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RESUMO

Atualmente, em quase todas as modernas Constituiltoes nos Paises

Ocidentais, os direitos humanos estao albergados sob a denomina~aode direitos

fundamentals, os quais constituem urn dos principies estruturantes do Estado

Constitucional. Nesse contexto, ao firmar tratados internacionais sabre direitos

humanos, e ao serem tais tratados aprovados pelo Congresso Nacional, mediante

decretos legislativos, e promulgados pelo Presidente da Republica, a Brasil se obriga

a assegurar a efetiva observancia dos direitos e liberdades enunciados nesses

documentos. Segundo opiniao de alguns constitucionalistas brasileiros, enquanto os

tratados internacionais de eteitos gerais tern forya hierarquica infra-constitucional, as

direitos enunciados em tratados internacionais de proteyao dos direitos humanos

apresentam natureza de norma constitucional. Contudo, 0 Supremo Tribunal Federal

tem se manifestado no sentido de nao observar qualquer diferen9a entre tratados

que versem sobre rela90es entre Estados e os que abordam materia de direitos

humanos, afirmando que lodos sao incorporados ao ordenamento brasileiro com 0

status de leis infraconstitucionais. Dessa forma, a presente estudo pretende

analisar de que maneira a Direito brasileiro, pel a Constitui<;ao de 1988, protege a

aparato de direitos fundamentais Frente a ordem juridica internacional de protec;ao

dos direitos humanos, bern como analisar como se eFetiva a prote98o dos direitos

humanos nos tratados internacionais.
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ABSTRACT

Nowadays, in almost all modern Constitutions in Occidental Countries, the

human rights are hosted by the denomination of fundamental rights, which constitute

one 0 f t he structural principles of t he Constitutional S tate. Within t his content, by

setting international agreements about human rights, and by being approved by the

National Congress, tllrough legislative decretes and promoted by the President of the

Republic, Brazil is obliged to guarantee the effective observance of rights and

freedom mentioned in these documents. According to the opinion of some Brazilian

constitutionalists, while the international agreements of general effects have

hierarchical infra-constitutional strength, the rights mentioned in international

agreements of human rights protection present a constitutional rule nature. However,
the Supreme Federal Courthouse has talked about not observing any difference

between the agreements which mention about the relations hips among the States

and those which talk about issues of human rights, affirming that all of them are

incorporated to the Brazilian ordering with the status of infraconstitutional laws. This

way, the present study intends to analyze how the Brazilian Law, by the Constitution

of 1988, protects the fundamental rights in front of international law of human rights

protection, as well as analyzing how the protection of human rights is formatted in the

international agreements.
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RESUMEN

Actualmente en casi tadas las Constituciones modernas en los Paises

Occidentales, los derechos humanos estan albergados bajo la denominacion de

derechos fundamentales, los cuares constituyere uno de los principios estructurales

del Estado Constitucional. En ese contexto, al firmar derechos humanos, y al ser

tales tratados aprobados por el Congreso Nacional, mediante derechos legislativos,

y promulgados par el Presidente de la Republica, Brasil se obliga a asegurar el

cumplimiento de los derechos y libertades enunciados en esos documentos. Segun

la opinion de algunos constitucionalistas brasil eros, mientras los derechos

enunciados en tratados internacionales de proteccion de los derechos humanos son

de naturaleza de norma constitucional. Con eso el Supremo Tribunal Federal se ha

manifestado sui observar cualquier diferencia entre tratados que tratan sobre

relaciones entre Estados y los que hablan de materia de derechos humanos,

afirmando que lodas son incorporados al ordenamiento brasllero con el status de

[eyes infraconstitucionales. De esa forma, e[ presente estudio pretende analizar de

que forma el Derecho brasilero, por la Constituci6n de 1988, protege los derechos

humanos, como tambiem analizar como se efectua la proteccion de los derechos

humanos en los tratados internacionales.
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INTRODUC;:AO

o presente trabalho tem como delimita,ao "A Eficacia Constitucional das

Normas Emanadas dos Tratados de Direitos Humanos Incorporados pelo Brasil na

Constitui,ao Federal de 1988".

Contudo, a grande discussao e S8 as direitos humanos, que sao aprovados

pelo Congresso Nacional e promulgados pelo Presidente da Republica, adentram ao

ordenamento juridico nacional na categoria de normas constitucionais OU,

infraconstitucionais. Faz-s8 necessaria. assim, urn estudo aprofundado sabre 0

tema para melhor entender a sua extensao dentro do contexte constitucional

brasileiro. Desse modo, analisar-se-a e questionar-se-a a validade e a eficacia da

maneira adotada pelo legislador brasileiro para incorporar as direitos humanos a
legislac;ao brasileira. Desta forma, 0 presente estudo pretende analisar de que

maneira 0 Direito brasileiro, pela Constitui,ao de 1988, protege 0 aparato de direitos

fundamentais frente a ordem juridica internacional de prote<;ao dos direitos

humanos.

Portanto, 0 s t ratadas i nternacionais comuns t ratam s obre 0 s c ompromissos

reciprocos entre Estados, disciplinando 0 interMrelacionamento entre eles. Por sua

vez, os tratados que expoem a questao dos direitos humanos, visam proteger a

condiqao humana e seus direitos mais inerentes enquanto cidadaos, dispondoMse

ate mesmo a corrigir 0 relacionamento entre os Estados e seus suditos. Assim,

pode-se concluir, sem duvida alguma, que existe substancial diferen,a entre os

primeiros tratados em relayao aos ultimos.

A Carta de 1988 e a primeira Constituiyao brasileira a elencar 0 principio da

prevalemcia dos direitos humanos como principio fundamental a reger 0 Estado

brasileiro nas relayoes Internacionais.

Em seu art. 84, inciso VIII, a Constitui,ao Federal determina que e da

competencia privativa do Presidente da Republica celebrar contratos, convenyoes e

tratados internacionais, sujeitos a referenda do Congresso Nacional. ConsagraMse,

assim, a colaborayao entre Executivo e Legislativo na conclusao de tratados

internacionais, que nao S8 aperfei<,;:oa enquanto a vontade do Poder Executivo,



manifestada pelo Presidente da Republica nao se somar a vontade do Congresso

Nacional.

Contudo, ha que S8 enfatizar, segundo opiniao de alguns constitucionalistas

brasileiros (Luis Roberto BARROSO, e outros), enquanto os demais tratados

internacionais tern fcrc;:a hierarquica infra-constitucional, os direitos enunciados em

tratados internacionais de protec;:ao dos direitos humanos apresentam natureza de

norma constitucional, entendimento que encontra forte resistencia e, par isso, e 0

objeto do presente estudo.

Atualmente, 0 0 ir8ito Constitucional n aD pode mais ser vista apenas como

ramo isolado da ciemcia juridica, ja que, diante da realidade mundial, ingressa

frontalmente na dinamica do tecido social, quer no ambito das fronteiras nacionais,

quer ultrapassando essas fronteiras, par intermedio do Oireito Constitucional

Comparado.

Oessa forma, mais do que qualquer outra area juridica, 0 Oireito

Constitucional ampliou bruscamente os seus dominios, sobretudo quando se trata

de quest6es envolvendo os interesses do homem e da liberdade. seja na ordem

inlerna au internacional, 0 que tornou intima a sua relayao com a disciplina que trata

dos direitos humanos.° fato e que em quase todas as modernas constitui,oes, os direitos humanos

estao albergados, sob a denomina,ao de direitos fundamentais, os quais constituem

um dos principios estruturantes do Estado Constitucional. Essa realidade, por sua

vez, nos faz concluir que esses direitos nao sao mais apenas belas formulas

retoricas destitu fdas de eficacia, mas direitos constitucionalizados e dotados de

juridicidade e efetiva aplicabilidade imediata. Nao sao, pois, pautas normativas

divorciadas da realidade, mas enuncia,oes de decisoes politicas com pretensao de

impositividade.

Muito embora a efetividade e a eficacia dessas normas sejam ainda

incipientes e seja problematica a realidade dos paises em desenvolvimento, como e
o casa do Brasil, em materia de Oireitos do Homem, e de se reconhecer, contudo,

que a redemocratizay80 vem alimentando a consciencia de cidadania e do "direito a

ter direitos".

Dessa forma, 0 presente estudo pretende analisar de que maneira 0 Direito

brasileiro, pela Constitui<;ao de 1988, protege 0 aparato de direitos fundamentais
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frente a ordem juridica internacional de prote,ao dos direitos humanos, bem como

analisar como S8 efetiva a protelf80 dos direitos humanos nos tratados internacionais
e como a Constituilf<30 Federal do Brasil de 1988 trata desses direitos.

Busca-S8 ainda fazer urn estudo aprofundado aeerca dos Direitos Humanos e

dos Tratados Internacionais, analisando 0 sistema especial de prote<;8.odos direitos
humanos, bern como sua internacionalizac;:ao,dentre Qutros; verificar quais sao os

principies que regem a Constituilfao Federativa do Brasil de 1988 em suas relayoes
internacionais e a proteqao dos direitos e garantias fundamentais e; par tim, analisar
pormenorizadamente 0 processo pelo qual 0 legislador brasileiro incorpora os
direitos humanos elencados nos tratades internacionais ao ordenamento juridico
brasileiro, discutindo se esses direitos incorporados tem eficacia de normas
constitucionaisou infraconstitucionais.

o processo de pesquisa se desenvolvera no ambito do Direito Internacional

Publico, do Oireito Constitucional Brasileiro e das Relac;6es Internacionais,
primordialmente, a partir do estudo e analise de carater bibliogrilfico doutrinario.

Alem disso, serao verificados alguns tratados em especie, alem da Constitui,ao de

1988, bem como consulta jurisprudencial junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Este trabalho adota perspectiva dualista, no que se refere a Incorporac;aode
Tratados Internacionais dos Oireitos Humanos como normas constitucionais no
ordenamento juridico brasileiro.

Segundo Jose Augusto LINDGREN ALVES, 0 sistema especial de prote,ao

dos Oireitos Humanos desenvolve-se por meio de urn grande numero de
Oeclarac;oes e Convenc;oes Internacionais. Sendo assim, embora a Carta
Internacional dos Oireitos Humanos pudesse constituir, em si, instrumental suficiente

para garantir protec;ao a todos os direitos hurnanos, as Nac;6es U nidas, ainda na
fase de elaborac;ao dessa Carta, iniciaram urn processo paralelo de protec;ao
especializada contra certos tipos de viola,ao e para determinados grupos de

individuos, cujas caracteristicas espedais exigi ram atenc;ao particular de normas

especificas rna is pormenorizadas.

Flavia PIOVESAN entende que 0 sistema especial de prote,ao e endere,ado

a urn sujeito de direito concreto, visto em sua especificidade e na sua concreticidade
de suas diversas relac;oes. Ao contrario, do sujeito de direito abstrato, generico,

destituido de cor, sexo, etnia, classe social, dentre outros criterios, emerge 0 sujeito
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de direito concreto, historicamente situacto, com especificidades e particularidades.

Portanto, 0 sistema normativo internacional passa a reconhecer e a tutelar direitos

enderec;actos as crianyas, as mulheres, aDs idosos, as pessoas vitimas de tortura, as
pessoas viti mas de discriminaC;Elo racial, etc.

Portanto, a gJobaliz89ao ou internacionalizac;ao dos direitos humanos e uma

das mais importantes questaes do final deste saculo. Contudo, conforme Celso

Duvivier de Albuquerque MELLO: "0 grande problema deste tema e que ele versa

sobre a e ssencia da r 81a9ao p antica, isla e, Poder e p essoa, isla e, quanta mais

direitos do homem menDS Poder e vice-versa." Porem, ainda nesse contexto,

salienta, Antonio Augusto CAN<;ADO TRINDADE: "Hi! uma tendencia para 0

processo de construy80 de uma cultura universal de observancia dos direitos

humanos".

A Constitui<;ao de 1988, par sua vez, recepciona as direitos enunciados em

tratados internacionais de que a Brasil e parte, conferindo-Ihes, segundo uma

corrente de autores (como: Luis Roberto BARROSO; J.J. Gomes CANOTILHO e

outros), normas de natureza infraconstitucional, e, segundo outra corrente liderada

pela Professora Flavia Piovesan, normas de natureza constitucional, au seja, as

direitos constantes nos tratados internacionais integram e complementam a catalogo

de direitos constitucionalmente previsto, 0 que justifica estender a estes direitos a

regime constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais.

Robert L. WENDZEL, membro da escola Realista das Rela<;aes

internacionais, entende q ue as Tratados I nternacionais h oje sao considerados par

muitos a fonte de Direito mais importante e eles podem ser bilaterais ou multilaterais.

Mas uma vez que as mesmos documentos forem assinados e ratificados, se

estabelecera um relacionamento de direitos e obrigayoes mutua mente reconhecidos

entre os Estados. Como tambem, nenhum Estado e obrigado legal mente a aceitar

acordos estabelecidos se ele nao tenha assinado e ratificado, aceito legalmente, por

mais que os outros Estados que fazem parte desse tratado tenham-no assinado e

ratificado, au seja, ace ito legalmente. Assim, pode-se entender que as normas que

obrigam um certo Estado diferem daquelas que obrigam um outro qualquer.

