o Supremo possa se 

manifestar sobre o caso e, portanto, se há mesmo a necessidade e/ou obrigatoriedade de 

manifestação do Congresso Nacional para que haja a denúncia de um tratado, a exemplo 

de sua incorporação ou se o ato poderá ser produzido apenas pelo Presidente da 

República. 

Superada essa discussão preliminar e ainda não acabada sobre a competência 

para oferecimento de denúncia de tratados internacionais, impende registrar a 

problemática voltada para os referidos documentos internacionais relativos a direitos 

humanos. 

Ou seja, as normas internacionais de direitos humanos ao serem incorporadas na 

ordem jurídica brasileira, são concebidas no mesmo nível das normas de direitos 

fundamentais e, portanto, por serem consideradas cláusulas pétreas, conforme 

estabelece o artigo 60 da Constituição de 1988, estas não poderão ser suprimidas, não 

havendo a possibilidade de denúncia dos referidos tratados internacionais. 

Assim, a nova redação dada pela EC n. 45/04, ao equiparar os tratados 

internacionais de direitos humanos à emenda constitucional, impossibilitou a denúncia 

dos mesmos, pois os referidos tratados dizem respeito a direitos e garantias individuais, 

e uma vez introduzidos no ordenamento jurídico do país tornam-se materialmente e 

formalmente constitucionais, sendo considerados cláusula pétrea conforme disposição 

do art. 60, § 4º, IV da Constituição de 1988, isto é, asseguram o núcleo material da 
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constituição que compõe os valores fundamentais da ordem constitucional, portanto 

passam a ser insuscetíveis de denúncia.128  

f) De que forma o texto dos tratados, uma vez incorporados pelo rito fundado 

pela EC n. 45/04, passariam a integrar o bloco de constitucionalidade?  

Uma mera formalidade envolve esta indagação, mas que não deixa de ser 

importante. Para este questionamento existem três hipóteses, primeiro os tratados 

poderiam ser acrescidos no interior catálogo constitucional, contudo esta alternativa 

parece ser a menos apropriada tendo em vista o rol já extenso e asistemático dos direitos 

fundamentais contido na constituição. Uma segunda hipótese seria o acréscimo dos 

tratados internalizados ao final do texto constitucional, ou ainda o tratado poderia ser 

um texto constitucional em separado, configurando uma situação de uma norma 

formalmente constitucional, porém sem estar integrada ao texto da Lei Maior.  

Contudo, todas as hipóteses acima suscitadas não parecem ser as fórmulas mais 

adequadas para cumprir esta formalidade, pois o novo dispositivo pretendeu atribuir aos 

tratados sobre direitos humanos um status privilegiado equivalente as normas 

constitucionais, isto porque a doutrina sobre a constitucionalização dos tratados não 

significa que os tratados passem a fazer parte literalmente da Constituição, mas indica 

que estes valem como um texto constitucional. Portanto, nada obsta que no aspecto 

formal continue o mesmo modelo normativo utilizado para a internalização dos tratados 

em geral, desde que sujeito ao procedimento previsto no art. 5°, § 3° da Constituição e 

assegurado que sendo bem sucedido o procedimento de internalização do tratado, seu 

conteúdo passará hierarquicamente a equivaler a uma norma constitucional.  

g) Em que momento do processo de celebração de tratados tem lugar o novo 

procedimento previsto no §3º do art. 5º da Constituição de 1988? 

Há duas linhas de raciocínio para enfrentar esta questão. A primeira, parte da 

idéia de que os tratados devem sofrer todo o trâmite tradicional previsto pela 

constituição antes da EC n. 45/04, em que somente depois de assinados pelo Presidente 

da República, os tratados de direitos humanos seriam aprovados pelo Congresso 

Nacional nos termos no art. 49, I da Constituição (maioria simples) e, uma vez 

ratificados, promulgados e publicados, poderiam, mais tarde, quando o Parlamento 

                                                 
128 TIBÚRCIO, Carmem. A EC N 45 e Temas de Direito Internacional. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim.  (et all) (Coor.). Reforma do Judiciário: Primeiros Ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.126-127. 
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optasse por atribuir-lhes a equivalência de emenda constitucional, poderiam ser 

novamente apreciados pelas Casas Legislativas, para cumprirem a exigência do quorum 

qualificado preceituada no §3º do art. 5º da Constituição de 1988.  

O segundo raciocínio parte da concepção de que depois de assinados pelo Chefe 

do Poder Executivo, tais tratados seriam imediatamente submetidos ao procedimento 

estabelecido pela EC n. 45/04, suprimindo-se, em função do critério da especialidade, a 

fase prevista no art. 49, I da Constituição de 1988, autorizando a futura ratificação do 

acordo com a aprovação necessária para que o tratado, uma vez encaminhado para o 

Presidente da República e sendo por ele ratificado e já se encontrando em vigor 

internacional, ingresse no nosso ordenamento jurídico em situação de equivalência as 

emendas constitucionais. Neste caso, ficaria dispensada a segunda manifestação 

congressual após o tratado encontrar-se concluído e produzindo efeitos. 

Um questionamento dirigido a este posicionamento pontua que um tratado 

mesmo já ratificado poderá jamais entrar em vigor, como por exemplo, nos casos dos 

tratados condicionais ou a termo, em que o procedimento internacional exige um 

número mínimo de ratificações para a sua entrada em vigor internacional. Assim, não se 

poderia conceber que algo que nem mesmo existe juridicamente tenha valor interno em 

nosso ordenamento jurídico, inclusive com poder de reformar a Constituição.  

Entretanto, é preciso considerar que a submissão obrigatória e imediata ao 

procedimento estatuído pela EC n. 45/04 não significa a automática internalização do 

tratado, pois a exigência do quorum qualificado constitui-se, em certa medida, num 

obstáculo para sua aprovação. Além disso, é preciso considerar que o conteúdo do 

tratado que versa sobre direitos humanos é que se pretende proteger e, neste sentido, 

mesmo que o documento internacional não entre em vigor, importa que a substância 

contida no tratado que visa à proteção da pessoa humana passa a ter alcance interno de 

direito fundamental acolhido com base nos dispositivos integrados do §§ 1°, 2° e 3° da 

Constituição de 1988.  

h) Há diferença em afirmar que os tratados de direitos humanos têm “status de 

norma constitucional” e dizer que eles são “equivalentes às emendas constitucionais”? 

A resposta é positiva. A afirmação de que um tratado internacional conta com 

“status de norma constitucional” indica que eles integram o bloco de 

constitucionalidade material da Constituição, e dizer que os tratados internacionais são 
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“equivalentes as emendas constitucionais” significa dizer que além de materialmente 

constitucionais, eles deverão ser também formalmente constitucionais, tendo, portanto, 

a mesma potencialidade jurídica de uma emenda. O que resultaria em dois efeitos 

elementares:  

Em primeiro lugar, implica que eles passarão a reformar a Constituição, sempre 

que forem mais benéficos que as disposições constitucionais vigentes, pois, caso 

contrário, aplicar-se-á a regra da disposição mais benéfica para a vitima da violação do 

direito humano. Em segundo lugar, indica que eles não poderão ser denunciados, pois 

mesmo que um tratado preveja expressamente a sua denúncia, esta não poderá ser 

realizada uma vez que tais tratados equivalem às emendas constitucionais, que são, em 

matéria de direitos humanos, cláusulas pétreas do texto constitucional (art. 60, § 4°, IV 

da Constituição de 1988), tornando a denúncia é impossível.  

Outras questões na relação entre o direito internacional e o direito interno, 

decorrem desta situação, visto que o direito enunciado em determinado tratado poderia: 

a) coincidir com o direito assegurado pela constituição; b) integrar, complementar e 

ampliar o universo de direitos constitucionalmente previstos; e c) contrariar preceito do 

direito interno.  

Na primeira hipótese podem ser citados alguns exemplos em que um direito 

previsto e assegurado por diversos documentos internacionais é simultaneamente 

protegido pela Constituição de 1988. Felizmente essa situação não gera danos ou 

transtornos, ao contrário, apenas corrobora para a proteção da vítima em ambos os 

planos normativos (p. ex: o art. 5º, inciso III da Constituição de 1988 prevê que 

“ninguém será submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante”, que por sinal é 

a reprodução literal do artigo 5º (2) da Convenção Americana).  

Nessa conjuntura há uma verdadeira integração entre o ordenamento interno e o 

internacional, no qual os tratados internacionais conferem mais força à direitos previstos 

no ordenamento interno, de forma que a eventual violação de direitos humanos implica 

na responsabilidade não apenas no âmbito nacional como também no âmbito 

internacional. 

A segunda hipótese torna possível a observância de direitos que a constituição 

não assegura, mas que os tratados internacionais prevêem, proporcionando a abertura do 

rol de direitos a serem protegidos, conseqüentemente favorecendo a proteção 
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internacional da pessoa humana. Uma situação que afeta a soberania nacional, pois a 

torna necessariamente flexibilizada, no entanto, esta tem sido a tendência do 

constitucionalismo atual, e demonstra o compromisso do Estado com a proteção de 

direitos a cidadãos, ou a grupos de cidadãos específicos, que soberanamente abdicam de 

parte de sua soberania para proteger a pessoa humana, adquirir legitimidade política na 

arena internacional e manter o diálogo com outros povos.129  

A terceira hipótese retrata o caso de eventuais conflitos entre o tratado e a 

Constituição, que talvez seja a mais complexa por gerar o questionamento de como 

solucioná-la. O critério a ser utilizado deve ser a aplicação da norma mais favorável à 

vítima, pois, dessa forma, o Direito Interno e o Direito Internacional estariam em 

constante interação na realização do propósito convergente e comum de proteção dos 

direitos e interesses do ser humano, assim como ocorre nas outras duas situações.  

Este critério encontra apoio tanto nos próprios tratados internacionais como na 

jurisprudência dos órgãos de supervisão internacionais, mas no âmbito nacional sua 

aplicação fica condicionada a aplicação pelos operadores do direito, em especial dos 

tribunais nacionais. Exemplo típico desta situação diz respeito à prisão civil do 

depositário infiel. Enquanto que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

prevê no artigo 11 que “ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir uma 

obrigação contratual”, e o art. 7º (7) da Convenção Americana estabelece que “ninguém 

deve ser detido por dívidas, acrescentando que este princípio não limita os mandados 

judiciais expedidos em virtude de inadimplemento alimentar”. 

Nesta situação, mesmo tendo o Brasil adotado ambos os tratados internacionais, 

a Constituição de 1988 no art 5º, inciso LXVII prevê, além da prisão do devedor 

alimentício, a prisão civil do depositário infiel. Diante da divergência entre o direito 

previsto nos tratados internacionais e o direito previsto na constituição se torna 

questionável a possibilidade jurídica da prisão civil do depositário infiel. Porém se 

aplicada à norma mais favorável à vítima há de ser observado o tratado internacional em 

detrimento da constituição.  

A aplicação bem sucedida dos tratados internacionais no Brasil depende que em 

situações como as descritas aqui favoreçam a proteção da pessoa humana através de 
                                                 
129 Exemplos dessa situação cf. PIOVESAN, Flávia. A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados 
Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu e 
ARAÚJO, Nadia de (orgs.). Os Direitos Humanos e o Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 133. 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
90 

uma integração eficaz que conjugue o âmbito nacional e internacional. Uma vez 

incorporadas ao texto Constitucional, os direitos humanos reconhecidos pelo tratado 

internacional acolhido por parte do Brasil passam a ser fundamentais e, por 

conseqüência, irreformáveis pelo Poder Constituinte Derivado (art. 60, § 4º, IV da 

Constituição de 1988). 

Desde muito antes da Emenda 45/04, a preocupação dos documentos 

internacionais e de grande parte dos doutrinadores foi de conferir a prioridade da norma 

mais favorável à vítima em caso de conflito entre uma norma internacional e uma 

proveniente do direito interno. Em termos doutrinários, sobre a divergência, no que 

tange aos tratados de direitos humanos, quanto à supremacia da lei interna ou não, vale 

ressaltar o posicionamento de Cançado Trindade, segundo o qual, em caso de conflito 

deve-se adotar a lei que, no caso concreto, mais proteja a pessoa humana. Ele assim 

expõe em sua obra: “No presente contexto, a primazia é a da norma mais favorável às 

vítimas, que melhor as proteja, seja ela norma de direito internacional ou de direito 

interno. Este e aquele aqui interagem em benefício dos seres protegidos. É a solução 

expressamente consagrada em diversos tratados de direitos humanos, da maior 

relevância por suas implicações práticas”.130 No mesmo sentido, Flávia Piovesan: 

“Acredita-se, ao revés, que conferir grau hierárquico constitucional aos tratados de 

direitos humanos, com a observância do princípio da prevalência da norma mais 

favorável, é interpretação que se situa em absoluta consonância com a ordem 

constitucional de 1988, bem como com sua racionalidade e principiologia.”131 

Os documentos internacionais também, de modo geral, possuem um artigo que 

explicitam esse princípio de aplicação da norma mais favorável à vìtima. Abaixo 

seguem alguns documentos internacionais que afirmam o exposto: 

 - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 1966: 

Art. 5º 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 

fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer estado-parte no presente Pacto em 

virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente 

Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.  

- Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 1966: 

                                                 
130 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit., 2003, pp. 542-543. 
131 PIOVESAN, F. Op. cit., 2002, p. 87. 
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Art.5º 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 

fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, 

convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os 

reconheça ou os reconheça em menor grau. 

 

- Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher 

1979: 

Artigo 23º Nenhuma das disposições da presente Convenção prejudicará qualquer 

disposição que seja mais propícia à consecução da igualdade entre homens e mulheres e 

que esteja contida: 

a) na legislação de um Estado Parte; ou 

b) em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional vigente nesse Estado. 

 

- Convenção sobre os Direitos da Criança 1990: 

Art. 41. Nenhuma disposição da presente Convenção afeta as disposições mais 

favoráveis à realização dos direitos da criança que possam figurar:  

a) na legislação de um Estado Parte; ou 

b) no direito internacional em vigor para esse Estado. 

 

- Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): 

Art. 29 - Normas de interpretação  

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:  

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o 

exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior 

medida do que a prevista nela; 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos estados-partes ou em virtude de 

Convenções em que seja parte um dos referidos estados; 
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c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem 

da forma democrática representativa de governo; 

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.  

 

- Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher 

1994: 

Artigo 13. Nenhuma das disposições desta Convenção poderá ser interpretada no 

sentido de restringir ou limitar a legislação interna dos Estados Partes que ofereça 

proteções e garantias iguais ou maiores para os direitos da mulher, bem como 

salvaguardas para prevenir e erradicar a violência contra a mulher. 

Artigo 14. Nenhuma das disposições desta Convenção poderá ser interpretada no 

sentido de restringir ou limitar as da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou 

de qualquer outra convenção internacional que ofereça proteção igual ou maior nesta 

matéria. 

As decisões das cortes internacionais também sempre utilizaram a argumentação 

da aplicação da norma mais favorável à vítima, da prevalência da maior proteção aos 

direitos humanos, decidindo inclusive que um Estado tenha que adequar as suas normas 

constitucionais e legais aos valores consagrados na Convenção Americana, como foi o 

caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile132, por 

exemplo. 

Como exposto, sempre apareceu nos documentos internacionais e nas decisões 

das cortes a preocupação de, em caso de conflito entre direito internacional e direito 

interno, deixar claro que se aplicará o que for mais favorável à vítima, o que mais se 

compatibilize com a proteção dos direitos humanos.   

                                                 
132 Parte da sentença expõe: “Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que: Adecúe 
sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre libertad de expresión consagrados en la 
Convención Americana, con el fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y su 
publicidad”. (...)Por tanto, LA CORTE, por unanimidad, (...) 4. decide que el Estado debe modificar su 
ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para 
permitir la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la 
presente Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto”. 
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i) A adoção do procedimento do § 3º do art. 5° da Constituição de 1988 é 

compulsória ou facultativa em relação aos tratados ratificados antes da EC n. 45/04? 

Há aqueles que defendem a posição no sentido da compulsoriedade do aludido 

procedimento e utilizam o argumento de que, se antes da emenda o STF mantinha o 

entendimento referente ao status de lei ordinária dos tratados internacionais de direitos 

humanos internalizados, muito embora a doutrina indicasse uma construção 

progressista, ao menos, após a mencionada emenda, a constitucionalidade tão almejada 

pela doutrina somente poderia ser alcançada se os tratados internacionais de direitos 

humanos observassem o novo procedimento de internalização.  

Porém, a melhor resposta consiste em considerar a observância do procedimento 

previsto no § 3º do art. 5º da Constituição de 1988 de caráter facultativo para os tratados 

internalizados após a EC n. 45/04, pois seria intricado e até contraditório promover a 

conciliação da fórmula que trouxe complexidade para ratificação de um tratado de 

direitos humanos sob a nova regra, com a generosidade e abertura para inclusão no 

catálogo de novos direitos fundamentais, consagrada no art. 5º § 2º da Lei Maior, e o 

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, previsto no 

art. 4º da constituição, isso sem levar em consideração a discussão em torno do § 1º do 

art 5° da constituição.  

Note-se que no capítulo constitucional destinado aos direitos e garantias 

individuais, o constituinte originário consignou norma expressa preceituando que a lei 

não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI), através dessa norma consagrou-se o princípio da irretroatividade das leis, 

como conseqüência natural da segurança jurídica.  

Muito embora ocorra a referência ao teor literal da expressão "lei", no texto 

constitucional e na própria terminologia do princípio aplicada pela doutrina, também as 

emendas constitucionais se submetem à vedação da aplicação retroativa, de tal forma 

que podem ser suscetíveis ao controle de constitucionalidade, seja na via difusa ou 

concentrada, conforme versa a jurisprudência do STF: "O Supremo Tribunal Federal já 

assentou o entendimento de que é admissível a Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

Emenda Constitucional, quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios 

imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, § 4º, da 
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CF). Precedente: ADI nº 939 (RTJ 151/755)" (ADI 1.946-MC, Rel. Min. Sydney 

Sanches, DJ, 14/09/01).  

Logo, como todas as normas, a emenda constitucional é vocacionada para reger 

relações futuras. O STF consolidou esse entendimento, no julgamento do RE 

242740/GO – GOIÁS (DJ 18/05/2001), cujo relator foi o Ministro Moreira Alves: "Já se 

firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais 

têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade 

mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles 

não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente 

vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)".  

A regra, de acordo com a interpretação do STF, é a impossibilidade de retroação, 

cuja exceção deve expressamente fazer-se presente no texto constitucional.  

No caso em questão, na ausência de disposição transitória relacionada aos 

tratados e convenções internacionais que já vigoravam, é incorreto interpretar que a 

omissão da norma constitucional exija a aplicação retroativa de forma a impor nova 

aprovação, só que agora pelo novo procedimento estatuído pela EC n. 45/04. Antes 

disso, em face da omissão legislativa, deve imperar a regra da irretroatividade dos atos 

normativos, pois os tratados antecedentes foram incorporados ao ordenamento jurídico 

com a obediência ao devido processo legal exigido na época, fundando ato legislativo 

perfeito.  

Como se isso não bastasse, é cabível recorrer ao entendimento pacífico 

doutrinário e jurisprudencial de que não há inconstitucionalidade formal superveniente. 

Como leciona Jorge Miranda: “A separação entre inconstitucionalidade originária e 

superveniente concerne, como sabemos, o diverso momento de edição das normas 

constitucionais. Se na vigência de certa norma constitucional se emite um acto (ou um 

comportamento omissivo) que a viola, dá-se inconstitucionalidade originária. Se uma 

nova norma constitucional surge e dispõe em contrário de uma lei ou de outro acto 

precedente, dá-se inconstitucionalidade superveniente (que é só inconstitucionalidade 

material, pelos motivos acima indicados).”133  

Na doutrina nacional, traz-se a colação a afirmação de Luís Roberto Barroso: 

“Diferentemente se passa quando a incompatibilidade se dá entre a Constituição vigente 

                                                 
133 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II, 3ª ed., Editora Coimbra, 1996, p. 158. 
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e norma a ela anterior. Aí, sendo a incompatibilidade de natureza material, não poderá a 

norma subsistir... Não assim, porém, quando a incompatibilidade superveniente tenha 

natureza formal. Nessa última hipótese, tem-se admitido, sem maior controvérsia, a 

subsistência da norma que haja sido produzida em adequação com o processo vigente 

no momento de sua elaboração. Incidirá, assim, a regra tempus regit actum.”134  

O STF já se manifestou sobre este ponto:  

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade: descabimento, segundo o 

entendimento do STF, se a norma questionada é anterior a da Constituição padrão. 1. 

Não há inconstitucionalidade formal superveniente. 2. Quanto a inconstitucionalidade 

material, firmou-se a maioria do Tribunal (ADIn 2, Brossard, 6.2.92) - contra três votos, 

entre eles do relator desta -, em que a antinomia da norma antiga com a Constituição 

superveniente se resolve na mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta 

a ação direta. 3. Fundamentos da opinião vencida do relator (anexo), que, não obstante, 

com ressalva de sua posição pessoal, se rende a orientação da Corte (ADI 438 QO/DF, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJ 27-03-1992 PP-

03800).” 

Assim, não há a necessidade de se sujeitar à nova votação qualquer ato 

normativo editado anteriormente à Constituição, quando esta passou a exigir, no que 

toca a certa matéria, já regulamentada previamente, um novo procedimento por meio de 

instrumento normativo que demande quorum qualificado.  