Segundo Odete Maria de OLIVEIRA, nas dacadas de sessenta i! oitenta,

observou-se que a Interdependencia estava afetando a politica mundial e 0

comportamento dos Estados. Essas ayoes governamentais, acabavam influenciando



os modelos de Interdepend€mcia, quando criavam ou aceitavam normas e

procedimentos para certas classes de atividades e assim, as governos controlavam
e regulavam as relac;6es transnacionais e interestatais, por meio dos acordos de
Regimes Internacionais. Mas, 0 sistema internacional que esta envolvido em
multiplase novas estruturas de cooperac;ao,proporcionou transformac;oesprofundas
as Relac;6es Internacionais, as quais cada vez mais estao marcadas pelo fen6meno

da Interdependencia. Entretanta, esse madelo de Interdependencia, lai posta sob

contestac;aono final dos anos setenta e iniciodos anos oitenta, assim tambem como
anteriormente 0 Realismo ortodoxo, ja tinha side criticado em varios pontos.

Entao, deduz-se que a realidade da saciedade internacional global e voltada

para a Teoria das Relac;6es Internacionais, a qual podera descobrir validade na
propensao do chamado pluralismo ts6rico, com 0 predominio humanista do hamem

como exato sujeito das relac;oes internacionais, ao lade dos demais atores. Mas,

para m elhor e ntendimento, p ode-se d elinir d e u ma lorma m ais s implificada que a

Interdependencia, significa Dependencia mutua, ou seja, quando um Estado em que
se e determinado, ou significamente afetado, por forc;asexternas.



CAPiTULO 1- OS DIREITOS HUMANOS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS

1.1 SISTEMA ESPECIAL DE PROTE<;Ao DOS DIREITOS HUMANOS

o sistema especial de prote<;aodos Direitos Humanos desenvolve-se por

meio de uma diversidade numera de Declarac;oes e Conven<;6es Internacionais.'

Embora a Declara<;iloUniversal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia

das Na<;oes Unidas em 1948, com seu escopo abrangente e sua pretendida

universalidade, pudesse constituir per se instrumental suficiente para garantir

protectao a lodos os direitos humanos, as Na<;6es Unidas, ainda na fase de

elabora<;ilodessa Carta, iniciaram um processo paralelo de prote<;ilo especializada

contra certos tipos de viola<;ilo e para determinados grupos de individuos, cujas

caracteristicas especiais 8xigiram aten<;ao particular de normas especificas mais

pormenorizadas.

Porem, ocorre dentre d os padroes regularizados de a tividades uma grande

parte da conduta internacional, pois quando esses formuladores observarem 0

dire ito poderao concluir que, na maioria das vezes, sera vantajoso para eles. Apesar

desses Iatos, e e vidente que 0 direito em c ertos casos e violado e geralmente 0

Estado nile pode lazer quase nada a respeito, desde que esteja capacitado e com

tendencia a faryar a Dutra parte a tender-se.2 Mas naD pode-s8 esquecer que violar

urn principia e muito mais grave que transgredir uma norma, pais a desatenC;80 aD

principia implica of ens a naD apenas a um especifico mandamento obrigat6rio, mas a

todo sistema de comandos. E a mais grave lorma de ilegalidade ou

inconstitucionalidade, conforme 0 escalao do principio violado, porque representa

insurgencia contra todo a sistema, subversao de seus valores fundamentals,

contumelia irremissivel a seu arcabou!1o 16gico de sua estrutura mestra

Flavia PIOVESAN,entende que 0 sistema especial de prote<;ilo e
endere<;adoa um sujeito de direito concreto, visto em sua especilicidade e na sua

1 LINDGREN ALVES, Jose Augusto. A Arquitetura Internacional dos Direitos
Humanos. Sao Paulo: FTO, 1997, p. 84.
2 WENDZEL, Rober! L. Rela.;6cs Internacionais: 0 Enfoque do Formulador de
Politicas. Brasilia: Edilora Universidade de Brasilia, 1985, p. 34.



concreticidade de suas diversas rela96es.3 Ao contriuio, do sujeito de direito

abstrato, generico, destituido de cor, sexo, etnia, classe social, dentre outros

criterios, emerge a sujeito de direito concreto, historicamente situado, com

especificidades e particularidades. Portanto, 0 sistema normativo internacional passa

a reconhecer e a tutelar direitos endere9ados as crian9as, as mulheres, aDs idosos,

as pessoas viti mas de tortura, as pessoas vitimas de discrimina9ao racial, etc.

Ha que s e fazer u rna d iferencia9ao entre 0 s S [stemas 9 eral e especial de

prote,ao, na medida em que um complementa 0 outro. 0 sistema especial de

prote,ao e voltado a preven,ao da discrimina,ao ou a prote,ao de pessoas ou

grupos de pessoas que merecem uma proteyao especial, enquanto que 0 sistema

geral de prote,ao tem por destinatario toda e qualquer pessoa, abstrata e

genericamente considerada. Vale dizer, ao lade da International Bill of Rights, que

integra 0 sistema geral de prote,ao, organiza-se 0 sistema especial de prote,ao,

que adota como s ujeito de d ireito 0 i ndividuo h istoricamente s ituado, 0 sujeito d e

direito "concreto", na peculiaridade e particularidade de suas rela96es sociais.4

Pode-se dizer que foi com a processo de universalizac;ao dos direitos

humanos que os Estados partes concordaram em submeter ao controle da

comunidade internacional 0 que ate entao era de seu dominio reservado.

A Carta de Sao Francisco, que constituiu a Organiza,ao da Na,6es Unidas

(ONU) em 26 de junho de 1945, estabelece que as Estados-partes devem promover

a prote,ao dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Por direitos humanos,

pode-se citar 0 conceito de Dalmo de Abreu DALLARI, para 0 qual os mesmos

representam: "(... ) uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da

pessoa humana. Esses direitos sao considerados fundamentais porque sem eles a

pessoa humana nao consegue existir au nao e capaz de se desenvolver e de

participar plenamente da vida5
.

A Declara,ao Universal dos Direitos Humanos de 1948, vem atestar 0

reconhecimento universal de direitos humanos fundamentais, como Tema Global, os

3 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional Internacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 188.
4 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucionallnternacional. Sao

Paulo:Max Limonad,2 ~90.Cy
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quais sao "justa mente as direitos humanos consagrados pelo Estado como regras

constitucionais escritas. ,,6

Costuma-se sustentar que a Oeclara<;ao Universal dos Oireit05 Humanos

(1948) nao apresenta for,a juridica obrigat6ria e vinculante. Apcs a sua ado,ao,

instaurou-se uma larga discussao sabre qual seria a mane ira rna is eficaz em

assegurar 0 reconhecimento e a observancia universal dos direitos humanos nela

elencados. Tornou-se consenso entre as Estados-membros da ONU de que a

Declara<;ao deveria ser "juridicizada" sob a forma de tratado internacional, que fosse
juridicamente obrigat6rio e vinculante no ambito do Direito Internacional.

Esse processo de "juridiciza,ao" da Declara,ao Universal dos Direitos

Humanos come,ou em 1949 e foi conciuido apenas em 1966, com a elabora,ao de

do is tratados internacionais distintos, 0 Pacto Internacional dos Oireito$ elvis e

Politicos7 e a Pacto Internacional dos Oireito$ Economicos, Sociais e Culturais8, os

quais passaram a incorporar os Direitos constantes da Declaractao Universal dos

Direitos Humanos (1948).

Portanto, foi a partir da elabora,ao desses Pactos que forma-se a Carta

Internacional d os 0 ireitos Humanos, International Bill 0 fRights, a qual i naugura 0

sistema global de prote,ao desses direitos, ao lade do qual ja se delineava 0

sistema regional de prote,ao.

Os sistemas global e regional sao complementares, inspirados pelos valores

e principios da Declara,ao Universal dos Direitos Humanos (1948) que comp6em 0

universo instrumental de protectaO dos direitos humanos no plano internacional.

Tendo em vista, este complexo universe de instrumentos internacionais, fica a

escolha do individuo que sofreu a viola,ao de direito a escolha do aparato mais

5 DALLARt. Datmo de Abreu. Oireitos Humanos e Cidadanla. Sao Paulo: Moderna,
1998, p.7.
6 COMPARATO, Fabio Konder. A Afirma~ao Hist6rica dos Dlreitos Humanos. 2.ed ..
Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 227.
7 Texto aprovado em 1966 pela Assembh~ia Geral das NaGoes Unidas e entrada em vigor
no dia 3 de janeiro de 1976.
6 Texto aprovado em 1966 pela Assembleia Geral das NaGoes Unidas e entrada em vigor
no dia 3 de janeiro de 1976.
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conveniente, urna vez que. 8ventualmente, direitos id€mticos sao tutelados par dais

ou mais instrumentos de alcance global ou regional.9

Por sua vez, 0 sistema global veia a ser ampliado com 0 advento de diversos

texles de protec;:ao aos direitos humanos de alcance regional e abrangencia setarial,

tBis como 0 genocidio, a tortura, a discriminac;:ao racial, a discrimina<;ao contra as

mulheres, a viola,ao dos direitos das crian,as, dentre outras formas especlficas de

violac;:ao.

Segundo Antonio Augusto CAN!;ADO TRINDADE, tem-se reconhecido a

carater complementar de procedimentos nao apenas sob tratadas e instrumentos

gerais "de direitos humanos, mas tambem sob tratados e instrumentos

"especializados" voltados a aspectos especificos da protec;:ao de direitos humanos, a

nlvel global e regional,"'o

No entendimento de Jose Augusto LINDGREN ALVES:

Os direitos humanos tern carater peculiar no direito e nas rela/foes internaeionais por
varias razoes. Em primeiro lugar, porque tem como sujeitos nao os Estados, mas sim, no
dizer de Norberto Bobbio, 0 homem e a mulher na qualidade de 'eidadaos do mundo'. Em
segundo porque, pelo menos a primeira Vista, a intera/fao dos Governos nessa area nao
visa a proteger interesses proprios. Em tereeiro, e indubitavelmente, porque 0 tratamento
internaeional da materia modifiea a no/fao habitual de soberania. 11

Portanto, os ideais de universalidade dos direitos humanos defendidos pela

ONU desde de sua cria~ao (1949), manifestados com a Declara~ao Universal do

Direitos do Homem de 1948, estao adquirindo uma maior consistencia, inobstante a

flagrante constata~ao de desrespeitos em varios pontos do mundo.

Recentemente na II Conferencia Mundial de Direitos Humanos, Viena, em

1993, foram tematicas principais a pobreza, a democracia e os instrumentos legais e

juridicos de efetiva(jao dos direitos humanos. Ha uma tendencia para 0 processo de

constru9ao de uma cultura universal de obs8rvancia dos direitos humanos.

9 Pl0VESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional Internacional. Sao
Paulo: Max Limonad. 2002, cap. VII.
10 PIOVESAN. Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucionallnternacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 188.
11 LINDGREN ALVES, Jose Augusto. Os direitos humanos como tema global. Sao
Paulo: Editora Perspectiva, 2003. p. 43.
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Uma das objec;oes suscitadas quanto a globalizac;ilo dos direitos humanos foi

levantada pelos Paises Islamicos e Asiaticos. Estes acusaram que as propositos

universalistas dos direitos humanos sao, na verdade, principios ocidentais, que

desprezam as particularidades regionais de cada pava. E uma discussao que deve

ser aprofundada, ainda mais em face dos reeentes acontecimentos politico-religiosos

do Afeganistao e da Republica Popular da China, s6 para exemplificar.

Os ataques contraries a nova universalidade dos direitos fundamentais sao

verdadeiros despauterios. A nova universalidade dos direitos fundamentais as

coloca assim, desde 0 principio, num grau mais alto de juridicidade, concretude,

positividade e eficacia. E universalidade que naD exclui os direitos da liberdade, mas

primeiro as fortalece com as expectativas e as pressupostos de melhor concretiza-

los mediante a efetiva adoc;ilo dos direitos da igualdade e da fraternidade. 12

Ainda pode-se dizer que a nova universalidade procura, enfim, subjetivar de

forma concreta e positiva os direitos da triplice gerac;ilo na titularidade de urn

individuo que antes de ser 0 homem deste ou daquele Pais, de uma sociedade

desenvolvida ou subdesenvolvida, e pela sua condic;ilo de pessoa urn ente

qualificado por sua pertinencia ao genero humano, objeto daquela universalidade.

o Brasil, por sua vez, nao tern se utilizado de todos os meios disponiveis ao

seu alcance para efetivar a observancia dos direitos humanos, consagrados nos

tratados internacionais por ele ratificados. Os tratados de direitos humanos, como foi

visto, imp6e deveres aos Estados que a eles aderem. De notoria importancia e 0

dever que os Estados pactuantes tern de compatibilizar os comandos do produto

normativo convencional com suas normas de direito interno. Dai a improcedemcia do

argumento de que a Constitui,ilo Federal do Brasil de 1988 estaria supondo-se a si

me sma, ao permitir que 0 produto normativo dos compromissos exteriores do Estado

ingressassem em nosso ordenamento juridico, em detrimento da soberania do

Pais.13

12 FILHO, Vladimir Brega. Direitos Fundamentais na Constitui~ao de 1988. Sao Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2002, cap. 6.2-6.5.
13 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional Internacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, cap. VIII.