O clássico exemplo de referência doutrinária é o Código Tributário Nacional, 

editado em 1965 como lei ordinária, contudo recepcionado pela atual ordem 

constitucional como lei complementar em sentido material. É que na ocasião, não havia 

a figura da lei complementar, mas o art. 146, III, Constituição de 1988 passou a exigir 

essa espécie de lei para regular normas gerais que disciplinam sobre legislação 

tributária. Tendo em vista a não existência de inconstitucionalidade formal 

superveniente, o CTN continua em vigor, mas somente pode ser alterado mediante lei 

complementar, em razão da reserva estabelecida para essa matéria na Constituição.  

Raciocínio equivalente pode ser suscitado para os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos, em vigor e que por ocasião da promulgação da 

                                                 
134 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 83. 
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EC n. 45/04, foram inteiramente recepcionados como norma constitucional em sentido 

material, não sendo necessária a submissão à nova aprovação de acordo com o 

procedimento estabelecido no § 3º do art. 5º da Constituição de 1988 para alcançar o 

patamar constitucional.  

A expressão "que forem aprovados", contida no §3º do art. 5º da Constituição de 

1988, tem aplicação apenas para o futuro, ou seja, para os novos tratados internacionais 

de direitos humanos que venham a ser celebrados pelo Brasil, a partir da vigência da EC 

n. 45/04.  

Diante dos argumentos trazidos à baila, entende-se que os tratados internacionais 

sobre direitos humanos que ingressaram na ordem jurídica brasileira antes de 

31/12/2004 foram recepcionados pela EC n. 45/04 como norma constitucional em 

sentido material e só podem ser revogados ou alterados pelo procedimento especial das 

emendas constitucionais, aplicando-se, desde então, a todas as relações jurídicas 

constituídas anteriormente, cujos efeitos ocorram após a sua elevação ao patamar 

constitucional. É cabível, pela aplicação das regras de direito intertemporal, que o 

mesmo tratado sobre direitos humanos possua a natureza de norma ordinária (antes da 

promulgação da EC n. 45/04) e de norma constitucional (após a EC n. 45/04) ao longo 

de sua vigência.  

Em sendo assim, conclui-se que a EC n. 45/04 introduziu o § 3º no art. 5º da 

Constituição de 1988, equiparando os tratados sobre direitos humanos a norma 

constitucional, desde que aprovados pelo procedimento idêntico ao das emendas 

constitucionais e mesmo após a EC n. 45/04, é possível a existência de tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos sem a prerrogativa da natureza 

constitucional de suas disposições, caso não sejam aprovados pelo procedimento 

especial das emendas. Por último, a EC n. 45/04 tem aplicabilidade imediata e vigência 

para o futuro. Na ausência de dispositivo transitório expresso a respeito dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos já em vigor, deve prevalecer a interpretação de 

que foram recepcionados como norma constitucional em sentido material, já que não se 

admite a existência de inconstitucionalidade formal superveniente. 

j) A internalização de um tratado sobre direitos humanos conforme o 

procedimento previsto no § 3°, do art. 5° da Constituição de 1988 imporia a 

promulgação direta pelas mesas da Câmara e do Senado, assumindo a forma de emenda 
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e perdendo a forma de tratado incorporado ou, após a promulgação, seria ainda exigível 

a ratificação do tratado-emenda através do depósito? 

A doutrina sobre a “constitucionalização” dos tratados não significa que os 

tratados fazem parte da Constituição, mas indica que “vale” como um texto 

constitucional. O tipo de procedimento de assimilação pode ocorrer de diversas formas:  

1) Constitucionalização mediata e imediata: i) Imediata - Se a Constituição 

menciona explicitamente quais são os instrumentos internacionais em questão (por 

exemplo: art. 75, XXII da Constituição Argentina), trata-se de uma hierarquia 

constitucional imediata do tratado de direitos humanos; ii) Mediata - O próprio caso 

argentino autoriza a “constitucionalização” de outros tratados de direitos humanos pelo 

Congresso, desde que submetidos ao quorum qualificado de 2/3 dos membros de cada 

uma das Casas, trata-se de uma hierarquia constitucional mediata. Após a EC n. 

45/2004, o Brasil passou a admitir a hierarquia constitucional mediata.   

2) Outro aspecto procedimental consiste na plena eficácia dos direitos 

consignados em tratados explicitamente referidos na Constituição (art. 46 Constituição 

Nicarágua). Neste caso a Constituição não diz expressamente que o tratado possui 

hierarquia constitucional, mas de qualquer forma tem este nível, já que o texto 

constitucional os declara vigentes no país. Assim, se uma lei ordinária, se opuser a 

algum dos ditos tratados, também se oporia ao preceito constitucional que os proclama 

como obrigatórios. Os tratados, nesta hipótese, têm hierarquia constitucional imediata. 

3) Em outras situações a opção é por uma assimilação genérica do tratado ao 

texto constitucional (art. 105 de Constituição do Peru de 1980 – “Los preceptos 

contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía 

constitucional”). A constituição envolve tanto os tratados presentes como futuros, ou 

seja, estabelece a hierarquia constitucional mediata e imediata.   

 

3.2.1  Controle de Constitucionalidade dos Tratados Internacionais sobre 

Direitos Humanos 

A temática relacionada ao controle de constitucionalidade dos tratados 

internacionais apresenta vários aspectos interessantes e com matizes diversificadas em 

razão da própria complexidade do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, 

somada ao intricado regime jurídico adotado para a internalização dos tratados de 
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direitos humanos no Brasil, que desde sempre fomentou intenso debate e infelizmente 

não encontrou nas disposições do art. 5°, § 3°, introduzidos pela EC n. 45/04, elementos 

suficientes para apaziguar a celeuma jurídica a seu respeito.  

O presente estudo visa contemplar algumas questões consideradas relevantes em 

torno do controle de constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 

devidamente internalizados de acordo com os procedimentos instituídos no 

ordenamento jurídico brasileiro, contudo, não existe aqui a pretensão de proceder a uma 

análise exaustiva do tema.  

Em primeiro lugar, é imprescindível pontuar que atualmente no Brasil o debate 

sobre o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais deve ser direcionado 

à luz da compreensão de que a matéria recebe um tratamento diferenciado em razão do 

conteúdo ou substância de que seja objeto este mesmo tratado, ou melhor, o pano de 

fundo para a discussão consiste em saber se o controle de constitucionalidade diz 

respeito a um tratado internalizado sobre direitos humanos, dado que esta constatação 

traduz-se em uma série de peculiaridades que irão envolver a disciplina do assunto. 

A EC n. 45/04 introduziu um procedimento especial para internalização dos 

tratados sobre direitos humanos, equivalendo-os a emendas constitucionais uma vez 

aprovados de acordo com o modelo estabelecido no art. 5°, § 3° da Constituição de 

1988. Contudo, o poder reformador silenciou a respeito da situação hierárquica dos 

tratados aprovados antes da referida emenda, questão esta que tem influência direta 

sobre o debate em torno do controle de constitucionalidade dos tratados internacionais 

sobre direitos humanos. 

Deste modo, cumpre primeiramente fazer um ponto da situação para em seguida 

tratar do controle de constitucionalidade dos tratados internalizados após a EC n. 45/04.  

Como ponto de partida da análise, tem-se o conhecimento já difundido de que os 

tratados internacionais de um modo geral, a exceção dos tratados de direitos humanos, 

se transformam em decretos e ingressam no ordenamento jurídico com status de lei 

ordinária federal. De onde decorre que não existe hierarquia entre as normas ordinárias 

de direito interno e as decorrentes de tratados internacionais. Assim como as demais 

normas infraconstitucionais, os decretos, que internalizam os tratados internacionais, 

estão sujeitos ao controle concentrado e difuso de sua constitucionalidade, tal como 

qualquer outra espécie normativa. 
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O obstáculo inicial interposto a esta abordagem foi erigido diante da 

interpretação do art. 5°, § 2° da Constituição de 1988, onde figura a cláusula de abertura 

ou da não-tipicidade dos direitos fundamentais, gerando o caloroso debate concernente 

ao status jurídico dos direitos humanos introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, 

sustentando múltiplas posições que oscilavam em torno de diversas argumentações, que 

com maior ou menor ênfase, situavam-se entre o reconhecimento destes como direitos 

fundamentais e, portanto, com hierarquia de norma constitucional e aqueles que 

defendiam a hierarquia normativa de lei ordinária para todos os tratados internacionais 

internalizados na ordenação nacional, independentemente do seu conteúdo normativo.  

A jurisprudência capitaneada pelo STF seguiu a segunda linha mencionada, contudo, no 

campo doutrinário, alargaram-se as frentes daqueles que defendiam o primeiro 

entendimento. 

Na dinâmica de compreensão dada pela jurisprudência do STF os compromissos 

assumidos pelo Brasil em virtude de tratados internacionais de direitos humanos de que 

seja parte, devidamente ratificados pelo Congresso Nacional e promulgados e 

publicados pelo Presidente da República, apesar de ingressarem no ordenamento 

jurídico constitucional (art. 5º, § 2º), não atenuam o conceito de soberania do Estado-

povo na construção de sua constituição, devendo ser interpretados com as limitações 

constitucionalmente previstas. Assim, prevaleceu o entendimento de que pela 

supremacia das normas constitucionais em relação aos tratados internacionais, mesmo 

que devidamente ratificados pelo Congresso Nacional (art. 49, I) e promulgados e 

publicados pelo Presidente da República (art. 84, VIII), haveria a plena possibilidade de 

incidência do controle de constitucionalidade.  

De maneira que o conteúdo de direito material nos tratados internacionais, 

devidamente aprovado pelo Poder Legislativo e promulgado pelo Presidente da 

República, transformar-se-iam em decreto e ingressariam no ordenamento jurídico 

brasileiro como ato normativo infraconstitucional. Permitindo, concluir-se que, depois 

que o tratado internacional fosse internalizado por meio do decreto, este adquiriria 

status de lei lato sensu, pois não há disposição expressa na Constituição de 1988 que 

mencione a sua hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, se estes tratados 

estariam abaixo das leis ou a elas se sobreporiam em caso de conflito, se as revogariam 

ou se seriam por elas revogados. 
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Na verdade, o tratado internacional, mesmo já tendo passado por controles 

prévios de sua constitucionalidade (durante as fases de negociação, assinatura e de 

referendo), poderiam estar contaminados por vícios, que deveriam ser depurados por 

meio de um controle eficaz e célere. Na apreciação da constitucionalidade, seja por via 

direta ou indireta, não existiria diferença entre os decretos, cujo conteúdo fosse 

proveniente de tratado internacional, e leis nos processos de controle. 

O STF mantém a posição segundo a qual, excepcionalmente, admite ação direta 

de inconstitucionalidade em face de decreto, desde que este seja um decreto autônomo, 

não seja um decreto que regulamente lei. Desta forma, os decretos presidenciais (art. 84, 

IV) podem ter seu conteúdo apreciado em sede de ADIn. Afiança o STF que no caso de 

não haver lei precedente que possa ser regulamentada, qualquer disposição sobre o 

assunto tende a ser tratado em lei formal. O decreto seria nulo, não por ilegalidade, mas 

por inconstitucionalidade, já que completou a lei onde a Constituição a determina.  