11

A da Conven98o sobre a EliminaQ80 de todas as formas de Discriminay80

contra a Mulher, em 10 de fevereiro de 1984, constitui marco inicial do processo de

incorpora<';:8o do Direito Internacional dos Direitos Humanos pelo Direito brasileiro, a

partir de sua ratificayao. Por este, a partir dessa ratifica9ao foram incorporados

tambsm varies Qutros instrumentos internacionais proeminentes de proteyao dos

direitos humanos, pete Direito brasileiro, isso com a prote9ao da Constitui9ao

Federal de 1988, que situa-se como marco juridico da transi,ao democratica da

institucionalizay8o dos direitos humanos.

Portanto, havendo anteriormente jil ratificado todos os instrumentos

juridicos internacionais significativos, 0 Brasil ja cumpriu praticamente todas as

formalidades necessarias a sua integray80 ao sistema internacional de prote<;ao aos

direitos humanos. Assim, as inova~5es introduzidas pela Carta de 1988,

especialmente no que tange ao primado da prevalencia dos direitos humanos como

principio orientador das Rela~5es Internacionais, foram fundamentais para a

ratificac;ao dos importantes instrumentos de protec;ao dos direitos humanos. Mas

este processo de inserc;ao exige, no entanto, a adoc;ao de providencias adicionais,

com vistas ao completo alinhamento do Brasil a causa da vigen cia dos direitos

humanos nos pianos nacional e internacional.

1.2 A IMPORTANCtA DOS TRATADOS PARA A APLICABtLiDADE DOS DIREITOS

HUMANOS

Flavia PIOVESAN afirma que "os tratados internacionais, enquanto acordos

internacionais juridicamente obrigatorios e vinculantes (pacta sunt servanda),

constituem a principal fonte de obrigac;:ao do Direito tnternacional". 14

Na defini9ao de Louis HENKIN:

14PIOVESAN,Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional lnternacional. Sao
Paulo: Max Umonad, 2002, p. 67.
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o lerma "Iralado~ e geralmente usado para se rererir aos acordos obrigal6rios celebrados
entre sujeilos de Direito Inlemacional, que sao regufados pelo Direito lnlernacional. Alem
do lerma "tralado", diversas oulras denomina90es sao usadas para se referir aos acordos
inlernacionais. As mais comuns sa.o Convenyao, Pacta, Protocolo, Carta, Convenio,
como tambem Tralado ou Acordo Internacional. Alguns termos sao usados para denolar
so!enidade ~por exemple, Pacta ou Carta) ou a natureza suplemenlar do acordo
(Protocolo).l:>

Assim, a primeira regra a ser analisada e a de que as tratados internacionais

s6 se aplicam aos Estados partes. ou seja. aos Estados que expressamente

consentiram com a sua ado<;ao.conforme 0 art. 6.' da Conven<;aode Viena (1969):

"Todo Estado possui capacidade para concluir tratados".

Da mesma forma, as Estados nao podem criar obrigac;oes aDs Estados que

com eles nao consentiram, ao menos que preceitos constantes do tratado tenham

sido incorporados pelo costume internacional. Como disp6e a COnVen9ao de Viena

(1969): "Todo tratado em vigor" obrigat6rio em rela<;ao as partes e deve ser

cumprido por elas de boa-f"".

Acrescenta 0 art. 27 da Conven<;aode Viena (1969): "Uma parte nao pode

invocar disposi,6es de seu direito interne como justificativa para 0 nao cumprimento

do tratado".

Nesse contexto. a consagrada professora Flavia PIOVESAN:

Enfatize-se que os Iralados sao, por excel~ncia, expressao de consenso. Apenas pela via
do consenso podern os Iralados criar obriga~oes legais, urna vez que Estados soberanos,
ao aceita-Ios, comprometem-se a respeila-Ios. A exigencia de consenso e previsla pelo
art. 52 da Conven~ao de Viena, quando dispoe que 0 tralado sera nulo se a sua
aprova~aofor oblida mediante amea~aau 0 uso da for~a,em viola~aodos principios de
Oireilo Internacional consagrados peta Carta da ONU.16

A Declara<;ao Universal dos Direitos Humanos (1948). dentro da id"ia

da for<;a dos tratados internacionais para a aplicabilidade dos direitos

hurnanos. representou 0 grande saito de superac;ao. ao reunir. nurn mesmo

15 HENKIN, Louis in PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional
Internacional. Sao Paulo: Max Umonad, 2002, p. 68.
16 P10VESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Oireito Constitucionallnternacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 69.
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documenta, as direitos civis e politicos, bern assim as direitos economicos,

socia is e Gulturais, afirmando entaD a indivisibilidade dos direitos humanos

fundamentais, in verbis (vide anexa).

Guilherme Assis de ALMEIDA e Claudia PERRONE-MOISES

entendem que a Carta da ONU (1949) veio a ser complementada, no que se

refere a necessidade de defini,ao Internacional de uma estera de direitos

humanos, p ela Declarayao Universal d as Direitos Humanos, de 1948. E ssa

Oeclarayao consolidou a afirmayao de uma stica universal, que deveria

vigorar entre as paises do mundo. Mas a Declara,ao foi aprovada par

unanimidade, teve as absten,oes da lugoslavia, Polonia, Biela-Russia,

Tchecoslovaquia, Ucrania e Uniao Sovietica, mesmo estando cientes da

necessidade de precisarem das garantias fundamentais do ser humano,

mantinham ainda uma certa resist€mcia. Entretanto, a Declarayao Universal

dos Direitos Humanos de 1948, nao S8 revestia de caracteres de

aplicabilidade, na medida em que, no ana de 1966, dais instrumentos

juridicos buscaram conceder-Ihes juridiciz8yao, as quais ficaram conhecidos

como Pactos Internacionais de Direitos Humanos. Porem as discuss6es que

antecederam a concep,ao dos pactos de 1966 geraram divergencias

ideologicas assaz interessantes.17

A Declara,ao de 1948, portanto, foi a forma juridica encontrada pela

comunidade internacional de eleger os direitos essenciais para a preservac;ao da

dignidadedo ser humano.

o Brasil tem larga tradic;ao diplomatica na defesa dos direitos humanos, nos

seusmais diversos aspectose modalidades. Nesse contexto, apas breve pesquisa

historica, podem ser elencados relevantes instrumentos internacionais de

prote,ao aos direitos humanos de que a Brasil faz parte, dentre eles

destacam-se alguns dos mais importantes: Pacto lnternacional sobre Direitos

Economicos, Sociais e Culturais (Nova lorque, 1966); Pacta Internacional

sabre Direitos Civis e Politicos (Nova lorque, 1966); Conven,ao Americana

sabre as Direitos Humanos (Sao Jose da Costa Rica, 1969); Convenyao

17 ALMEIDA, Guilherme Assis; PERRONE-MOISES, Claudia. Direito Internacional dos
Direitos Humanos. Sao Paulo: Editora Alias, 2002, cap. 3.
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contra a Tortura e Outros Tratamentos au Penas Crueis, Desumanos ou

Oegradantes (Nova larque, 1979); Convenyao Interamericana para Prevenir e

Punir a Tortura (Cartagena das Indias, 1985); Conven9ao sobre os Direitos

das Crian9as (Nova lorque, 1990); Conven9ao Interamericana para Prevenir,

Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher (Belem, 1995); Protocolo a

Conven9ao Americana Referente a Aboli9ao da Pena de Morte (1996); (vide

anexos outros).



CAPiTULO 11- A CONSTITUIc;:Ao DE 1988 E AS RElAC;:OES INTERNACIONAIS

2.1 PRINCiPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM 0 ESTADO BRASILEIRO EM

SUAS RELA<;OES INTERNACIONAIS

No campo da ciencia juridica, as principios exercem func;ao de grande releva

ja que orientam, condicionam, disciplinam a interpretac;ao e aplicac;ao das normas

juridicas, inclusive as de indole constitucionaL Assim, para Celso Antonio

BANDEIRA DE MELLO: "Principio (... ) e, por defini9ao, mandamento nuclear de um

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposic;ao fundamental que S8 irradia sobre

diferentes normas compondo-Ihes a espirito e servindo de criteria para sua exata

compreensao e inteligencia, exatamente per definir a 169ica e a racionalidade do

sistema normativD, no que Ihe confere a tonica e Ihe da sentido harmonico." 18

Por seu turno, Roque Antonio CARRAZZA preceitua: "(. ..) principio juridico e

um enunciado 16gico, implicito ou explicito, que, por sua grande generalidade, ocupa

posic;ao de preeminencia nos vastos quadrantes do Direito e, par isso mesma,

vincula, de modo inexoravel, 0 entendimento e a aplicayc3.o das normas juridicas que

com ele se conectam. "19

Por sua vez, 0 eminente professor Rui PORTANOVA apresentou uma

defini9ao de principio, baseado em Agostinho GORDILLO:

o termo princlpio, etimologicamente, deriva do latim (principium, principii) traduzindo a
ideia de inicio, origem. base. 0 significado da palavra, modernamente, se assenta em
duas concepyoes: primeiro, com 0 seu significado originario de inlcio, origem. ponto de
partida; segundo, como base, fundamento, premissa, causa de urn processo qualquer.
Nesse sentido, a afirmayao de Emanuel KANT de que ~principio e toda proposiyao geral
que pode servir como premissa maior num silogismo· (CARRAZZA, Roque Antonio.
Curso de Oireito Constitucional Tributario. 12.a ed. Sao Paulo: Malheiros Editores,
1999, p. 30).
Em qualquer ch~nciaexistem principios. Estes dao uma visao geral, trayarn 0 caminho
para a melhor compreensao do objeto de estudo. e, jnegavelmente, estruturam 0 pr6prio
objelo de estudo. Desse modo, as princlplos agregam ao objeto de conhecimento valores
fundamentais. da-Ihe uma fum;aode validade, podendo-se dizer que sao uleis· que regem
determinado processo e que nao podem ser contrariados sob pena de esvaziamento. de
fulna, de todo 0 processo cientffico desenvolvido sobre 0 assunto.
18BANDEIRADE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. B.a ed. Sao
Paulo: Malheiros Edilores, 1996, p. 545.
19CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributario. 12.a
ed. Sao Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 31-32.
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(...) 0 principia e rnais que urna norma; urna direlriz, e urn norte do sistema. e urn fumo
aponlado para ser seguido por todo 0 sistema. Rege a interpretayao do sistema e a ele
se deve curvar 0 interprete, sempre que se vai debrw;ar sabre preceitos contidos no
sistema ( ... ). Os principios naD s~o meros acess6rios interpretalivQs. Sao enunciados que
consagram conquislas eticas da civi'izac;:ao e, por isso, estejam ou nao previslos na lei,
aplicam-se cogentemenle a lodos as casas concretos.20

No ordenamento juridico pat rio, as principios encontrarn-se dispostos em

uma escala hierarquica, encontrando-se alguns em situac;ao de prevalencia sabre

as dernais - sao as principias juridicos constitucionais - que irradiam seus efeitos

sobre os outros de menor conotac;ao - os principios legais e infralegais. Estes, de

menor qualifica,ao, retiram sua funcionalidade e validade daqueles que Ihes sao

superiores, ou seja, tem como parametro os principios maiores, os de nivel

constitucional.

Frise-se que nao pode haver afronta aos principios de maior significaC;ao, ou

seja, aos principios cons1itucionais, pois estes, de acordo com Gomes CANOTILHO,

sao os que "dao estrutura e coesao ao edificio juridico. Nenhuma norma

infraconstitucional pode com eles atritar, sob pena de inexistencia, nulidade,

anulabilidade ou ineficacia".21

Nessa linha de argumenta,ao discorre Luis Roberto BARROSO que os

principios constitucionais: "( .. ,) sao 0 conjunto de normas que espelham a ideologia

da Constitui,ao, seus postulados basicos e seus fins. Dito de forma sumaria, os

princfpios constitucionais sao as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos

au qualificac;6es essenciais da ordem juridica que insHtui. ,,22

Ante ao exposto, depreende-se a papel relevante que exercem as principia

constitucionais como fundamento de urn Estado de Direito, devendo-se ressaltar

que, a par dos principios expressamente elencados no texto constitucional, ha os

principio implicitos, de igual significa,ao no ordenamento juridico.