O STF teve a oportunidade de apreciar a constitucionalidade da Convenção de n. 

158 da OIT e concluiu que esta deveria ser interpretada conforme a Constituição; esta é 

a orientação do STF. Quanto ao significado de interpretação conforme, pode-se dizer 

que conforme existam várias possibilidades de significado, deve-se procurar aquela que 

tenha conformidade com as normas constitucionais, para tentar evitar sua declaração de 

inconstitucionalidade e conseqüente retirada do ordenamento jurídico. 

A interpretação conforme somente poderá ocorrer quando a norma apresentar 

vários significados, uns compatíveis com as normas constitucionais e outros contrários. 

Tem de haver um espaço de decisão para então escolher qual a melhor opção a se 

adotar. Por isso, não pode haver contrariedade do texto analisado frente à Constituição, 

pois o Judiciário não pode extrapolar a função legislativa de forma a criar um novo 

texto legal. Caso isto ocorra, o Judiciário deve declarar a inconstitucionalidade da 

norma contrária à Constituição. O propósito da técnica de interpretação conforme é 

permitir a manutenção no ordenamento jurídico das espécies normativas editadas pelo 

Poder competente que não sejam integral e expressamente incompatíveis com a 

constituição.   
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Para melhor entender o conceito de interpretação conforme, utiliza-se a 

explicação dada por Canotilho, que diz haver três tipos de interpretação conforme:135 

1) Interpretação conforme com redução de texto: quando se declara a 

inconstitucionalidade de qualquer expressão e, a partir disso, se retira do texto 

impugnado tal expressão de forma que o texto reduzido se torne compatível com a 

Constituição; 2) Interpretação conforme sem redução do texto, conferindo à norma 

impugnada uma determinada interpretação que lhe reserve a constitucionalidade: 

quando não se pode suprimir a parte ou expressão da norma impugnada, confere-lhe 

uma interpretação de acordo com a Constituição; 3) Interpretação conforme sem 

redução do texto, excluindo da norma impugnada uma interpretação que lhe acarretaria 

a insconstitucionalidade.  

A interpretação corforme foi utilizada pelo STF para garantir a 

constitucionalidade da Convenção 158 da OIT.  

Fato é que a premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos direitos 

humanos nos planos interno e internacional torna forçosa uma mudança de posição 

quanto ao papel dos tratados internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica 

nacional. É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades 

emergentes em âmbitos supranacionais, voltadas primordialmente à proteção do ser 

humano.  

Como enfatiza Cançado Trindade, “a tendência constitucional contemporânea de 

dispensar um tratamento especial aos tratados de direitos humanos é, pois, sintomática 

de uma escala de valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central”136  

Enfim, frente ao caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da 

proteção dos direitos humanos, não é difícil perceber que a sua internalização no 

ordenamento jurídico, por meio do procedimento previsto na Constituição, tem o 

condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa 

infraconstitucional conflitante.  

                                                 
135 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1993. 
 
136 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor; 2003, p. 515.  
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Todo o mecanismo convencional de controle de constitucionalidade frente aos 

tratados internalizados de direitos humanos deve passar por uma reapreciação e revisão 

jurisprudencial no STF, pois já não há como manter a linha tradicionalmente corrente na 

Corte superior dado que ela não mais se coaduna com a atual disposição constitucional 

que deu um lugar de relevo no ordenamento jurídico nacional para aquelas disposições 

de direitos humanos provenientes de tratados internacionais internalizados no país.  

Deste modo, em relação aos tratados sobre direitos humanos internalizados antes 

da EC n. 45/04, entende-se que estes foram recepcionados com status equivalente a 

emendas constitucionais e, portanto, ocupam lugar de prestígio na ordem jurídica, 

configuram disposições amparadas pela proteção imposta como limite material ao poder 

reformador estabelecida no art. 60, § 4°, IV da Constituição de 1988 e sendo assim, 

revogam as disposições em contrário e pelo exercício do controle de constitucionalidade 

inviabilizam a manutenção no conjunto da ordem jurídica de normas incompatíveis com 

suas disposições através do controle de constitucionalidade.  

Esta mesma linha de raciocínio acima referida também se aplica aos tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados após o advento da EC n. 45/04 

conforme o procedimento previsto no art. 5°, § 3° da Constituição de 1988, ou seja, 

mediante o quorum qualificado de 3/5 dos membros de ambas as casas do Congresso 

Nacional. E no caso de um eventual conflito entre as disposições contidas no tratado de 

direitos humanos adequadamente internalizado e as normas constitucionais, deve 

prevalecer o entendimento que privilegie a norma mais favorável a vítima da violação 

do direito humano.  

 O atual procedimento introduzido pela EC n. 45/04, contudo, não elimina a 

possibilidade de um tratado internacional sobre direitos humanos, vir a ser internalizado 

com um quorum de maioria simples. Neste caso, no aspecto formal, o mencionado 

tratado não contará com a hierarquia equivalente a emenda constitucional. A 

circunstância referida invoca a necessidade de revisão da orientação jurisprudencial 

seguida pelo STF, a fim de considerar a hierarquia destes tratados com uma hierarquia 

supralegal, isto é, tratados que no aspecto formal encontram-se abaixo da constituição, 

porém hierarquicamente situados acima de todas as demais normas infraconstitucionais, 

revogando as disposições inferiores com ele incompatíveis. 
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A incorporação dos tratados de direitos humanos no direito comparado 

O dilema sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento 

interno de um país tem sido preocupação de diversos países. Muitos deles têm optado 

por uma interpretação que conceda status constitucional aos referidos tratados, por 

recepção automática inclusive. Independentemente das pequenas diferenças no modo 

como isso tem se desenvolvido, a perspectiva contemporânea é que, cada vez mais, os 

países se mobilizem no sentido de conferir maior prevalência às normas de direitos 

humanos, muito embora alguns outros ainda se mostrem retrógrados nesse aspecto.  

 A Constituição Portuguesa137, em seu art. 8º, apresenta a recepção automática 

das normas do direito internacional pelo direito português. Trata-se de uma cláusula de 

recepção plena que privilegia a proteção dos direitos humanos. Isso significa que as 

normas e princípios de direito internacional fazem parte integrante do direito português. 

Assim esclarece o artigo 8º: Artigo 8.º (Direito internacional) 1. As normas e os 

princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito 

português. 2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente 

ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e 

enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português. 3. As normas emanadas 

dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte 

vigoram directamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos 

respectivos tratados constitutivos. 4. As disposições dos tratados que regem a União 

Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas 

competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da 

União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático. 

 Além disso, cumpre ressaltar uma outra norma de suma importância para o 

debate em questão presente na Constituição Portuguesa: o artigo 16 (1) e (2).  A leitura 

desse artigo deixa claro a existência de uma cláusula de abertura na Constituição 

Portuguesa, que permite a possibilidade de incluir direitos fundamentais com base em 

leis e regras de direito internacional. E, além disso, numa visão humanizante e protetiva 

dos direitos humanos, tem de forma expressa a preocupação de sempre se fazer uma 

harmonização dos direitos fundamentais com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. Assim expõe o referido artigo: Artigo 16.º(Âmbito e sentido dos direitos 

                                                 
137 Disponível em: http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/  
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fundamentais) 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 

quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 2. 

Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 

interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

 A Constituição do Peru138, nas disposições finais e transitórias, também explicita 

a mesma preocupação presente na Constituição Portuguesa, qual seja, de que as normas 

relativas aos direitos e liberdades presentes na Constituição do Peru sejam interpretadas 

em conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos.  Isso traduz um 

movimento forte de reconhecimento do desenvolvimento do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e de sua efetiva proteção nos ordenamentos internos.  Assim: 

Disposiciones finales y transitorias. Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 

A Constituição Argentina139 também confere hierarquia constitucional a 

determinados tratados de direitos humanos, muito embora estabeleça quorum para que 

outros possuam a mesma hierarquia. Expõe o artigo 22: 22. Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 

las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las 

condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno 

de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 

                                                 
138 Disponível em: http://tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html  
139 Disponível em: http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php  
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derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por 

el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos 

humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la 

jerarquía constitucional. 

A Constituição da Venezuela140 também é mais um exemplo de Constituições 

que admitem o status constitucional das normas expostas em tratados de direitos 

humanos, por exemplo. Assim explicita o art. 23: Artículo 23. Los tratados, pactos y 

convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, 

tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 

contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta 

Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los 

tribunales y demás órganos del Poder Público. 

A Constituição da Colômbia141, principalmente nos artigos 93, 94 e 164, trilha o 

mesmo caminho, admitindo a prevalência dos direitos humanos na ordem interna e 

buscando interpretações dos direitos consagrados na Carta Colombiana que sejam 

compatíveis com o estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados pela Colômbia. Eis os artigos: ARTICULO 93. Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 

prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (grifo meu) 

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 

en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la 

Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar 

este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La 

admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de 

Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos 

exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.   * Modificado por el 

Acto Legislativo 2/2001. Fueron agregados incisos 3º y 4º. ARTICULO 94. La 

                                                 
140 Disponível em: http://analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp 
141 Disponível em: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html 
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enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, 

siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. (grifo meu) 

ARTICULO 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley 

aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su 

consideración por el Gobierno.(grifo meu) 

 A Constituição do Chile142, ao se referir à soberania estatal, esclarece que esta 

não pode mais ser concebida de forma absoluta, mas possui limitações. Uma dessas 

limitações é justamente o respeito aos direitos essenciais que emanam da natureza 

humana. Explica o art. 5º: Art. 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su 

ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 

también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo 

ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce 

como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes.  

 Portanto, após essa análise, conclui-se que diversos países têm adotado, nas suas 

respectivas constituições, artigos que conferem status constitucional aos tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados internamente, além de também lhes 

conferir aplicação imediata.  Essa é a tendência e esse deve ser o caminho interpretativo 

a ser seguido pelo Brasil. A tabela abaixo traz outras informações. 

  

País Hierarquia 
dos Tratados 

em Geral 

Hierarquia 
dos Tratados 

de DH 

Procedimento 
de 

internalização 

Garantia aos 
Direitos 

Fundamentais 

Observações 

CHILE 

1980** 

Tratados têm 
status de lei. 
Contudo, 
aqueles que 
modificarem 
dispositivos 
constitucionai
s devem ser 
votados como 
emendas 
 

Apesar do 
status de lei, 
são base para a 
interpretação 
das demais leis. 
 