20 PORTANOVA, Rui. Principlos do Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
1997, p. 13.
21 GOMES CANOTILHO apud CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Oireito
Constitucional Tributa:rio. 12.8 ed. sao Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 37.
22 BARROSO, Luis Roberto. Interpreta'iao e A plical(ao da Constituil(ao. Sao Paulo:
Editora Saraiva, 1996, p. 141.
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A primeira Constitui<fao brasileira, que elenca-s8 no principia da prevalencia

dos direitos humanos, como principia essencial a administrar 0 Estado brasileiro nas

Rela<;oes Internacionais, e a Carta de 1988. A Carta Magna sanciona urn universo

de principios que conduzem 0 Brasil no cenano internacional, determinando-se

valores para encaminhar a agenda internacional do Brasil, porem essa iniciativa nao

tern paralelo nas 8xperiencias constitucionais ante rio res. 23

Com efeito, nos termos do Titulo I, da Constitui980 Federal de 1988, ficam

determinados os principios fundamentais que regem a Republica Federativa do

Brasil nas suas rela<;oes internas e internacionais (vide anexo Titulo I - Dos

Princlpios Fundamentais). As Constitui<;oes brasileiras anteriores a de 1988, ao

limitavam-se a assegurar os valores da independencia e soberania do pais, isso ao

estabelecerem 0 tratamento juridico as relaQaes internacionais.24 Dessa forma,

Flavia PIOVESAN, de maneira brilhante, ensina que, ao romper com a sistematica

das Cartas anteriores, a Constitui9ao de 1988 consagrou 0 primado do respeito aos

direitos humanos como paradigma para a ordem internacional.

Para Antonio Augusto CAN9ADO TRINDADE: "(...) 0 consenso generalizado

formado hoje em torno da necessidade de internacionaliza980 da Prote98o dos

direitos humanos corresponde a uma manifestaQao cultural de nossos tempos,

juridicamente viabilizada pel a coincidencia de objetivos entre 0 direito internacional e

o direito interno quanto a protec;ao da pessoa humana." 25

o Brasil tomara posiQao contra os Estados, nos quais as direitos humanos

sejam desrespeitados. Porem, as direitos humanos deverao estar em primeiro

plano, ou seja, deverao prevalecer. Desse modo, se 0 pais saiu de um regime forte,

os constituintes, no estado de Direito implantado, ressaltaram que 0 Brasil

23PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucional Internacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 60-61.

24 Pl0VESAN, Flavia. Oireitos Humanos e 0 Direito Constitucional Internacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 62.

25 CANyAOO TRINDADE, Antonio Augusto. gA inleraltao entre 0 direito internacional e 0
direilo intern a na protec;ao dos direilos humanos." Arquivos do Ministerio da Justilta.
Brasilia, Vol. 46, N.O 182, p. 32, juUdez. 1993.
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fundamentara suas rela<;:oes internacionais nos principios da independencia, com a

predominimcia dos direitos humanos.26

Sendo assim, a partir do momenta em que 0 Brasil se prop6e a fundamentar

suas rela~6es com base na prevall§:nciados direitos humanos, esta reconhecendo a

existsncia de limites a sua no,ao de soberania estata!.

Conlorme Flavia PIOVESAN:

Rompe-se com a concep98o tradicional de soberania estatal absoluta, reforc;:ando 0

processo de sua flexibiliz8<;:80 e relativiz8<;:ao, em prol da protec;:ae dos direilos humanos.
Esse processo e condizente com as exigencias do Estado Democralico de Direito
constitucionalmente prelendido. Vale dizer, surge a necessidade de interpretar as
anligos conceitos de soberania estatal e nao intervenc;:ao, a luz de principlos inovadores
da ordem constitucional e, dente eles, destaque-se 0 principia da prevah~ncia dos direitos
humanos. Estes sao os novos valores incorporados pelo texlo de 1988 e que compoem a
tonica do conslituciona!1smo contemporimeo. Se para 0 Estado brasileiro a prevah§ncia
dos direilos humanos e princfpio a reger 0 Brasil no cenado internacional, esla-se
consequentemenle admilindo a conCep'180 de que as direilos humanos consliluem lema
de legitim a preocupa'1ao e interesse da comunidade internacional. Os direilos humanos,
nesta conceP'1ao, surgem para a Carla de 1988 como lema global. 27

2.2 A PROTE<;:AO DOS DIREITOS E GARANTlAS FUNDAMENTAlS NA

CONSTITUI<;:AoDE 1988

Os direitos e garantias fundamentais sao utilizados pela Constituiyao de

1988 em duas oportunidades, no Titulo II e no art. 6', § 1'. Pois, os direitos

representam s6 por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a fruiy80

desses bens, os direitos sao principais, as garantias sao acess6rias e, muitas delas,

adjetivas (ainda que possam ser objeto de um regime constitucional substantivado).

De qualquer forma, ainda que seja passivel distinguirmos direitos e garantias, 0

regime juridico a ser aplicado em nosso sistema constitucianal e a mesma, pais a

Constitui,ao Federal deline-os no alusivo Titulo.

26 CRETELLA JUNIOR, J. Comentarios it Constituic;ao Brasileira de 1988. Rio de
Janeiro: Editora Forense universilaria, 1990, Vol. 1, p. 172.
27 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e 0 Direito Constitucionallnternacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 64.
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A doutrina tradicional atribui aos romanos a elabora<fao da teoria jurfdica da

personalidade. Para 0 Direito Romano, a expressao personalidade restringia-se aos

individuos que reunissem as tres status: 0 status libertatis, a status civitatis e 0

status familiae. Quem naD possuisse liberdade, naD possuia nenhum Dutro status, a

exemplo dos escravos, que nao eram livres, naD sendo cidadaos e nem podendo

constituir familia, nao tendo, portanto, personalidade.

Das diversas concepc;oes elaboradas pelos pensadores, uma das mais

antigas e a de Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius (Boecio), para quem a

pessoa consistia na substancia individual de natureza racional. Logo, e a pessoa

reconhecida como individua, como substancia, par ser urn ente que existe em si

mesmo.28 Este pensamento de pessoa inspirou todo pensamento medieval, tendo

Sao Tomas de Aquino adotado sua defini<;ao.

No entanto, a prote<;aoda pessoa humana reconhecida pelo Estado, apesar

de ter evoluido atraves dos seculos, s6 come<;aa receber aten<;ao no I iberalismo

que se desenvolveu na Inglaterra, no final do seculo XVII.

Ao findar 0 seculo XVIII, aperfei<;oou-se a monarquia legal, sendo

promulgados seus principios fundamentais que consistiam na tripartiy80 do poder,

no sistema representativo, na preeminencia da opiniao nacional e na intangibilidade

dos Direitos Fundamentais do Homem. Estas ideias liberais foram transportadas

para a America do Norte e ali adotadas, principalmente na Declara<;aoda Colonia da

Virginia em 1776 e, a seguir para as demais constituiyoes das antigas colonias

inglesas. A Fran<;ateve papel de destaque na cria<;aoda Declara<;iio dos Direitos

do Homem, cujos fundamentos tern origem na filosofia dos pensadores Jean-

Jacques Rosseau, Charles de Secondat (Montesquieu) e Fran<;ois Marie Arouet

(Voltaire), dentre outros.

Assim afloraram as chamados "direitos fundamentais" que, na opiniao de

Carl SCHMITT, sao propriamente ditos: "(...) os direitos do homem livre e isolado,

direitos que possui em face do Estado". Numa concep<;aoestrita sao unicamente os

direitos da liberdade, da pessoa particular, correspondendo de urn lado ao conceito

do Estado burgu,;s de Direito, referente a uma liberdade, em principio ilimitada
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diante de um poder estatal de intervenc;ao, em principio limitado, mensuravel e

controlavel. 29

Estes direitos tern primeiro par destinatario a genera humano, num momenta

expressivo de sua afirma<;ao como valor supremo em termos de existencialidade

concreta.

Conforme Alexandre de MORAES, os direitos e garantias fundamentais:

Sao direitos consiitucionais na medida em que se inserem no texto de uma constitui<;:ao
cuja eficacia e aplicabilidade dependem muito de seu pr6prio enunciado, uma vez que a
Constilui<;:ao faz depender de leglsI8<;:;30 ulterior a aplicabilidade de algumas normas
definidoras de direitos sociais, enquadrados entre as fundamentais. Em regra, as normas
que consubstanciam as direitos fundamentais democralicos e individuais sao de eficacia
e aplicabilidade imediala. A pr6pria Constilui<;:ao Federal, em uma norma-sintese,
determina tal fato dizendo que as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais tem aplica<;ao imediata. Essa declara<;ao pura e simplesmente nao bastaria
se oulros mecanismos nao fossem previslos para lorna-Ia eficiente (exemplo: mandado
de injunCfao e iniciativa popular).30

Eo evidente que a principal func;aodos direitos fundamentais se manifesta em

relac;aoa defesa das liberdades no Estado democratico de direito, situando-se, em

primeiro plano, a protec;aodos cidadaos contra os atentados praticados pelo proprio

Estado. Mas os direitos fundamentais, inseridos na Constituic;ao Federal de 1988,

possuem um campo de atuac;aomuito mais amplo do que a simples p rotec;aodo

individuo contra 0 Estado; constituem-se. tambem, em legitimos preceitos para a

realizaQao da vida social. possuindo um elevado significado para as rela\=oes entre

os particulares.

Conforme Manoel Gonc;alves FERREIRA FILHO, na visao ocidental de

democracia, governo pelo povo e limitac;ao do poder estao indissoluvelmente

combinados". Alexandre de MORAES corrobora tal posicionamento: "0 povo

escolhe seus representantes. que, agindo como mandatarios, decidem as destinos

28 GONEllA, Guido. La Persona nella Filosofla del Clritto. Milano, Dott. A. Giuffre-
Editore, 1959, p. 27.
29 SCHMITT, Carl. Verfassungergslehre, Unveraederter Neudruck. Berlim, Neukoeln,
1954. p.164.
30 MORAES, Alexandre de. Oireito Constitucional. 13 ed. Sao Paulo: Editora Atlas,
2003, p. 60.
31 FERREIRA FILHO, Manoel Gon9alves. Estado de dire ito e constituic;:ao. Sao Paulo:
Editora Saraiva, 1988, p. 16.



Os Oireitos Fundamentais cumprem a fun~ao de direitos de defesa dos

cidadaos sob uma dupla perspectiva: em primeiro constituem, num plano juridico-

objetivo, normas de competencia negativa para os poderes publicos, praibindo

fundamentalmente as ingerencias destes na esfera juridica individual; e, em

segundo, implicam, num plano juridico-subjetivo, 0 poder de exercer positivamente

direitos fundamentais (Iiberdade positiva) e de exigir omissoes dos poderes publicos,

de forma a evitar agress6es lesivas por parte dos mesmos {liberdade negativa).lJ

Alexandre de MORAES, nesse contexto, ressalta que 0 estabelecimento de

constitui,oes escritas esta diretamente ligado a edi,ao de declara,oes de direitos do

homem. Com a finalidade de estabelecimento de limites ao poder publico, ocorrendo

a incorpora~ao de direitos subjetivos do homem em normas formalmente basicas,

subtraindo-se seu reconhecimento e garantia a disponibilidade do legislador

ordinario.

A Constitui,ao Federal de 1988 trauxe em seu Titulo II os direitos e

garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco capitulos: direitos individuals e

coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos politicos e partidos politicos.

A nova Constitui,ao de 1988 no Titulo II se utiliza desta expressao: "Dos

Oireitos e Garantias Fundamentais" e 0 Capitulo Item por titulo "Dos Direitos e

Deveres Individuais e Coletivos" e 0 Capitulo II "Dos Direitos Sociais".

Nesse contexto, Flavia PIOVESAN, por sua vez, ensina que:

Preliminarmente, cabe considerar que a Constilui980 de 1988, como marco juridico da
Iransi980 ao regime democralico, alargou significativamente a campo dos direitos e
garantias fundamentais, estando dentre as Constitui96es mais avan9adas do mundo no
que diz respeito a materia.
Desde 0 seu preambulo, a Carta de 1988 projeta a constru9ao de um Estado
Democratico de Direito. "destinado a assegurar 0 exercicio dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a seguran9a, a bem-estar, a desenvolvimenlo, a igualdade e a

n MORAES, Alexandre de. Oireilo Constitucional. 13.8 Edi9ao, Sao Paulo: Editora Alias,
2003. p. 58.
33 CANOTILHO. J. J. Gomes. Oirerlo Constitucional. Coimbra: Atmedina. 1993, p. 541.
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justic;:a, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos
( )".

( )

Considerando que loda ConstituiC;:80 ha de ser compreendida como uma unidade e como
urn sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-s8 afirmar que a Carla de
1988 elege a valor da dignidade humana como urn valor essencial que Ihe da unidade de
sentido. I slo e, 0 valor da d ignidade humana i nforma a ordem Constituciona! de 1 9S8,
imprimindo-Ihe uma fei<;:ao particular.

( ... )
o texlo de 1988 Binda inova, 80 alargar a dimensao dos direilos e garantias, incluindo no
calalogo de direilos fundamentais nao apenas as direitos civis e politicos, mas tambem as
direitos socia is. Trata-s8 da primeira ConstituiC;:80 brasileira a integrar, na declara<;aa de
direitas, as d ireitas s aciais, tendo em v ista que as Constitui<;6es a nteriores a s n ormas
relativas a estes direitos encontravam-se dispersas no ambito da ordem econ6mica e
social, nao constando do titulo dedicado aos direitos e garantias. Nessa 6tica, a Carta de
1988 acolhe a principia da indivisibilidade e interdependencia dos direitos humanos, pelo
qual a valor da liberdade se conjuga ao valor da igualdade, nao havendo como divorciar
as direitos de liberdade dos direitos de igualdade.
Acrescente-se que a Constitui<;ao de 1988 preve, alem dos direitos individuais, as direitos
colelivos e difusos. Nesse sentido, a Carta de 1988, ao mesmo tempo em que consolida
a extensao de titularidade de direitos, acenando a existencia de novos sujeitos de
direitos, tambem consolida 0 aumento da qualidade de bens merecedores de tutela,
mediante a aplica<;ao de direitos sociais, econ6micos e culturais. 34

Modernamente, a doutrina apresenta a classificayao de direitos

fundamentais de primeira, segunda e terceira gerayoes, baseando-se na ordem

hist6rica crono16gica que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos. Na

realidade as tres gerayoes se completam, interagem, ou seja, os direitos

fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em tres gerayoes

sucessivas, que traduzem sem duvida um processo cumulativo e qualitativo (ha uma

sama de direitas).

Os direitos de primeira gerayao (direitos civis e politicos), compreendem as

liberdades cl,;ssicas, negativas au formais, assim real,am a principio da liberdade;

os direitos de segunda gera,ilo (direitos economicos, sociais e culturais), se

identificam com as liberdades positivas, reais au concretas, os quais acentuam a

principia da igualdade; e os direitos de terceira gerayao, sao os que materializam

poderes de titularidade coletiva atribuidos genericamente a todas as formayoes

sociais, consagram 0 principia da salidariedade e constituem um momenta

importante no processo de desenvolvimento, expansao e reconhecimento dos

34 PIOVESAN, Flavia. Oireitos Humanos e 0 Oireito Constitucionallnternacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 53-58.
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direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponiveis, pel a

nota de uma essencial inexauribilidade.35

Portanto, todas essas gerac;6es de direitos convivem entre si. E assim,

partindo do criteria metodol6gico, que classifica os direitos humanos em geral{oes,

adola-s8 0 entendimento de que uma geral1ao de direitos naD substitui Qutra, mas

com ela interage. Isto e, afasta-se a ideia de sucessao "geracional" de direitos, na

medida em que S8 acolhe a ideia de expressao, cumulac;ao e fortalecimento dos

direitos humanos consagrados, todos essencialmente complementares e em

constante dinamica de integrac;ao.

Referindo-se aos hoje chamados direitos fundamentais de segunda gerayao,

que sao os Direitos Socia is, Economicos e Culturais, surgidos no inicio do seculo

Themistocles Brandao CAVALCANTI analisou que: "( ... ) 0 comeyo do nos so seculo

viu a inclusao de uma nova categoria de direitos nas dec1ara<;:6es e, ainda mais

recentemente, nos principios garantidores da liberdade das nay6es e das normas da

convivencia internacional. Entre as direitos chamados sociais, incluem-se aqueles

relacionados com a trabalho, a segura social, a subsistencia, a amparo a doen<;:a, a
velhice etc. "36

Porfim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como direitos de

terceira gerayao os chamados Direitos de Solidariedade ou Fraternidade, que

englobam 0 direito a uma saudavel qualidade de vida, a um meio ambiente

equilibrado, ao progresso, a paz, a autodeterminayao dos povos e a outros direitos

difusos, os quais tambem sao incorporados pela Constituiyao Federal de 1988.

35 (STF _ Pleno - MS n.O22.164/SP - ReI. Min. Celso de Mello. Diario da Justi~a, Sec;ao
I, 17 nov. 1995, p. 39.206).
3!l CAVALCANTI, Themislocles Brandao. Principios gerais de direito publico. Rio de
Janeiro: Edilora Borsoi, 1966, p. 202.
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direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamenlais indisponiveis, pel a

nota de uma essencial inexauribilidade.35

Portanto, todas essas gera<;oes de direitos convivem entre si. E assim,
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adela-s8 0 entendimento de que uma gera<;8o de direitos naD substitui Dutra, mas
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direitos humanos consagrados, todos essencialmente complementares e em
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que sao os Direitos Sociais, Econ6micos e Culturais, surgidos no inicio do seculo
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recentemente, nos principios garantidores da liberdade das nay6es e das normas da
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relacionados com a trabalho, a segura social, a subsistencia, a amparo a doenya, a
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Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como direitos de
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35 (STF _ Pleno - MS n.o22.164/SP - ReI. Min. Celso de Mello, Diario da Justi\=a, SeCfc30
I. 17 nov. 1995, p. 39.206).
313 CAVALCANTI, Themislocles Brandao. Principios gerais de direito publico. Rio de
Janeiro: Editora Borsoi, 1966, p. 202.



CAPiTULO III - A INCORPORACAO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE

DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURiDiCO BRASllEIRO

3.1 PROCEDIMENTO DE INCORPORACAO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

DE PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURiDICO

BRASILEIRO

Conforme a Emenda Constitucional 32/2001, decreto legislativo e a espekie

normativa destinada a veicular as materias de competencia exclusiva do Congresso

Nacianal, previstas, basicamente, na art. 49 da Canstitui,aa de 1988.

o art. 49 da Canstitui,aa de 1988, par sua vez, disciplina que a Cangressa

Nacional poden3 aprovar os tratados e atos internacionais mediante a edi(fao de

decreta legislativa, ata que dispensa san,aa au promulga,aa par parte do

Presidente da Republica. 0 decreta legislativa, partanta, cantem aprova,aa do

Congresso Nacional ao tratado e simultaneamente a autoriZ89ao para que 0

Presidente da Republica ratilique-a em nome da Republica Federativa do Brasil, par

meio da edi980 de urn decreta presidencial.

Alexandre de MORAES ensina que sao tres as lases para a incarparagaa de

urn ato au tratado internacional em nosse ordenamento juridico interno:

1.& fase: compete privativamente ao Presidente da Republica celebrar lodos as tralados,
convencoes e alas internacionais (CF, art. 84, VIII);

2.a fase: e de compet~ncia exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente
sabre tratados, acordos au alas internacionais que acarretem encargos au compromissos
gravosos ao patrimanio nacional (CF, art. 49, I). A delibera<;:13odo Parlamento sera
realizada atraves da aprova<;:aode um decreta legislativo, devidamente promulgado pelo
Presidente do Senado Federal e publicado;
3.- fase: edi9ao de um decreta do Presidente da Republica, promulgando a ato au tratado
internacional devidamente ratificado pelo Congresso Nacional. E nesse momenta que
adquire executoriedade interna a norma inserida pelo ala ou tratado internacional,
podendo, inclusive, ser objeto de a980 direta de inconslilucionalidade.37

37 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13.3 Edi9c3.0,Sao Paulo: Edilora
Atlas, 2003, p. 569.
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o supracitado autor prossegue apontando as caracterfsticas essenciais da

incorpora<;ao no plano do direito interno de atos au tratados internacionais:

• A norma intemacional Gontida em urn ata ou Iratado do qual 0 Brasil seja 5i9nalario
(CF, art. 84, VIII), por SI 56, naD disp6e de qualquer vigencia e eficacia no direito interne.

• 0 direilo constitucional brasileiro naD exige a edictao de lei formal para a incorporactaO
do ala ou Iratado internacional (dualismo exlremado).

• A incorporac;:ao do ata ou !ratado internacional, no ambito do direito interno, exige
primeiramente a aprOV8ctaO de urn decreta legislativo pelo Congresso Nacional, e
posleriormente a promulgat;80 do Presidente da Republica, via decreta, do texlo
constitucional (dualism a moderado).

• A simples aprovactao do ato ou tratado internacional por meio de decreta legislativo,
devidamente promulgado pel0 presidente do Senado Federal e publicado. nao assegura
a incorporac;:ao da norma ao dire ito interno.

• Ap6s a aprovac;:ao realizada pelo Congresso Nacional, sera a promulgaCfao do chefe
do Poder Executivo que garantira a aplicac;:ao imediata da norma na legislac;:ao interna.

• As normas previstas nos atos, tratados, convenc;:Oes ou pactos internacionais
devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo e promulgadas pelo Presidente da
Republica, inclusive quando preveem normas sabre direitos fundamentais, ingressam no
ordenamento jurfdico como atos normativos infraconstitucionais.

( ... )
Ressalle-se dais pontos de extrema importancia: a necessidade de ralificac;:ao pelo
Parlamenlo as atos e tratados internacionais e a supremacia constitucional sabre as
normas que ingressam no ordenamento juridico por meio de alas e tralados
internacionais. 38

Por fim, cabe ressaltar que a necessidade de ratificac;ao pelo Parlamento

dos atos e tratados internacionais, consagrada no art. 49, I, da Constituic;aoFederal

de 1988, segue a tendencia do direito comparado.

Igualmente, a consagra<;:aoda supremacia d as normas constitucionais em

relaQ80 aos atos e tratados internacionais, devidamente incorporados no

ordenamento juridico nacional, permanece como regra no direito comparado, mesmo

que algumas constituic;5es que adotaram novas regras objetivando a maior

efetividade dos direitos fundamentais.

38 MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 13.a Edic;:ao, Sao Paulo: Editora
Atlas, 2003, p. 570.
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3.2 AS NORMAS EMANADAS DE TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTE<;Ao

DOS DIREITOS HUMANOS COMO NORMAS CONSTITUCIONAIS OU

INFRACONSTITUCIONAIS

Como ressaltado anteriormente, a Carta de 1988 e a prime ira Constitui~iio

brasileira a elencar 0 principia da preval~ncia dos direitos humanos como principia

fundamental a reger a Estado brasileiro nas relac;oes internacionais.

Em seu art. 84, inciso VIII, a Constituic;ao brasileira determina que e da

competencia privativa do Presidente da Republica celebrar contratos, conven<;:6es e

tratados internacionais, sujeitos a referenda do Congresso Nacional. Consagra-se,

assim, a colaborac;:aoentre Executivo e Legislativo na conclusao de tratadas

internacionais, que naD S8 aperfeic;oa enquanto a vontade do Poder Executivo,

manifestada pelo Presidente da Republica nao se somar a vontade do Congresso

Nacional.

Contudo, ha que se enfatizar que, segundo opiniiio de alguns

constitucionalistas brasileiros, enquanto as demais tratados internacionais tern forc;a

hierarquica infra-constitucional, as direitos enunciados em tratados internacionais de

prote~iio dos direitos humanos apresentam natureza de norma constitucional.

Conforme Flavia PIOVESAN, a Constitui~iio de 1988 recepciona os direitos

enunciados em tratados internacionais de que 0 Brasil e parte, conferindo-Ihes

hierarquia de norma constitucional. Isto e, os direitos constantes nos tratados

internacionais integram e complementam 0 catalogo de direitos constitucionalmente

previsto, 0 que justifica estender a estes direitas 0 regime constitucional conferido

aos demais direitos e garantias fundamentais.J9

Desta forma, a Carta Politica Nacional faz com que os tratados que versem

sabre direitos humanos sejam incorporados em nosso ordenamento com a status de

norma constitucional. Pois a Constitui9ao de 1988 inova, ao incluir, dentre as

direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados

internacionais de que 0 Brasil seja signatario. Ao efetuar tal incorpora~iio, a Carta de

J9 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e a Direito Constitucionallnternacional. Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 81.
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1988 esta a atribuir aos direitos internacionais uma hierarquia especial e

diferenciada, qual seja, a de norma constitucional.

Nesse contexto, para Flavia PIOVESAN, no Brasil, as direitos

humanos sao constitucionalizados em virtude do disposto no panjgrafo 2' do

art. 5' da Constitui9ao de 1988, que diz que as direitas nela enunciados nao

excluem outros decorrentes do regime e dos principios p~r ela adatadas, au

dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja

parte. 0 Direito Internacional dos Direitos Humanos tern, entao, essa porta de

entrada para 0 Direito Constitucional PositivQ Brasileiro et uma vez

pertencendo a ordem juridico-constitucional brasileira, tern a mesma fary8
normativa dos direitos fundamentais expressos no texto constitucional, ista e:

estaa entre os fundamentos da Republica

(art. 1', incisas II a V);

permeiam as objetivos fundamentais do Estado (art. 3°, incisos

I, III e IV);

saO diretrizes que regem as relayoes internacionais do Brasil

(art. 4', inciso II) e;

canstituem clausula petrea da Canstitui9ao (art. 60, § 4', inciso

IV). danda lugar a interven9ao federal em casa de sua

inabservancia (art. 34, incisa VII, b).

Em suma, Flavia PIOVESAN, em sua consagrada obra sobre os

Direitos Humanos, faz substanciosa sintese da receP9ao dos tratados sobre

direitos humanos nas constitui((6es latino-american as, destacando,

inicialmente, a Constitui((ao do Peru de 1979, ao determinar em seu art. 105

que os preceitos contidos nos tratados de direitos humanos tern hierarquia

constitucional e nao podem ser modificados senao pelo procedimento que

rege a reforma da propria Constitui9ao.