O tratado é 
apresentado 
ao Congresso 
pelo 
Presidente.Est
e é 
responsável 
por dizer o 
alcance e 
formular as 
possíveis 
reservas ao 

Rol de direitos 
descrito 
exaustivament
e na 
Constituição. 
Apesar de não 
haver espaço 
para a inclusão 
de novo, não 
parece ser um 
problema 
devido ao 

 

                                                 
142 Disponível em: http://www.camara.cl/legis/const/c01.htm 



 

Esta pesquisa reflete as opiniões dos seus autores e não do Ministério da Justiça 

 
107 

tratado e 
aquele vota. 
 

grande número 
de emendas. 
 

COLOMBIA 

1991** 

 

Lei ordinária. 
Devem ser 
votados no 
congresso 

Status 
constitucional 
por 
prevalecerem 
no 
ordenamento 
interno 
 

O Tratado 
deve ser 
assinado pelo 
PR e votado 
no Congresso. 
Porém, a CF 
dá a 
possibilidade 
de o tratado 
ter eficácia 
imediata em 
determinados 
casos e só 
depois ser 
apreciado pelo 
Congresso 
Vale ressaltar 
que os 
tratados de 
DH têm 
prioridade de 
tramitação no 
Congresso. 

Rol não 
exaustivo na 
Carta. Permite 
o 
reconheciment
o de outros 
direitos 
Fundamentais. 
 

 

PARAGUAI 
1992** 

Supremacia é 
da CF. 
Tratados 
compõem o 
ordenamento 
interno, mas 
abaixo da 
Constituição e 
acima das leis 
ordinárias 

Como os 
outros tratados 
 

Proposto pelo 
Presidente e 
votado pelo 
Congresso 

Exaustivament
e elencados 
 

 

ESPANHA** 

 

Superiores à 
lei interna; 
mesmo nível 
da CF* 
(possibilidade 
de controle 
prévio para 
entrarem em 
vigor) 

Sem previsão 
especial 
 

O rei delega 
essa função ou 
a exerce, mas 
quando a 
exerce deve 
ser 
referendada. 
Depois vai 
para votação. 

 Controle prévio de 
constitucionaldiad
e 
Revisao 
constitucional no 
caso de tratados 
contrarioas a 
constituição. 

PERU 
1993** 

Art. 155 e 
Art. 55 
 

 
Não há 
dispositivo que 
verse sobre o 
assunto. 
 

 
Art. 56 e Art. 
57 

 
Art. 1 e Art. 2 
 

“Disposiciones 
Finales y 
Transitorias, 
Cuarta” (sobre a 
interpretação dos 
Direitos Humanos 
salvaguardados) 

NICARÁGUA  
1987 

Não há 
mecanismo 
específico. 

 
Não há 
mecanismo 
específico. 
 

Art. 138. 11; 
art. 141 
 

 
Não há 
dispositivo 
específico. 
 

Fala em garantia 
aos Direitos 
Individuais, 
Políticos, Sociais, 
da Família, do 
Trabalho e das 
Comunidades da 
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Costa Atlântica 
(art.23 ao 91). 

GUATEMAL
A 

1985, com 
reformas de 

1993 

Não há artigo 
que verse 
sobre o 
assunto. 

 
Art. 46 
 

 
Art. 183, k.  

Não há 
dispositivo que 
fale sobre o 
assunto. 
 
 
 
 
 
 

Há referência a 
direitos 
individuais (art. 3 
a 46) 

VENEZUELA  
1999 

 
Não há 
dispositivo 
que verse 
sobre a 
assunto. 

 
Art. 19, Art. 23 
 

 
Art. 154 
 

 
Não há 
dispositivo que 
fale sobre o 
assunto. 
 

 
A Constituição 
parece incluir as 
normas de 
Tratados de 
Direito 
Internacional, 
como no art.78, 
art. 83, etc.  

BOLÍVIA 
1967, com 

modificações 
em 1994 

Não há 
mecanismo 
específico. 
 

 
Não há 
dispositivo 
específico. 
 

 
Art. 159, 12° 
 

 
Art. 5 ao 7. 
 

 

ARGENTINA  
1994** 

Superior às 
leis 

Tratados 
expressamente 
dispostos: Têm 
hierarquia 
constitucional, 
não derrogam 
nenhum artigo 
da 1ª parte da 
Constituição e 
devem ser 
entendidos 
como 
complementare
s dos direitos e 
garantias. 
 
Outros tratados 
de DH: Têm 
hierarquia 
constitucional 
após 
procedimento 
de 
internalização 

1/3 dos votos 
da totalidade 
dos membros 
de cada 
Câmara do 
Congresso; 

 5 tratados 
priorizados 

MÉXICO 
1917** 

Em segundo 
plano, logo 
abaixo da 
Constituição e 
acima do 
direito federal 
e local 
(entendimento 
da Suprema 
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Corte de 
justiça em 
outubro de 
1999) 

COSTA RICA  
1949 

Art.7- 
superiores à 
lei. 
Reformado 
pela lei 
numero -
4123/68 

 ¾ dos 
membros da 
assembléia 
legislativa e 
2/3 da 
assembléia 
constituinte; 
competência 
da assembléia 
– reformado 
pela lei 
4123/28 

Não exclui 
outros 
princípios q 
derivem dos 
princípios 
“Cristiano de 
justiça social”- 
direitos sociais 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre “A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45/2004 E A 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL” ainda suscitará grandes debates, congressos, estudos etc.  

Como visto acima, por ser assunto tão atual e complexo enseja a diversidade de 

pontos de vistas. A proposta da equipe da Faculdade de Direito de Campos foi a de 

contribuir com o debate sobre a valorização da dignidade da pessoa humana por ser esta 

o núcleo fundamentador da ordem constitucional brasileira. 

A equipe procurou, igualmente, “ser fiel” ao projeto de pesquisa apresentado 

junto ao MJ/PNUD que acabou sendo contemplado para a realização de pesquisa ora 

apresentada no que tange ao conteúdo como também em relação aos prazos (frise-se 

todos cumpridos de forma tempestiva). 

  No mais, cônscios das responsabilidades e da importância do estudo acima 

apresentado é que regozijamo-nos com o MJ/PNUD augurando que em breve possamos 

apresentar novos trabalhos em prol dos Direitos Humanos no Brasil. 

 

3. PERGUNTAS RESPONDIDAS AO LONGO DA PESQUISA SOBRE  

“A  EMENDA N.45/2004 E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL” 
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1. Qual a importância da dignidade da pessoa humana para o estudo dos direitos 

fundamentais? 

A dignidade da pessoa humana é o valor supremo que agrega em torno de si a 

unanimidade dos demais direitos e garantias fundamentais do homem, corroborando 

para um imperativo de justiça social. Sua observância é, pois, obrigatória para a 

interpretação de qualquer norma constitucional. Dentre suas diversas funções destacam-

se as seguintes: a) reconhecer a pessoa como fundamento e fim do Estado; b) contribuir 

para a garantia da unidade da Constituição; c) impor limites à atuação do poder público 

e à atuação dos cidadãos; d) promover os direitos fundamentais; e) condicionar a 

atividade do intérprete; f) contribuir para a caracterização do mínimo existencial. 

Os valores da dignidade da pessoa humana se apresentam como parâmetros 

axiológicos a orientar o texto constitucional brasileiro, devendo-se acrescentar a idéia 

que vem estampada no principio da máxima efetividade das normas constitucionais 

relativas aos direitos e garantias fundamentais. 

 

2. Quais as diferenças terminológicas entre as expressões direitos humanos, 

direitos fundamentais e liberdades públicas? 

As expressões direitos humanos, direitos fundamentais e liberdades públicas 

apresentam um conteúdo variado, muito embora, em razão de uma imprecisão 

terminológica sejam empregadas como sinônimas.   

As liberdades públicas são aqueles direitos e garantias fundamentais da pessoa 

humana que tem por escopo resguardar a dignidade e condições mínimas adequadas de 

vida, no sentido de proibir os excessos que por ventura, sejam cometidos por parte do 

Estado, no sentido de dar melhores condições no desenvolvimento da personalidade 

humana no contexto social.  

A terminologia "direitos humanos" é, freqüentemente, empregada para 

denominar os direitos positivados nas declarações e convenções internacionais, como 

também as exigências básicas relacionadas com a dignidade, liberdade e igualdade de 

pessoa que não alcançaram um estatuto jurídico positivo. 

Geralmente, a doutrina nacional e estrangeira situa os direitos fundamentais 

como direitos jurídico-positivamente constitucionalizados. Contudo, esta apreciação não 
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deve ser tomada apenas no seu caráter formal, pois pode não retratar corretamente o 

sentido e o alcance conferido pela Constituição aos direitos fundamentais e estaria em 

desarmonia com a sua feição sistêmica aberta. Também obstaria imensamente a 

compreensão do conteúdo e do significado de certas disposições referentes a estes 

direitos. Isso é o que se verifica em relação à norma contida no art. 5º, § 2º, na qual 

estão previstos como direitos fundamentais não só os direitos referidos no corpo da 

atual Constituição, mas inclusive os direitos decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário, ou seja, 

situações onde não há uma positivação direta e expressa de determinados direitos 

fundamentais. 

Logo, o entendimento de direitos fundamentais como direitos positivados 

constitucionalmente deve ser encarado de maneira ampla e em consonância com a 

noção de Constituição como um sistema aberto composto por normas e princípios, a fim 

de não excluir do seu campo direito que, em face do seu conteúdo e relevância, devem 

compor a categoria dos direitos fundamentais. 

 

3. Quais são as características dos direitos fundamentais? 

A caracterização dos direitos fundamentais não é fácil devido as suas 

peculiaridades, complexidades de conteúdo e variedade. A doutrina jurídica, ao ventilar 

sobre as características dos direitos fundamentais, geralmente recorre aos traços 

inicialmente referidos no campo do jusnaturalismo, daí fazer menção à inalienabilidade, 

à imprescritibilidade, à irrenunciabilidade e à inerência; ou apela às concepções mais 

contemporâneas de direitos humanos, cuja influência das discussões em torno do direito 

internacional faz-se visível, mencionando a historicidade, a universalidade, a 

indivisibilidade e a interdependência. 

 

4. Qual a importância da positivação dos direitos fundamentais nas constituições? 

A importância da positivação dos direitos fundamentais pode ser observada na 

própria condição de imprescindibilidade dos mesmos para a configuração de um Estado 

democrático de Direito. O Estado democrático de direito tem nos direitos fundamentais 

um dos critérios de legitimação do poder estatal, de modo que o poder não se faz 
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mediante o uso indiscriminado, arbitrário da força, e nem pode manifestar-se alheio aos 

condicionamentos introduzidos pela ótica dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais são reserva de Constituição, isto é, tomam parte entre 

os elementos que identificam a posição do homem no mundo estruturante/estruturado da 

ordem constitucional e são reserva de justiça, o que significa dizer que há necessidade 

de uma ordem que aspire ser justa. 

 

5. Quais são as fases do processo de elaboração dos tratados? 

Para a celebração dos tratados internacionais devem ser observadas algumas 

fases ou etapas em seu processo de elaboração: negociação, assinatura, ratificação, 

promulgação, publicação e registro. 

a) Negociação – é a fase onde os Estados discutem seus interesses e estabelecem 

o conteúdo do tratado, podendo ser realizada diretamente de governo a governo ou 

através dos plenipotenciários.   

b) Assinatura – não implica obrigação para o Estado, pois precisa ser confirmada 

através de ratificação. Se as pessoas que forem assinar este tratado não estiverem com 

plenos poderes, irão apenas apor a sua rubrica. 

c) Ratificação – é a fase em que o tratado torna-se obrigatório 

internacionalmente e é o direito interno de cada Estado que determina a maneira como 

deve ser feita. No Brasil, por exemplo, é feita pelo Poder Executivo com o ad 

referendum do Congresso Nacional, conforme estabelece o artigo 84, VIII, com o artigo 

49, I, da Constituição Federal. 

d) Promulgação – É o ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o governo de 

um Estado afirma ou atesta a existência de um tratado por ele celebrado e o 

preenchimento das formalidades exigidas para sua conclusão, e, além disto, ordena sua 

execução dentro dos limites aos quais se estende a competência estatal.  

e) A publicação é a condição necessária para que o tratado seja aplicado na 

ordem interna do Estado. Publica-se no Diário Oficial da União o texto do tratado e o 

decreto presidencial. 

f) Registro – é um requisisto que vem expresso na Carta da ONU, em seu artigo 

102, parágrafo 2º que estabelece que "nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo 
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internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do 

parágrafo 1º deste artigo deverá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão 

das Nações Unidas". 

 

6. Quais as teorias existentes sobre a incorporação dos tratados de direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro antes da Emenda 45/04? 

 Podem ser apresentadas quatro grandes correntes: 

  i) a corrente que reconhece natureza supranacional dos tratados internacionais 

de direitos humanos � A primeira teoria que se apresenta, tem como expoente no 

ordenamento jurídico brasileiro o professor Celso Albuquerque de Mello que faz a 

defesa das normas internacionais em relação às normas de direito interno. Segundo ele, 

os tratados internacionais de direitos humanos seriam preponderantes mesmo se 

confrontados com o texto constitucional. Isso significa que nem mesmo a emenda 

constitucional teria o condão de suprimir a normativa internacional subscrita pelo 

Estado quando a matéria versar sobre direitos humanos. 

 ii) a corrente que reconhece natureza constitucional dos documentos 

internacionais de direitos humanos � a Constituição de 1988 estabelece em seu 

parágrafo 2º, do artigo 5º, que os direitos e garantias expressos na Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte e o parágrafo 1º 

estabelece que os direitos fundamentais tenham aplicação imediata. Ao fazer a 

interpretação da constituição entende-se, por essa tese, que poderão ser incorporados 

novos direitos fundamentais a partir do momento que o Brasil tenha ratificado os 

citados documentos internacionais sobre direitos humanos.  

 

 iii) a corrente que afirma que as convenções internacionais têm natureza de lei 

ordinária � Essa teoria foi adotada no Brasil especialmente a partir da manifestação do 

Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE n. 80004/SE entendeu-se que poderia 

haver colisões entre as normas de direito internacional com as normas de direito interno, 

devendo ser aplicada a máxima lex posteriori derogat priori, na medida em que 

inexistia um critério expresso na Constituição, prevalecendo, assim, a última vontade do 

legislador. Por essa teoria, os tratados ingressam no ordenamento como lei ordinária. 
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 iv) a corrente que estabelece que os tratados de direitos humanos têm caráter 

supralegal � Essa idéia foi concebida no Brasil, também no Supremo Tribunal Federal, 

em sessão realizada no dia 29 de marco de 2000, com o voto do Ministro Sepúlveda 

Pertence. Como os tratados internacionais não podem afrontar a supremacia da 

Constituição, os que versam sobre direitos humanos deveriam ocupar um local especial 

no ordenamento jurídico brasileiro, significando dizer que estariam abaixo da 

Constituição, mas acima das leis ordinárias. 

 

7. Qual a importância da cláusula de abertura ou da não tipicidade dos direitos 

fundamentais expressa no art. 5º §2º CF/88?  

O art. 5º §2º, da Constituição de 1988, dispõe sobre a cláusula de abertura, ou da 

não tipicidade dos direitos fundamentais: "Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte."  

Pela cláusula de abertura permite-se a inserção de direitos fundamentais não 

tipificados e decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, estendendo o 

rol de direitos fundamentais (Título II – Dos direitos e garantias fundamentais). Essa 

ampliação garante que os direitos fundamentais, que são um elemento básico para a 

realização do princípio democrático, exerçam uma função democratizadora. 

A doutrina pátria, de forma geral, nota que o rol dos direitos fundamentais 

contidos na Constituição de 1988, apesar de extenso, não possui caráter taxativo, mas 

apenas exemplificativo. A existência do art. 5° §2°, no texto constitucional consagra a 

abertura a outros direitos não expressamente nele referidos. 

 

8. Quais as diferenças entre direitos formalmente fundamentais e direitos 

materialmente fundamentais? 

 Considera-se direito formalmente fundamental aquele que se encontra positivado 

na Constituição e, por conseqüência: a) consiste em norma que toma assento na 

constituição escrita e ocupa o topo de toda a ordem jurídica; b) é norma constitucional 
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sujeita as limitações formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de 

reforma constitucional (emenda e revisão); c) é norma de aplicação imediata e vincula a 

entidades públicas (constituem parâmetros materiais de escolhas, decisões, ações e 

controle, dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais) e privadas. 

 Considera-se direito materialmente fundamental aquele que é parte integrante da 

Constituição material, contendo decisões essenciais sobre a estrutura basilar do Estado e 

da sociedade e que podem ou não encontrarem-se disposto no texto constitucional sob a 

designação de direito fundamental. Assim sendo, a idéia de fundamentalidade material 

permite: a) a abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não constantes do 

seu texto (apenas materialmente fundamentais) ou fora do catálogo, isto é, dispersos, 

mas com assento na Constituição formal; b) a aplicabilidade de aspectos do regime 

jurídico próprio dos direitos fundamentais em sentido formal a estes direitos apenas 

materialmente fundamentais. 

 A indicação do sentido formal e material de um direito fundamental vem 

consignada por Jorge Miranda, quando apresenta o seu entendimento de direitos 

fundamentais. Na ocasião adverte que todos os direitos fundamentais em sentido formal 

também o são em sentido material, contudo existem direitos em sentido material para 

além dos direitos em sentido formal. Portanto, os dois sentidos podem não coincidir. 

 

9. Qual a hierarquia que os tratados internacionais de direitos humanos possuem 

após a Emenda 45/04? 

 Tecnicamente, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 

ratificados pelo Brasil já têm status de norma constitucional, em virtude do disposto no 

§ 2.º do art. 5.º da Constituição. Portanto, já se exclui, desde logo, o entendimento de 

que os tratados de direitos humanos não aprovados pela maioria qualificada do § 3.º do 

art. 5.º equivaleriam hierarquicamente à lei ordinária federal, uma vez que os mesmos 

teriam sido aprovados apenas por maioria simples (nos termos do art. 49, inc. I, da 

Constituição) e não pelo quorum que lhes impõe o referido parágrafo. O que se deve 

entender é que o quorum que tal parágrafo estabelece serve tão-somente para atribuir 

eficácia formal a esses tratados no nosso ordenamento jurídico interno, e não para 

atribuir-lhes a índole e o nível materialmente constitucionais que eles já têm em virtude 

do § 2.º do art. 5.º da Carta de 1988. 
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10. O procedimento previsto no § 3° do art. 5° da Constituição de 1988 é 

compulsório para todos os tratados de direitos humanos assinados após a entrada 

em vigor da EC n. 45/04 ou apenas trata-se de uma faculdade atribuída ao 

Congresso Nacional? 

A melhor resposta para o questionamento suscitado segue o raciocínio de que o 

comando exarado da norma constitucional prevista no art. 5°, § 3° teve como propósito 

maior acentuar o relevo e o caráter especial atribuído aos tratados de direitos humanos, 

alçando-os ao status equivalente de emendas constitucionais e passando a integrar as 

disposições de direitos fundamentais, por esta razão o procedimento deve ser 

obrigatoriamente adotado sempre que pretenda-se proceder a internalização de um 

tratado de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, assinado após a entrada 

em vigor da EC 45/04. 

 

11. Um tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil e sujeito, 

com sucesso, ao procedimento estabelecido com a EC 45/04, poderá revogar 

disposição constitucional a cuidar anteriormente da mesma matéria, ainda que a 

disposição constitucional precedente seja mais benéfica? 

Um verdadeiro problema coloca-se quando em algum aspecto da disposição do 

tratado há uma oposição ao texto constitucional. Uma forma de responder ao desafio 

pode ser ignorá-lo mediante a suposição de que o processo de constitucionalização 

implicou num estudo e análise do tratado a ser constitucionalizado, levado a efeito pelo 

poder constituinte e se este não detectou maiores empecilhos para a 

constitucionalização, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário não poderiam 

desqualificar o juízo de harmonização feito pelos constituintes reformadores.  

Outra maneira que consideramos mais adequada para transpor esta dificuldade 

pode partir do reconhecimento do conflito e seguir para uma busca de compatibilização. 

Caso se chegue a um ponto que sinalize para impossibilidade de conciliação, o recurso 

que a doutrina contemporânea tem mais prontamente apontado indica a priorização da 

norma mais favorável ao direito pessoal em questão, independentemente de ser a norma 

constitucional ou internacional. 
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12. Uma vez ratificados um tratado de direitos humanos, sob quais condições seria 

cabível falar em aplicabilidade imediata? 

Segundo Cançado Trindade existem dois grupos formados em torno da questão 

da aplicabilidade dos tratados: (i) os que possibilitam um efeito direto a suas 

disposições, tidas como self-executing ou de aplicabilidade direta; e (ii) os que o direito 

constitucional determina que, apesar de ratificados, não se transformem ipso facto 

direito interno, posto que para alcançarem tal efeito carecem de legislação especial. 

No que concerne à aplicação, no entanto, não deve prosperar a tese de 

que os tratados de direitos humanos só terão aplicabilidade imediata após a aprovação 

pelo quorum estabelecido no §3º do art. 5º da Constituição de 1988, pois quando o 

Constituinte originário preceituou que “as normas de direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”, incluiu quer as normas expressas no texto constitucional, quer 

as normas implícitas, como também as definidoras desses direitos e garantias 

decorrentes dos tratados internacionais, sem estipular quais deveriam ser essas normas, 

se provenientes do direito interno ou do direito internacional, acentuando apenas que 

todas elas têm aplicação imediata, independentemente de serem ou não aprovadas por 

maioria simples ou qualificada. 

 

13. É possível a aprovação de um tratado sobre direitos humanos com quorum de 

maioria simples mesmo depois do advento da EC n. 45/04? 