Nesse mesmo nexo, podem ser citados ainda os exemplos da

Constitui9ao da Argentina, apos a reforma constitucional de 1994, que
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paSSDU a dispor no art. 75, inciso 22. no qual os tratadas em gera] tern

hierarquia infra-constitucional, mas supra-legal. Assim, complementando as

direitos e garantias constitucionalmente reconhecidos perante as tratadas de

direitos humanos. E 0 da Constitui<;ao da Nicaragua de 1986, que par sua

vez integra a enumera<;ao constitucional de direitos, para fins de prote<;ao, os

direitos consagrados na Declara<;ao Universal dos Direitos Humanos (1948),

e assim conferindo a hierarquia constitucional aos direitos constantes dos

instrumentos internacionais de proteyao aos direitos humanos.40

Ainda que nao S8 atribua status de regra constitucional as

enuncia96es de d ireitos d as t ratadas i nternacionais sabre d ireitos h umanos,

mesma assim subsiste sua fen;:a normativa constitucional, pais

consubstanciam principios com carga de normatividade, inclusive como

diretriz hermeneutica.

o instrumento de maior importancia no sistema internacional e a Conven<;:80

Americana de Direitos Humanos, tambem denominada Pacto de San Jose da Costa

Rica, a qual foi assinada em San Jose, Costa Rica, em 1969. P orem, a mesma

entrou em vigor somente em 1978. Mas s6 alguns anos depois de ter entrado em

vigor e que a Brasil a ratifica e integra ao nosso ordenamento pelo dec. n' 678, de 6

de novembro de 1992. A partir dai, enos estritos termos do § 2' do art. 5' da

Constitui<;:80, supra transcrito, os direitos e garantias processuais nela inseridos

passaram a ter indole e nivel constitucionais, complementando a Lei Maior e

especificando ainda mais as regras do udevido processo legal". 4\

o Brasil tem como compromissos assumidos tais como atos, tratados,

pactos ou acordos internacionais de que seja parte, as quais devem ser aprovados

pelo Congresso Nacional e promulgados pelo Presidente da Republica, de

integrarem no ordenamento juridico constitucional, nao minimizam 0 conceito de

soberania do Estado-povo na elaborac;ao de sua Constitui<;ao, devendo, pois,

sempre serem interpretados com as limita<;:6es impostas constitucionalmente:'2

40 PIOVESAN, Flavia. Oireitos Humanos e 0 Direito ConstitucionallnternacionaL Sao
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 96-97.
41 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo, GRINOVER, Ada Pellegrini & DINAMARCO,
Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. 17 ed. Sao Paulo: Editora Malheiros. 2001.

Pi ~6RAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13' Edi<;ao, Sao Paulo: Editora
Atlas, 2003. p. 613.
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Portanto, assim obriga a assegurar a efetiva observancia dos direitos e liberdades

enunciados nesses documentos.

o autor Alexandre de MORAES ainda aponta algumas caracteristicas

relacionadas ao controle de constitucionalidade dos atos au tratados internacionais

devidamente incorporados no ordenamento juridico nacional:

• as !raladas e conven9oes inlernacionais ao serem incorporados formalmente ao
ordenamento juridico nacional qualificam-se como atas normativQs infraconstitucionais.
Ocorrendo incorpora9ao dos alos e !ralados internacionais pelo direito interna, essas
normas situam-se no mesma plano de validade e eficacia das normas ordinarias;

• nao existe hierarquia entre as normas ordinarias de direito interna e as decorrentes
de atas ou tralados internacionais. A ocorrencia de eventual connito entre essas normas
sera resolvida ou pela aplic8(faO do criterio cronol6gico. devendo a norma posterior
revogar a anterior ou pelo principio da especiaJidade;

• esses atos normalivos sao passiveis de controle difuso e concenlrado de
constitucionalidade. pOis apesar de originarios de instrumento internacional nao guardam
nenhuma validade no ordenamenlo juridico i nlerno s e afronlarem qualquer preceito d a
Constitui(fao Federal. 43

3.3 A EFICAclA DAS NORMAS EMANADAS DE TRATADOS INTERNACIONAIS

DE PROTE<;:AO DOS DIREITOS HUMANOS NA VISAO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL

Sendo os tratados internacionais tfpicas normas de direito internacional

publico, reclamam, por isso, um processo de recep9ao no ordenamento juridico

interno de cada Estado-membro.

Conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal: "A questao da

executoriedade dos tratados internacionais no ambito do direito interne - analisado

esse tema na perspectiva do sistema constitucional brasileiro - sup6e a previa

43 MORAES, Alexandre de. Oireito Constitucional. 13.a EdiC;:80, Sao Paulo: Editora
Atlas, 2003, p. 613-614.
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incorporac;ao desses atos de direito internacional publico aD plano da ordem

normativa domestica. ,,44

Nesse contexto, duas sao as correntes que procuram situar a materia e que

tern gerado controversias: de urn lado, a teoria monista preconizada por Hans

Kelsen, que sustenta produzir a ratifica<;ao dos tratados efeitos concomitantes na

esfera internacional e interna; de outro lado, a teoria dualista de Carl Heinrich

Triepel, que proclama a coexistencia de duas ordens independentes, uma nacional e

Dutra internacional, que reclama urn processo de recep<;ao para ter transito e

aplicabilidade naquela.

No Brasil, desde 0 julgamento do Recurso Extraordinario n' 71.154-PR, tem-

58 sustentado a prevalencia da teoria dualista. Posteriormente, no Recurso

Extraordinario n' 80.004-SE, a questao foi novamente apreciada, sedimentando-se a

jurisprudencia nesse sentido.

o f ate e que a discussao se alastra d esde 1977, quando f oi julgado pelo

Supremo Tribunal Federal 0 Recurso Extraordinario n? 80.004-SE (RTJ 83/809) em

que ficou assentada, por maioria, a tese de que, ante a realidade do conflito entre 0

tratado internacional e a lei posterior, esta, porque expressao ultima da vontade do

legislador republicano deveria ter sua prevalencia garantida pela Justi,a.

A conclusao a que chegou 0 STF, no julgamento do Recurso Extraordinario

n.' 80.004-SE foi a de que dentro do sistema juridico brasileiro, onde tratados e

convenc;5es guardam estrita relaC;ao de paridade normativa com as leis ordinarias

editadas pelo Estado, a normatividade dos tratados internacionais, permite, no que

concerne a hierarquia das fontes, situa-Ios no mesmo plano e no mesmo grau de

eficacia em que se posicion am as nossas leis internas.

lnobstante e ste posicionamento, atualissimas sao as vozes a p roc1amar a

supremacia dos tratados internacionais de Direitos Humanos, frente a pr6pria

Constitui,ao Federal de 1988, a exemplo da doutrina de Flavia PIOVESAN e de

Antonio Augusto CAN9ADO TRINDADE, conforme ja exposto anteriormente.

Entretanto, conforme 0 STF, a norma convencional passou a ser

considerada como tendo 0 mesmo status e valor j uridico d as demais d isposi,6es

44 (STF _ Ministro Celso Mello, ADln 1480-3-0F, DJU t, 2.8.96, pp. 25.792 a 25.795).
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legislativas internas, pois a Constitui,ao Federal de 1988, ao tratar da competencia

do STF, teria colocado os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro,

no mesmo plano hierarquico das normas infraconstitucionais, aplicando-se em casa
de conflito 0 principio geral relativo as norrnas de idemtico valor, isto e, a criteria

cronol6gico, ande a norma mais recente revoga a anterior com ela conflitante.

A jurispnudencia aplicavel ao assunto supramencionado fundamenta-se nos

seguintes documentos: RE 253071 I GO - GOlAS; CR 8279 AgR I AT -

ARGENTINA; HC 76561 I SP - sAo PAULO (vide-os em anexo).

Dessa forma, 0 STF, acompanhado por alguns doutrinadores, tern se

manifestado no sentido de nao observar qualquer diferem;:a entre tratados que

versem sabre rela<;:oes entre Estados e os que abordam materia de direitos

humanos, afirmando que todos sao incorporados aD ordenamento brasileiro com a

status de leis infraconstitucionais, pois ao se analisar a Constitui,ao Federal de 1988

em seu art. 102, III, "b", onde diz que cabe ao STF julgar, mediante recurso

extraordinario, as causas decididas em (mica ou ultima instElncia, quando a decisao

recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado, chegam a c onclusao de que

para que S8 fa<;a a exame da constitucionalidade de tratados as mesmos devem
estar em urn grau hierarquico inferior ao da Carta Magna45

, como se pode observar
nos pronunciamentos da paridade normativa entre atos internacionais e normas

infraconstitucionais46
. Bern como 0 dos compromissos assumidos pelo Brasil em

tratados internacionais de que seja parte (§ 2°, do art. 5' da Constitui,ao Federal de

1988)". E tambem do Recurso Extraordinario de Aliena,ao Fiduciaria em Garantia,

e Prisao Civil (vide anexo). 48

45 Este posicionamento do STF teve infcio com 0 julgamenta da RE B0004/SE (STF -
Plena - RE B0004/SE - Rei. Min. Xavier de Albuquerque, OJ de 29.12.77, p. 9433).
46 (STF _ Plena - AOIN 14BO-3/DF - medida liminar - ReI. Min. Celsa de Mello, OJ de
18.05.01).
47 (STF _ Plena - ADIN 14BO-3/DF - medida liminar - ReI. Min. Celsa de Mello, OJ de
18.05.01).
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Os direitos humanos tern urn lugar cada vez mais consideravel na

consciencia politica e juridica contemporanea e as juristas 56 pod em S8

(crtalecer com seu progresso. Implicam eles com efeita urn estado de direito

e a respeito das liberdades fundamentais sobre as quais repousa toda

democracia verdadeira, e pressup6em urn ambito juridico pre-8stabelecido e

mecanismos de garantia que assegurem sua efetiva implementa9ao. Os

direitos humanos tendem a tornar-se, por todo 0 mundo, a base da

sociedade.

Cumpre, portanto, reconhecer que tanto as Direitos Fundamentais

explicitos como os implicitos se incluem na estrutura da Constitui,ao

brasileira e tem natureza dogmatica.

ConseqOentemente, embora as normas enunciadoras de direitos

humanos nos tratadas internacionais S8 incorporem, formalmente, par via de

decreta legislativD no Direito Positivo nacional, 0 fa to e que tais norm as tem

natureza juridica de normas material mente constitucionais e integram,

implicitamente, a estrutura da Constitui,ao, tendo valor dogmatico, ou seja,

sao direitos com "status" de clausulas petreas.

Nos dias de hoje, portanto, os direitos que asseguram a igualdade, a

liberdade e a fraternidade nao sao mais apenas f6rmulas destituidas de

eficacia, mas direitos constitucionalizados e dotados de aplicabilidade

imediata.

Nesse contexto, no minimo questionavel, 0 entendimento do Supremo

Tribunal Federal de que as normas emanadas dos tratados internacionais de direitos

humanos adentram ao ordenamento juridico brasileiro com a hierarquia de normas

infraconstitucionais,ja que a Constitui,ao Federal Brasileira de 1988 traz como um

dos seus fundamentosa dignidadeda pessoa humanae, se propondo a relacionar-

se no plano internacional, tern como principia a prevalencia dos direitos humanos.

4e (STF _ Plena - ADIN 1480·3/DF - medida liminar - ReI. Min. Celso de Melio, OJ de
18.05.01).
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Indubitavelmente, 0 entendimento mais acertado e 0 de que considera que

existe diferen<;:aentre tratados internacionais comuns e os que abordam a questao
dos direitos humanos, pois enquanto 0$ primeiros versarn sabre 0$ compromissos

reciprocos entre Estados, disciplinando 0 inter-relacionamento entre os mesmas, as
ultimos visam a proteger a condiyao humana e seus direitos mais intrinsecos

enquanto cidadaos, propondo-se a disciplinar ate mesmo 0 relacionamento entre os

Estados e seus suditos.
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ANEXOS

1. DECLARA<;:AO UNIVERSAL DOS DlREITOS HUMANOS

Pretlmbulo
Considerando que a reconhecimento da dignidade inerente a lodes as membrO$ da
familia humana e de seus direitos iguais e inaHenaveis e 0 fundamento da tiberdade, da
jusliCa e da paz no mundo,
Considerando que 0 desprezo e 0 desrespeito pelos direitos humanos resultaram ern alos
barbaros que ultrajaram a consci~ncia da Humanidade e que a advento de urn mundo em
que as homens gozem de liberdade de palavra, de crenCa e da liberdade de viverem a
salvo do temar e da necessidade foi proclamado como a rnais alta aspirac;ao do homem
comum,
Considerando essencial que as direitos humana5 sejam protegidos pelo Estado de
Oireilo, para que 0 homem naD seja compelido, como ultimo recurso, a rebeliao contra
!irania e a opressao,
Considerando essencial promover a desenvolvimento de relac;;:oes amistosas entre as
nar;:oes,
Considerando que os povos das Nac;;:6es Unidas reafirmaram, na Carta, sua fe nos
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover a progresso
social e melhores condiyoes de vida em uma liberdade mais ampla,
Considerando que os Eslados-Membros se comprometeram a desenvolver, em
cooperac;;:ao com as Nacoes Unidas, 0 respeito universal aos direitos humanos e
liberdades fundamentais e a observancia desses direitos e liberdades,
Considerando que uma compreensao comum desses direitos e liberdades e da mis alta
importancia para 0 pleno cumprimento desse compromisso,
A Assembleia Geral proclama
A presente Declarac8,o Universal dos Diretos Humanos como 0 ideal comum a ser
atingido par todos os povos e todas as nar;:Oes, com 0 objetiva de que cada individuo e
cada 6rg8.0 da sociedade, tendo sempre em mente esla Declarayao, se esforce, atraves
do ensino e da educayao, por promover 0 respeito a esses direitos e liberdades, e, pela
adoyao de medidas progressivas de carater nacional e internacional, por assegurar 0 seu
reconhecimenlo e a sua observancia universais e efetivos, tanto entre os povos dos
pr6prios Estados-Membros, quanto entre as povos dos territorios sob sua jurisdiyc30

Artigo I
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. sao dotadas de razao
e consciemcia e devem agir em relayao umas as outras com esplrito de fraternidade.

Artigo [I
Toda pessoa tem capacidade para gozar as direitos e as liberdades estabelecidos nesta
Declarayao, sem distinyc30 de qualquer especie, seja de raya, cor, sexo, lingua, religiao,
opiniao poHtica au de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, naSCimento, au
qualquer outra condir;:8,o.

Artigo 111
Toda pessoa tem direito a vida, a liberdade e a seguranc;;:a pessoal.

Artigo IV
Ninguem sera mantido em escravidao au servidao, a escravidao e 0 trafico de escravos
serao praibidos em todas as suas formas.

ArtigoV
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Ninguem sera 5ubmetido a tortura, nem a tratamento OU castigo cruel, desumano au
degradanle.

Artigo VI
Toda pessoa tern a direito de ser, em lodos as lugares, reconhecida como pessoa
perante a lei.

ArtigoVIl
Todos sao iguais perante a lei e tern direito, sem qualquer dislinc;ao, a igual protec;ao da
lei. Todos tern direito a igual prolec;ao contra qualquer discriminattao que viole a presenle
Declaraljao e contra qualquer incitamento a tal discrimina<;:ao.

Artigo VIII
Toda pessoa tern direito a receber dos tributas nacionais competentes remedio efetivo
para as atos que violem as direitos fundamentals Que the sejam reconhecidos pela
constituic;ao ou pera lei.

ArtigolX
Ninguem sera arbilrariamente preso, delido ou exilado.

ArtigoX
Toda pessoa tern direito, em plena igualdade, a uma audiencia justa e publica por parte
de urn tribunal independenle e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do
fundamento de qualquer aCUSat;aO criminal contra ele.

ArtigoXI
1. Toda pessoa acusada de urn ate delituoso tern 0 direito de ser presumida inocente ate
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento publico
no quallhe tenham side asseguradas todas as garantias necessarias a sua defesa.
2. Ninguem padera ser culpado por qualquer at;ao ou amissao que, no momenta, nao
constituiam delito perante 0 direito nacional ou internacional. Tampouco sera imposta
pena mais forte do que aquela que, no momenta da pratica, era aplicavel ao ato
deliluoso.

ArtigoXIl
Ninguem sera sujeilo a inlerferencias na sua vida privada, na sua familia, no seu lar ou
na sua correspondencia, nem a ataques a sua honra e reputa'1ao. Toda pessoa lem
direilo a prole<;:a.o da lei contra lais interferencias ou alaques.

Artigo XIII
1. Toda pessoa lern direito a liberdade de locom09ao e residencia dentro das fronteiras
de cada Eslado.
2. Toda pessoa lem 0 direilo de deixar qualquer pais, inclusive a proprio, e a este
regressar.

ArtigoXIV
1. Toda pessoa, vflima de persegu;<;ao, tern 0 direito de procurar e de gozar a silo e m
oulros paises.
2. Este direito nao pode ser invocado em caso de persegui<;ao legitimamenle motivada
por crimes de direito comum ou por atos contrarios aos prop6sitos e principios das
Na'10es Unidas.

ArtigoXV
1. Toda pessoa lem direito a uma nacionalidade.
2. Ninguem sera arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar
de nacionalidade.

Artigo XVI
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1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer reslri~ao de ra~a, nacionalidade
ou religiao, tern 0 direilo de contrair matrimonio e fundar urna familia. Gozam de iguais
direitos em rela<;:aoao casamento, sua dura<;ao e sua djssolw~ao.
2. 0 casamento nao sera valido senaa com 0 livre e pleno consentimento dos nubenles.

ArtigoXVIl
1. Toda pessoa lem direito a propriedade, 56 OU em sociedade com Quiros.
2. Ninguem sera arbitrariamenle privado de sua propriedade.

Artigo XVIII
Toda pessoa tern direito a liberdade de pensamenlo, consciencia e religiao; esle direito
inclui a liberdade de mudar de religiao ou crenc;:a e a liberdade de manifestar essa religiao
ou crenc;a, pelo enSina, pela pralica, pelo cullo e pela observancia, isolada ou
coletivamente, em publico ou em particular.

Artigo XIX
Toda pessoa lem direilo a liberdade de opiniao e expressao; esle direilo inclui a liberdade
de, sem interferencia, ler opinioes e de procurar, receber e transmitir informac;:oes e ideias
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

ArtigoXX
1 . T oda pessoa tem direito a liberdade de reuniao e associac;:ao pacificas.
2. Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma associac;:ao.

Artigo XXI
1. Toda pessoa lem 0 direilo de lomar parle no governo de sue pais, direlamenle ou por
inlermedio de representantes livremenle escolhidos.
2. Toda pessoa lem igual direilo de acesso ao servic;:o publico do seu pais.
3. A vontade do povo sera a base da autoridade do governo; esla vonlade sera expressa
em eleic;:Oes periodicas e legitimas, por sufragio universal, por volo secreto ou processo
equivalente que assegure a riberdade de voto.

Artigo XXII
Toda pessoa, como membro da sociedade, tern direito a seguranc;:a social e a realizac;:ao,
pelo esforc;:o nacional, pela cooperac;:ao internacional e de acordo com a organizac;:eo e
recursos de cada Estado, dos direitos econOmicos, sociais e culturais indispensaveis a
sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

ArtigoXXIII
1. Toda pessoa tem direilo ao Irabalho, a livre escolha de emprego, a condic;:6es juslas e
favoraveis de trabalho e a protec;:ao contra 0 desemprego.
2. Toda pessoa, sem qualquer distinc;:ao, tern direilo a igual remunerac;:ao por igual
Irabalho.
3. Toda pessoa que trabalhe lem direilo a uma remunerac;:ao jusla e satisfaloria, que Ihe
assegure, assim como a sua familia, uma existencia compatrvel com a dignidade
humana, e a que se acrescentarao, se necessario, oulros meios de prolec;:ao social.
4. Toda pessoa tern direilo a organizar sindicalos e neles ingressar para protec;:ao de
seus interesses.

Artigo XXIV
Toda pessoa tern direilo a repouso e lazer, inclusive a limilac;:ao razoavel das horas de
Irabalho e ferias peri6dicas remuneradas.

ArtigoXXV
1. Toda pessoa tern direito a urn padrao de vida capaz de assegurar a si e a sua familia
saude e bern eslar, inclusive alimentac;:ao, vesluario, habilac;:ao, cuidados medicos e os
servic;:os sociais indispensaveis, e direito a seguranc;:a em caso de desemprego, doenc;:a,
invalidez, viuvez, velhice au outros casas de perda dos meios de subsistencia fora de seu
controle.
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2, A maternidade e a infancia tern direilo a cuidados e assistencia especiais. Todas as
crianC;8s nascidas denlro ou fora do matrimonio, gozarao da mesma prote9ao social.

Artigo XXVI
1. Toda pessoa tern direilo a instruc;:ao. A instruqao sera graluita, pelo menos nos graus
elementares e fundamentais. A instrutfflo elementar sera obrigat6ria. A instrU(;:ao tecnico-
profissional sera acessivel a todos, bern como a instrU(~ao superior, esla baseada no
merile.
2. A instruc;ao sera orientada no senlido do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do forlalecimento do respeite pelos direitas humanos e pelas liberdades
fundamentais. A inslruc;ao promovera a compreensao. a lolerancia e a amizade entre
lodas as nac;:oes e grupos raciais ou religiosos. e coadjuvara as atividades das Nac;oes
Unidas em pro! da manutenlf80 da paz.
3. Os pais tem prioridade de direito n escolha do genero de instruC;80 que sera ministrada
a seus filhos.

Artigo XXVII
1. Toda pessoa tem 0 direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de
fruk as artes e de participar do processo cientffico e de seus beneficios.
2. Toda pessoa tem direito a protec;flo dos interesses morais e materiais decorrentes de
qualquer produC;60 cientifica, literaria ou artistica da qual seja aulor.

Artigo XVIII
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direilos e
liberdades estabelecidos na presente OeciaraC;80 possam ser plenamente realizados.

ArtigoXXIV
1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que 0 livre e pleno
desenvolvimento de sua personalidade e possive!.
2. No exercicio de seus direitos e Iiberdades, loda pessoa eslara sujeita apenas as
limita<;:6es determinadas pela lei, exclusivamente com 0 tim de assegurar 0 devido
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas
exigencias da moral, da ordem publica e do bem-estar de uma sociedade democn3tica.
3. Esses direitos e tiberdades nao podem, em hip6tese alguma, ser exercidos
contrariamente aos prop6siios e princlpios das Na<;:oes Unidas.

Artigo XXX
Nenhuma disposi<;:ao da presente Oeclara<;:ao pode ser interpretada como 0
reconhecimento a qualquer Eslado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer
alividade ou pralicar qualquer ato deslinado a destruiC;ao de quaisquer dos direitos e
tiberdades aqui estabetecidos.
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2. Instrumento5 internacionais de protec;ao aos direitos humanos de que 0

Brasil faz parte:

Protocolo Especial relativo aos Apatridas (Haia, 1930).

Acordo relativo a Concessao de Titulo de Viagem para

refugiados que estejam sob jurisdic;ao do Comit;;

Intergovernamental de Refugiados (Londres, 1946).

Constituic;ao da Organizac;ao Internacional dos Refugiados

(Nova lorque, 1946).

Convenc;ao para a Supressao do Tralico de Mulheres

Maiores (Genebra, 1933), emendado pelo Protocolo

assinado em Lake Success, em 12/12/47; e a Convenc;ao

para a Supressao do Trafico de Mulheres e Crianc;as

(Genebra, 1921, emendada pelo Protocolo de Lake

Success, assinado em 1947).

Convenc;ao sobre a Prevenc;ao e Repressao do Crime de

Genocidio (Paris, 1948).

Convenyao Interamericana sabre a Concessao dos Oireitos

Civis a Mulher (Bogota, 1948).

Conven980 Interamericana sabre a Concessao dos Oirertos

Politicos da Mulher (Bogota, 1948).

Convenc;aopara a Repressao doT rafico de Pessoas e do

Lenocinio e Protocolo Final (Nova lorque, 1950).

Convenc;ao Relativa ao Estatuto dos Refugiados (Genebra,

1951).

Convenc;ao sobre os Direitos Politicos da Mulher (Nova

lorque, 1953).

Convenc;aoRelativa a Escravatura (Nova lorque, 1953).



Conven,ilo Relativa ao Estatuto dos Apatridas (Nova

lorque, 1954).

Conven,ilo Suplementar sabre Aboli,ilo da Escravatura, do

Trafico de Escravos e das lnstitui,oes e Praticas Analogas

a Escravatura (Genebra, 1956).

Conven980 Internacional sabre Etiminayao de Todas as

Formas de Discrimina,ilo Racial (Nova lorque, 1966).

Pacta Internacional sabre Direitos Economicos, Socia is e

Cuiturais (Nova lorque, 1966).

Pacta Internacional sabre Direitos Civis e Politicos (Nova

lorque, 1966).

Protocola sabre a Estatuto dos Refugiados (Nova lorque,
1967).

Conveny80 Americana sabre as Oireitos Humanos (Sao

Jose da Costa Rica, 1969).

Conven((ao sobre a Eliminayao de Todas as Formas de

Discrimina,ilo contra as Mulheres (Nova lorque, 1979).

Conven,ilo contra a Tortura e Outros Tratamentos au

Penas Crueis, Desumanos au Degradantes (Nova lorque,

1979).

Conven9ao Interamericana sabre Conflito de Leis em

materia de Ado,ilo de Menores (La Paz, 1984)

Convenc;.30 Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura

(Cartagena das indias, 1985).

Restitui,iloInteramericana sabre a

Internacional de Menores (Montevideu, 1989).

Conven,ilo sabre as Direitos das Crian,as (Nova lorque,

1990).
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Conven<;ao sabre a

Prote~ao de Crian~as

Ado~ao (Haia, 1993).

Coopera<;ao Internacional para

e Adolescentes em materia de

Canven<;aa Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar

a Violencia contra a Mulher (Belem, 1995).