Segundo o posicionamento jurisprudencial tradicional, a resposta é 

afirmativa e nesta condição os tratados aprovados por quorum de maioria simples 

adquirem status de lei ordinária, como qualquer outro tratado ratificado pelo país, 

sujeitando-se a regra geral de que a lei posterior derroga lei anterior.  

Contudo, nosso raciocínio é um pouco diverso, tendo por fundamento a compreensão de 

que após a EC n. 45/04, tornou-se compulsório para internalização de um tratado sobre 

direitos humanos submetê-lo ao procedimento instituído no art. 5°, § 3° da Constituição, 

no caso de não se alcançar o quorum qualificado para sua aprovação com status  

equivalente as normas constitucionais, atingindo-se apenas o quorum de maioria 

simples, o tratado internalizado adquire um status normativo diferenciado, ou seja, 

hierarquicamente se posicionará abaixo da constituição, mas acima da lei 

(supralegalidade). 
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14. Após a aprovação dos tratados internacionais sobre direitos humanos de 

acordo com o procedimento previsto pela EC n. 45/04, estes podem ser 

denunciados pelo Poder Executivo, seguindo a regra geral de denúncia dos 

tratados? 

A nova redação dada pela EC n. 45/04, ao equiparar os tratados internacionais de 

direitos humanos à emenda constitucional, impossibilitou a denúncia dos mesmos, pois 

os referidos tratados dizem respeito a direitos e garantias individuais, e uma vez 

introduzidos no ordenamento jurídico do país tornam-se materialmente e formalmente 

constitucionais, sendo considerados cláusula pétrea conforme disposição do art. 60, § 

4º, IV da Constituição de 1988, isto é, asseguram o núcleo material da constituição que 

compõe os valores fundamentais da ordem constitucional, portanto passam a ser 

insuscetíveis de denúncia. 

 

15. De que forma o texto dos tratados, uma vez incorporados pelo rito fundado 

pela EC n. 45/04, passariam a integrar o bloco de constitucionalidade? 

Uma mera formalidade envolve esta indagação, mas que não deixa de ser 

importante. Para este questionamento existem três hipóteses, primeiro os tratados 

poderiam ser acrescidos no interior catálogo constitucional, contudo esta alternativa 

parece ser a menos apropriada tendo em vista o rol já extenso e asistemático dos direitos 

fundamentais contido na Constituição. Uma segunda hipótese seria o acréscimo dos 

tratados internalizados ao final do texto constitucional, ou ainda o tratado poderia ser 

um texto constitucional em separado, configurando uma situação de uma norma 

formalmente constitucional, porém sem estar integrada ao texto da Lei Maior.  

Contudo, todas as hipóteses acima suscitadas não parecem ser as fórmulas mais 

adequadas para cumprir esta formalidade, pois o novo dispositivo pretendeu atribuir aos 

tratados sobre direitos humanos um status privilegiado equivalente as normas 

constitucionais, isto porque a doutrina sobre a constitucionalização dos tratados não 

significa que os tratados passem a fazer parte literalmente da Constituição, mas indica 

que estes valem como um texto constitucional. Portanto, nada obsta que no aspecto 

formal continue o mesmo modelo normativo utilizado para a internalização dos tratados 

em geral, desde que sujeito ao procedimento previsto no art. 5°, § 3° da Constituição e 
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assegurado que sendo bem sucedido o procedimento de internalização do tratado, seu 

conteúdo passará hierarquicamente a equivaler a uma norma constitucional. 

 

16. Em que momento do processo de celebração de tratados tem lugar o novo 

procedimento previsto no §3º do art. 5º da Constituição de 1988? 

Há duas linhas de raciocínio para enfrentar esta questão. A primeira, parte da 

idéia de que os tratados devem sofrer todo o trâmite tradicional previsto pela 

constituição antes da EC n. 45/04, em que somente depois de assinados pelo Presidente 

da República, os tratados de direitos humanos seriam aprovados pelo Congresso 

Nacional nos termos no art. 49, I da Constituição (maioria simples) e, uma vez 

ratificados, promulgados e publicados, poderiam, mais tarde, quando o Parlamento 

optasse por atribuir-lhes a equivalência de emenda constitucional, poderiam ser 

novamente apreciados pelas Casas Legislativas, para cumprirem a exigência do quorum 

qualificado preceituada no §3º do art. 5º da Constituição de 1988.  

O segundo raciocínio parte da concepção de que depois de assinados pelo Chefe 

do Poder Executivo, tais tratados seriam imediatamente submetidos ao procedimento 

estabelecido pela EC n. 45/04, suprimindo-se, em função do critério da especialidade, a 

fase prevista no art. 49, I da Constituição de 1988, autorizando a futura ratificação do 

acordo com a aprovação necessária para que o tratado, uma vez encaminhado para o 

Presidente da República e sendo por ele ratificado e já se encontrando em vigor 

internacional, ingresse no nosso ordenamento jurídico em situação de equivalência as 

emendas constitucionais. Neste caso, ficaria dispensada a segunda manifestação 

congressual após o tratado encontrar-se concluído e produzindo efeitos. 

Um questionamento dirigido a este posicionamento pontua que um tratado 

mesmo já ratificado poderá jamais entrar em vigor, como por exemplo, nos casos dos 

tratados condicionais ou a termo, em que o procedimento internacional exige um 

número mínimo de ratificações para a sua entrada em vigor internacional. Assim, não se 

poderia conceber que algo que nem mesmo existe juridicamente tenha valor interno em 

nosso ordenamento jurídico, inclusive com poder de reformar a Constituição.  

Entretanto, é preciso considerar que a submissão obrigatória e imediata ao 

procedimento estatuído pela EC n. 45/04 não significa a automática internalização do 

tratado, pois a exigência do quorum qualificado constitui-se, em certa medida, num 
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obstáculo para sua aprovação. Além disso, é preciso considerar que o conteúdo do 

tratado que versa sobre direitos humanos é que se pretende proteger e, neste sentido, 

mesmo que o documento internacional não entre em vigor, importa que a substância 

contida no tratado que visa à proteção da pessoa humana passa a ter alcance interno de 

direito fundamental acolhido com base nos dispositivos integrados do §§ 1°, 2° e 3° da 

Constituição de 1988.  

 

17. Há diferença em afirmar que os tratados de direitos humanos têm “status de 

norma constitucional” e dizer que eles são “equivalentes às emendas 

constitucionais”? 

A resposta é positiva. A afirmação de que um tratado internacional conta com 

“status de norma constitucional” indica que eles integram o bloco de 

constitucionalidade material da Constituição, e dizer que os tratados internacionais são 

“equivalentes as emendas constitucionais” significa dizer que além de materialmente 

constitucionais, eles deverão ser também formalmente constitucionais, tendo, portanto, 

a mesma potencialidade jurídica de uma emenda. O que resultaria em dois efeitos 

elementares:  

Em primeiro lugar, implica que eles passarão a reformar a Constituição, sempre 

que forem mais benéficos que as disposições constitucionais vigentes, pois, caso 

contrário, aplicar-se-á a regra da disposição mais benéfica para a vitima da violação do 

direito humano. Em segundo lugar, indica que eles não poderão ser denunciados, pois 

mesmo que um tratado preveja expressamente a sua denúncia, esta não poderá ser 

realizada uma vez que tais tratados equivalem às emendas constitucionais, que são, em 

matéria de direitos humanos, cláusulas pétreas do texto constitucional (art. 60, § 4°, IV 

da Constituição de 1988), tornando a denúncia é impossível.  

 

18. A adoção do procedimento do § 3º do art. 5° da Constituição de 1988 é 

compulsória ou facultativa em relação aos tratados ratificados antes da EC n. 

45/04? 

A melhor resposta consiste em considerar a observância do procedimento 

previsto no § 3º do art. 5º da Constituição de 1988 de caráter facultativo para os tratados 

internalizados após a EC n. 45/04, pois seria intricado e até contraditório promover a 
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conciliação da fórmula que trouxe complexidade para ratificação de um tratado de 

direitos humanos sob a nova regra, com a generosidade e abertura para inclusão no 

catálogo de novos direitos fundamentais, consagrada no art. 5º § 2º da Lei Maior, e o 

princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, previsto no 

art. 4º da constituição, isso sem levar em consideração a discussão em torno do § 1º do 

art 5° da Constituição. 

 

19. A internalização de um tratado sobre direitos humanos conforme o 

procedimento previsto no § 3°, do art. 5° da Constituição de 1988 imporia a 

promulgação direta pelas mesas da Câmara e do Senado, assumindo a forma de 

emenda e perdendo a forma de tratado incorporado ou, após a promulgação, seria 

ainda exigível a ratificação do tratado-emenda através do depósito? 

A doutrina sobre a “constitucionalização” dos tratados não significa que os 

tratados fazem parte da Constituição, mas indica que “vale” como um texto 

constitucional. O tipo de procedimento de assimilação pode ocorrer de diversas formas:  

1) Constitucionalização mediata e imediata: i) Imediata - Se a Constituição 

menciona explicitamente quais são os instrumentos internacionais em questão (por 

exemplo: art. 75, XXII da Constituição Argentina), trata-se de uma hierarquia 

constitucional imediata do tratado de direitos humanos; ii) Mediata - O próprio caso 

argentino autoriza a “constitucionalização” de outros tratados de direitos humanos pelo 

Congresso, desde que submetidos ao quorum qualificado de 2/3 dos membros de cada 

uma das Casas, trata-se de uma hierarquia constitucional mediata. Após a EC n. 

45/2004, o Brasil passou a admitir a hierarquia constitucional mediata.   

2) Outro aspecto procedimental consiste na plena eficácia dos direitos 

consignados em tratados explicitamente referidos na Constituição (art. 46 Constituição 

Nicarágua). Neste caso a Constituição não diz expressamente que o tratado possui 

hierarquia constitucional, mas de qualquer forma tem este nível, já que o texto 

constitucional os declara vigentes no país. Assim, se uma lei ordinária, se opuser a 

algum dos ditos tratados, também se oporia ao preceito constitucional que os proclama 

como obrigatórios. Os tratados, nesta hipótese, têm hierarquia constitucional imediata. 

3) Em outras situações a opção é por uma assimilação genérica do tratado ao 

texto constitucional (art. 105 de Constituição do Peru de 1980 – “Los preceptos 
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contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía 

constitucional”). A constituição envolve tanto os tratados presentes como futuros, ou 

seja, estabelece a hierarquia constitucional mediata e imediata. 

 

20. Como se desenvolve o Controle de Constitucionalidade dos Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos após a Emenda 45/04?  

Em relação aos tratados sobre direitos humanos internalizados antes da EC n. 