Protocolo a Conven~ao Americana Referente a Aboli~ao da

Pena de Marte (1996).
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3. Constitui~ao Federal do Brasil (1988), TiTULO I - Dos Principios

Fundamentais

TiTULO I

Dos Principlos Fundamentals

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados
e Municfpios e do Oi51rilo Federal, consiitui-se em Eslado Democralico de Direito e
tern como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - as valores socia is do trabalho e da livre inicialiva;

V - 0 pluralismo politico.

Paragrafo unico. Todo 0 poder emana do pava, que 0 exerce par meio de
represenlantes eleilos au diretamente, nos termos desta Conslituic;ao.

Art. 2° Sao Poderes da Uniao, independentes e harmOnicas entre 5i. 0 Legislative, 0

Executivo e 0 Judici<3rio.

Art. 3° Constiluem objetivos fundamentals da Republica Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, jusla e solidaria;

II - garanlir 0 desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginaliza980 e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;

IV - promover 0 bem de todos, sem preconceitos de origem, ra9a, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discrimina980.

Art. 4° A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas rela90es internacionais
pelos seguintes principios:

I - independ€mcia nacional;

1\- prevah~ncia dos direitos humanos;

III - autodetermina980 dos povos;

IV - nao-interven980;

V - igualdade enlre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solu980 pacifica dos conflitos;

VIII - repudio ao terrorismo e ao racismo;

IX - coopera9ao entre os povos para 0 progresso da humanidade;

X - concessao de asilo politico.



Paragrafo unico. A Republica Federativa do Brasil buscara a inlegra<;:ao economica,
polltica, social e cultural dos povos da America Latina, visando a forma<;ao de uma
comunidade latino-americana de na<;Oes.
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4. RECURSO EXTRAORDINARIO N° 25307 I GO - GOlAS

RE 253071 f GO •GOlAS
RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES
Julgamento: 29/05/2001 6rg80 Julgador: Primeira Turma
Publica~ao: OJ DATA·29-06-20Q1 PP-00061 EMENT VOL·02037-06 PP-01131

EMENTA: - Recurso extraordinario. Aliena'180 fiduciaria em garantia. PriSBo civil. - Esla
Corte, por seu Plenario, firmou 0 entendimento de que, em face da Carta Magna de 1968,
persiste a constilucionalidade da prisao civil do deposilario infiel em se !ralando de
alienaG80 fiduciaria, bern como de que 0 Pacta de Sao Jose da Costa Rica, ah§m de nao
peder contrapor-se a permissao do artigo 5° , LXVII, da mesma Constitui<;ao, nac
derrogou, par 5er norma infraconstilucional geral, as normas infraconstilucionais
especiais sabre pris;\la civil da deposilaria infiel. - Esse enlendimento voltou a ser
reafirmado recentemenle, em 27.05.98, lambem por decisao do Plenario, quando do
julgamento do RE 206.482. Oessa orienta~ao divergiu 0 ac6rdao recorrido. -
Inconstitucionalidade da interpreta~ao dada ao artigo 7°, ilem 7, do Pacto de Sao Jose da
Costa Rica no sentido de derrogar 0 Decreta-Lei 911/69 no tocante a admissibilidade da
prisao civil par infidelidade do depositario em aliena<;ao fiduciaria em garantia. - E de
observar-se, par fim, que a § 2° do arligo 5° da Conslitui<;ao nao se aplica aos tratados
inlernacionais sobre direitos e garanlias fundamentals que ingressaram em nosso
ordenamento juridico apas a promulga<;a:o da Constilui~ao de 1988, e isso porque ainda
nao se admite tratado internacional com for<;a de emenda conslitucional. Recurso
extraordinario conhecido e provido.
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5. AG. REG. NA CARTA ROGATORIAW 8279 AgR I AT - ARGENTINA

CR 8279 AgR I AT - ARGENTINA
AG.REG.NA CARTA ROGATORIA
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento; 17/06/1998 Orgao Julgador: TRIBUNAL PLENO
Publica9a.o: DJ DATA-l0-08-DO PP-00006 EMENT VOL-01999-01 PP-00042

E MEN T A: MERCOSUL - CARTA ROGATORIA PASSIVA - DENEGA<;:iiO DE
EXEQUATUR . PROTO COLO DE MEDIDAS CAUTELARES (DURO PRETO/MG) -
INAPLICABILIDADE. POR RAZOES DE ORDEM CIRCUNSTANCIAL . ATO
INTERNACIONAL CUJO CICLO DE INCORPORA<;:Ao. AD DIRE ITO INTERNO DO
BRASIL. AINDA NAO SE ACHAVA CONCLUIDO A DATA DA DECISAo DENEGATORIA
DO EXEQUATUR. PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL • RELA<;:OES ENTRE 0 DIREITO INTERNACIONAL. 0 DIREITO
COMUNITARIO E 0 DIREITO NACIONAL DO BRASIL - PRINCiPIOS DO EFEITO
DIRETO E DA APLICABILIDADE IMEDIATA . AUS~NCIA DE SUA PREVISAo NO
SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - INEXIST~NCIA DE CLAUSULA GERAL
DE RECEP<;:AO PLENA E AUTOMATICA DE ATOS INTERNACIONAIS. MESMO
DAQUELES FUNDADOS EM TRATADOS DE INTEGRA<;:Ao . RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. A RECEP<;:Ao DOS TRATADOS OU CONVEN<;:OES INTERNACIONAIS
EM GERAL E DOS ACORD OS CELEBRADOS NO AMBITO DO MERCOSUL ESTA
SUJEITA A DISCIPUNA FIXADA NA CONSTITUJ<;Ao DA REPUBLICA. - A recep<;ao de
acordos celebrados pelo Brasil no ambito do MERCOSUL esla sujeila a mesma disciplina
constilucional que rege 0 proceS$o de incorpora<;ao, a ordem positiva interna brasileira,
dos !raladas ou conven<;oes internacionais em gera!. E, pois, na Conslitui<;ao da
Republica, e nao em instrumenlos norma\ivos de carater internacional, que reside a
definic;ao do iter procedimenlal pertinenle a Iransposi98.0, para 0 plano do direito positivo
interno do Brasil, dos tralados, conven90es ou acordos - inclusive daqueles celebrados
no contexto regional do MERCOSUL - concluidos pel a Estado brasileiro. Precedenle: ADI
1.4BO-DF, ReI. Min. CELSO DE MELLO. - Embora desejavel a ad09ao de mecanismos
conslitucionais diferenciados, cuja inslilui9030 privilegie 0 processo de reCep98.0 dos alos,
acordos, protocolos au tratados celebrados pelo Brasil no ambito do MERCOSUL, esse e
um tema que depende, essencialmente, quanto a sua solU9030, de reforma do texto da
Canslitui9ao brasileira, reclamando, em cansequ€mcia, modifica90es de jure
constituendo. Enquanto nao sobrevier essa necessaria reforma constitucional, a queslao
da vigemcia domestica dos acordos celebrados sob a egide do MERCOSUL conlinuara
sujeita ao mesmo tratamento normativo que a Constitui9ao brasiieira dispensa aos
Iratados internacionais em geral. PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE
INCORPORA<;:AO DE CONVEN<;:OES INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS
DE INTEGRA<;AO (MERCOSUL). - A recep9ao dos Iraladas internacionais em geral e
dos acordos celebrados pelo Brasil no ambito do MERCOSUL depende, para efeito de
sua ulterior execu9ao no plano interno, de uma sucessao causal e ordenada de atos
revestidos de caraler politico-jurldica, assim definidos: (a) aprOVa9:30, pelo Cangresso
Nacional, medianle decreto legislativo, de tais conven90es; (b) ratifica980 desses alos
internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante dep6silo do respectivo instrumento; (c)
pramulga9ao de tais acordos ou tralados, pelo Presidente da Republica, mediante
decrelo, em ordem a viabilizar a produ9ao d as seguintes e feilos basicas, essenciais a
sua vigencia domeslica: (1) publica9c3o oficial do texlo do !ratado e (2) execuloriedade do
ate de direito internacional publico, que passa, entao - e somente entao - a vincular e a
obrigar no plano do direilo positiv~ interno. Precedenles. 0 SISTEMA CONSTITUC10NAL
BRASILEIRO NAO CONSAGRA 0 PRINClplO DO EFEITO DIRETO E NEM 0
POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVEN<;:OES
INTERNACIONAIS. - A Conslilui98.0 brasileira nao consagrou, em tema de conven90es
internacionais ou de !ralados de integrat;ao, nem a principio do efeito direto, nem 0

postulado da aplicabilidade imediata. 15so significa, de jure constituto, que, enquanto nao
se concluir 0 cicio de sua transposi9ao, para a direito interno, os tralados internacionais e
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as acordos de integractao, alem de nao poderem ser invQcados, desde logo, pelos
parliculares, no que 5e refere aos direitos e obrigac;:oes neles fundados (principia do
efeito direto), tambem nao poderao ser aplicados, imediatamente, no ambito dornestico
do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata). - 0 princfpia do efeito direto
(aptidao de a norma internacional reperculir, desde logo, em materia de direitos e
obriga(joes, na esfera juridica dos particulares) e a postulado da aplicabilidade imediata
(que diz respeito a viglmcia automatica da norma internacional na ordem juridica internal
Iraduzem diretrizes que nao 5e acham consagradas e nem positivadas no lexto da
Constituic;:ao da Republica, motivo pelo qual tais principios nao pod em ser invocados para
legltimar a incidencia, no plano do ordenamenlo domeslico brasileiro, de qualquer
COnven9aO internacional, ainda que se cuide de tratado de integra9ao, enquanto nao se
conciufrem os diversos cicios que compoem 0 seu processo de incorpora9ao ao sistema
de direito interno do Brasil. Magisterio da doutrina. - Sob a egide do modelo constitucional
brasileiro, mesmo cuidando-se de tratados de integra9ao, ainda sUbsistem os classicos
mecanismos inslilucionais de recep9ao das conven90es inlernacionais em geral, nao
baslando, para afasta-Ios, a exislencia da norma inscrita no art. 4°, paragrafo unico, da
Constitui980 da Republica, que possui conteudo meramente programatico e cujo sentido
nao torna dispensavel a atua980 dos instrumentos constitucionais de Iransposi9ao, para a
ordem jurfdica domestica, dos acordos, protocolos e conven90es celebrados pelo Brasil
no ambito do MERCOSUL.
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6. HABEAS CORPUS N' 76561 I SP - sAo PAULO

HC 76561 I SP . sAo PAULO
HABEAS CORPUS
Relalor(a): Min. CARLOS VELLOSO
ReI. Ac6rdao
Min. NELSON JOB1M
Julgamenlo: 27105/1998 Orgao Julgador: Segunda Turma
Publica~ao: OJ DATA-02-02-01 PP-00073 EMENTVOL-02017-02 PP-00294

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRIMo CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL. EXCESSO DE
EXECUC;Ao. 1.A jurisprudencia do Tribunal firmou-se no sen lido da constitucionalidade
da prisao civil do deposilario infiel (OL 911/69). A equipara({ao entre devedor fiduciante e
a depositario infiel nao foi revogada pel a CF, art. 5°, LXVII e nem pelo art. 7°, n.o 7, da
Convenc;:ao Interamericana de Direitos Humanos (Pacta de Sao Jose da Costa Rica). 0
Decreta-lei n.o 911f69 esta em conformidade com a Constilui<;80. 2. 0 excesso de
execw:;:ao e materia de Direilo Civil, que refoge aos estreitos limites do habeas corpus.
Ordem indeferida.

7. RECURSO EXTRATORDINARIO. ALlENA<;:AO FIDUCIARIA EM

GARANTIA. PRISAo CIVIL.

RECURSO EXTRAORDINARIO. ALlENA~AO FIDUCIARIA EM GARANTIA. PRISAo
CIVIL. - Esta Corte, por seu Plenario (HC 72.131), firmou 0 entendimento de que, em face
da Carta Magna de 1988, persiste a constitucionalidade da prisao civil do depositario infiel
em se tratando de alienaqao fiduciaria, bem como de que 0 Pacto de Sao Jose da Costa
Rica, alem de nao poder contrapor-se a permissao do artigo 5°, LXVII, da mesma
Constituiqao, nao derrogou, par ser norma infraconslitucional geral, as narmas
infraconstitucionais especiais sobre prisao civil do deposita rio infie1. - Esse entendimento
voltou a ser afirmado recentemente, em 27.05.98, tambem par decisao do Plenario,
quando do julgamento do RE 206.482. - Dessa orientaqao divergiu 0 ac6rdao recorrido. -
Inconstitucionalidade da interpretagao dada ao arligo 7°, item 7, do Pacto de Sao Jose da
Costa Rica no sentido de derrogar 0 Decreto-Lei 911/69 no tocante a admissibilidade da
prisao civil por infidelidade do depositario em alienaqao fiduciaria em garantia. - E de
observar-se, por fim, que 0 § 2° do artigo 5° da Constituigao nao se aplica aos tratados
internacionais sobre direitos e garantias fundamentais que ingressaram em nosso
ordenamento juridico ap6s a promulgaqao da Constituigao de 1988, e Isso porque ainda
nao se ad mite tratado internacional com forqa de emenda constitucional. Recurso
extraordinario conhecido e provido.