45/04, entendemos que estes foram recepcionados com status equivalente a emendas 

constitucionais e, portanto, ocupam lugar de prestígio na ordem jurídica, configuram 

disposições amparadas pela proteção imposta como limite material ao poder reformador 

estabelecida no art. 60, § 4°, IV da Constituição de 1988 e sendo assim, revogam as 

disposições em contrário e pelo exercício do controle de constitucionalidade 

inviabilizam a manutenção no conjunto da ordem jurídica de normas incompatíveis com 

suas disposições através do controle de constitucionalidade.  

Esta mesma linha de raciocínio acima referida também se aplica aos tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados após o advento da EC n. 45/04 

conforme o procedimento previsto no art. 5°, § 3° da Constituição de 1988, ou seja, 

mediante o quorum qualificado de 3/5 dos membros de ambas as casas do Congresso 

Nacional. E no caso de um eventual conflito entre as disposições contidas no tratado de 

direitos humanos adequadamente internalizado e as normas constitucionais, deve 

prevalecer o entendimento que privilegie a norma mais favorável a vítima da violação 

do direito humano.  

O atual procedimento introduzido pela EC n. 45/04, contudo, não elimina a 

possibilidade de um tratado internacional sobre direitos humanos, vir a ser internalizado 

com um quorum de maioria simples. Neste caso, no aspecto formal, o mencionado 

tratado não contará com a hierarquia equivalente a emenda constitucional. A 

circunstância referida invoca a necessidade de revisão da orientação jurisprudencial 

seguida pelo STF, a fim de considerar a hierarquia destes tratados com uma hierarquia 

supralegal, isto é, tratados que no aspecto formal encontram-se abaixo da constituição, 

porém hierarquicamente situados acima de todas as demais normas infraconstitucionais, 

revogando as disposições inferiores com ele incompatíveis. 

4. QUADRO COMPARATIVO 
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PROCEDIMENTO PARA INTERNALIZAÇÃO DE TRATADOS SOBRE 
DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
 TRATADOS SOBRE 

DIREITOS HUMANOS 
INTERNALIZADOS 
ANTES DA EC N. 45/04 

TRATADOS SOBRE 
DIREITOS HUMANOS 
INTERNALIZADOS 
APÓS A EC N. 45/04 

Procedimento Mesmo procedimento 
estabelecido para 
incorporação de tratados 
em geral, 
independentemente de o 
conteúdo versar sobre 
direitos humanos. 

Procedimento especial do 
art. 5°, § 3° da CF/88, cuja 
utilização é compulsória 
para todos os tratados 
sobre direitos humanos 
assinados após a EC n. 
45/04 e facultativa para 
tratados assinados antes EC 
n. 45/04. 

Hierarquia normativa e 
regime jurídico 

Controvérsia: a) doutrina – 
status norma constitucional 
(direito materialmente 
constitucional – art. 5°, § 
2° CF/88, com 
aplicabilidade imediata – 
art. 5°, § 1° CF/88 e 
cláusula pétrea – art. 60, § 
4°, IV CF/88); b) 
Jurisprudência STF – lei 
ordinária. 

Equivalente a emendas 
constitucionais. Formal e 
materialmente 
constitucionais (art. 5°, § 
3° CF/88).  
Aplicabilidade imediata – 
art. 5°, § 1° CF/88. 
Limite Poder Reformador – 
cláusula pétrea – art. 60, § 
4°, IV CF/88. 

Discussão doutrinária Controvérsia quatro 
correntes: i) natureza 
supranacional; ii) natureza 
constitucional; iii) natureza 
de lei ordinária; iv) 
natureza supralegal. 

Descartada correntes da 
natureza 
supraconstitucional e da 
natureza de lei ordinária. 

Denúncia Ausência normatização. 
Teoricamente autorizada 

Ausência normatização. 
Teoricamente não 
autorizada (cláusula pétrea) 

Controle de 
constitucionalidade 

Admitido pela 
jurisprudência STF, 
prevalência constitucional 
sobre disposição do tratado 
de direitos humanos em 
conflito com norma 
constitucional. 

Tratado internalizado pelo 
procedimento art. 5°, § 3° 
CF/88, impõem controle 
constitucionalidade sobre 
normas infraconstitucionas 
posteriormente criadas com 
ele incompatíveis.  
Conflito entre Constituição 
e tratado resolvido pela 
regra de aplicação da 
norma mais favorável à 
vítima da violação do 
direito humano. 
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4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE A INCORPORAÇÃO DAS 

NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL  

PROJETO DE LEI SOBRE A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL 

Preâmbulo 

 

Considerando que a República Federativa do Brasil se constitui como Estado 

Democrático de Direito; 

Considerando que a dignidade da pessoa humana se apresenta como 

fundamento do Estado brasileiro; 

Considerando que o imenso catalogo de direitos da pessoa humana inseridos 

na Constituição brasileira de 1988 constituem marcos importantes no processo de 

reconstrução democrática do pais; 

Considerando que o Brasil e signatário de vários tratados internacionais de 

direitos humanos; 

  Considerando que existe uma estreita relação entre as Constituições, Estado 

de Direito e Direitos Humanos e que estes são essenciais na estruturação do Estado;  

Considerando que o país reconhece a existência dos tratados internacionais 

de direitos humanos e os adota no plano interno; 

Considerando que a Constituição brasileira reconhece que as normas 

protetivas aos direitos humanos decorrem dos tratados internacionais e dos princípios;  

Considerando que a República Federativa do Brasil reconhece a prevalência 

dos direitos humanos como principio fundamental pelo qual deve nortear a política 

interna e externa do país; 

Fica estabelecido o presente, 
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PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR  SOBRE A 

INCORPORAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS  DE DIREITOS  

HUMANOS  NO BRASIL 

 

Dispõe sobre a internalização de normas 

internacionais sobre direitos humanos no 

Brasil e dá outras providências. 

 

Artigo 1º.  O respectivo documento normativo regulamenta a internalização dos 

tratados internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica brasileira.  

Artigo 2°. Para efeitos da presente Lei, considera-se tratado internacional como todo 

acordo formal celebrado pela República Federativa do Brasil e outro Estado soberano, 

como também com Organizações Internacionais, independentemente de sua 

nomenclatura e que produzam efeitos jurídicos sob a égide do Direito Internacional. 

Parágrafo único. Os dispositivos da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 

de 23 de maio de 1969 deverão, no que couber, ser aplicados de forma subsidiária a esta 

lei. 

Artigo 3°. Para efeito deste documento normativo, entende-se como tratados 

internacionais de direitos humanos, todos aqueles que estejam ligados diretamente as 

exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade da pessoa humana. 

Parágrafo único.  Os tratados de direitos humanos são aqueles que contemplam os 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e de meio ambiente. 

Artigo 4°. A iniciativa para negociação e assinatura do tratado internacional é do 

Presidente da República. 

Artigo 5°. O Presidente da República, ao enviar a mensagem contendo o tratado 

internacional sobre direitos humanos ao Congresso Nacional, poderá requerer e 

apresentar as razões que justifiquem a sua equivalência à emenda constitucional. 

§ 1º. Após a recepção da mensagem do Presidente da República contendo tratado 

internacional sobre direitos humanos, este deverá obrigatoriamente ser submetido à 

apreciação com prioridade na pauta interna do Congresso Nacional, seguindo o rito 
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especial designado no art. 5°, § 3° da Constituição da República Federativa do Brasil e, 

uma vez aprovado de acordo com o referido procedimento, será referendado pelo 

Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. 

§ 2º. A matéria constante no tratado internacional será remetida e sujeita a análise da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre a 

admissibilidade e conveniência em equivalê-la às emendas constitucionais, no prazo 

improrrogável de 30 dias, a contar do seu recebimento. 

§ 3º. Admitida a matéria, o Presidente do Congresso Nacional instituirá Comissão 

Especial para, no prazo improrrogável de 30 dias, proceder ao exame do mérito e 

elaboração do projeto de decreto legislativo com o texto do tratado internacional sobre 

direitos humanos.  

§ 4°. Após a aprovação pela Comissão Especial, o projeto de decreto legislativo será 

encaminhado para votação, em regime de urgência, e se for aprovado, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

§ 5°. Caso o projeto de decreto legislativo não alcance o quorum previsto no art. 5°, § 3° 

da Constituição da República Federativa do Brasil, será considerado aprovado 

ordinariamente se obtiver o quorum de maioria simples na votação. 

§ 6°. Se o projeto não alcançar o número de votos para aprovação ordinária, a matéria 

será submetida novamente à votação, seguindo os parâmetros estipulados neste artigo, 

no prazo de 30 dias, em regime de urgência. 

§ 7°. Os tratados de direitos humanos celebrados pelo Brasil antes da inserção da 

Emenda Constitucional n. 45/2004, poderão ser apreciados pelo Congresso Nacional 

observando-se o quorum qualificado acima determinado. 

§ 8°. Independentemente da apreciação pelo Congresso Nacional, os tratados de direitos 

humanos vigentes são reconhecidos como normas materialmente de direitos 

fundamentais. 

§ 9°. Aplicam-se subsidiariamente aos projetos de decreto legislativo que aprovem 

tratados internacionais sobre direitos humanos, no que não colidir com o disposto neste 

artigo, as disposições regimentais do Congresso Nacional relativas ao trâmite e 

apreciação das propostas de emenda à Constituição. 
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Artigo 6°. Os tratados internacionais de direitos humanos não estarão sujeitos a 

qualquer tipo de emenda ou substitutivo por parte do Congresso Nacional. 

§ 1º. As reservas poderão ser apresentadas no Congresso Nacional, devendo 

posteriormente ser apreciadas pelo Presidente da República. Se houver discordância das 

reservas, feitas motivadamente pelo Presidente da República, a matéria será novamente 

apreciada pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias, em sessão conjunta, só 

podendo ser rejeitada pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em 

escrutínio secreto. 

Artigo 7°. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos referendados 

pelo Congresso Nacional deverão ser ratificados pelo Presidente da República em prazo 

não superior a 60 (sessenta) dias, seguindo-se da troca ou depósito dos instrumentos de 

ratificação.  

Parágrafo único.  Após apreciação do texto do tratado internacional pelo Congresso 

Nacional, caberá ao Presidente da República a ratificação, promulgação e publicação do 

decreto legislativo no Diário Oficial da União, momento após o qual entrarão em 

vigência no plano interno. 

Artigo 8°. Os tratados deverão ser registrados, conforme estabelece o artigo 102 da 

Carta das Nações Unidas. 

Artigo 9°. Os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo Congresso 

Nacional pela maioria qualificada prevista no dispositivo do art. 5.º, § 3.º da 

Constituição, não serão objetos de denúncia, sob pena de responsabilidade do Presidente 

da República.  

Artigo 11. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos possuem 

aplicação imediata.  

Artigo 12. Os eventuais conflitos entre os dispositivos constitucionais e os tratados 

internacionais sobre direitos humanos aprovados com equivalência às emendas 

constitucionais deverão ser solucionados através da aplicação da regra da norma mais 

favorável a vítima da violação do direito humano objeto do tratado internacional. 

Artigo 13. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 

as disposições em contrário. 
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