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RESUMO 

 

No cenário mundial, regional e nacional, deve haver um diálogo maior entre os ordenamentos 
existentes, pois há conflitos de normas evidentes, neste período histórico no qual estamos inseridos, 
ou seja, na cultura pós-nacional. O direito constitucional brasileiro está em constante atrito com o direito 
internacional, mas é sabido que ambos precisam trabalhar juntos de forma ordenada, para poder 
amparar o maior número de direitos humanos abrangentes. Para isto foi necessário analisar os tratados 
internacionais, as bibliografias correlacionadas e demais legislações pertinentes, como no caso dos 
tratados e convenções com a temática de direitos humanos e a sua devida inclusão no ordenamento 
jurídico. Também foi observado que ainda há uma dificuldade para os tribunais julgar com o 
entendimento internacional dos tratados, que o Brasil é signatário, contudo que nos últimos anos este 
pensamento veio se alterando lentamente, todavia é uma evolução ao ordenamento jurídico pátrio, 
porque fica evidente o quanto é rico esta troca de cultura jurídica a nível nacional, regional e mundial. 

Palavras Chaves: Direitos humanos. Direito constitucional. Direito internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In the global, regional and national scenario, there must be a greater dialogue among existing systems, 
as there are conflicts of norms evident in this historical period in which we are inserted in the post-
national culture. Brazilian Constitutional Law is constantly at odds with International Law, but we know 
that both must work together in an orderly manner to support the greatest number of comprehensive 
human rights. For write, this work was necessary analyzing international treaties, correlated 
bibliographies and other relevant legislations, as in the case of human rights treaties and conventions 
and their inclusion in the legal system that changed with the advent of Constitutional Amendment 45 of 
2004. Was noted also that Brazilian courts have difficult to judge with the international understanding of 
treaties wherein Brazil is a signatory, but in last years this thought was slowly changed what it is already 
an evolution to the legal order of the country. This show how rich is the exchange of legal culture at 
national, regional and global level. 

Keywords: Human rights. Constitutional right. International right. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, iniciou com a indagação de como as decisões dos tribunais 

internacionais influenciam no ordenamento jurídico do Estado Brasileiro. Pois, há 

vários desafios hermenêuticos que os tribunais superiores e juízos singulares 

convivem diuturnamente em seus vereditos. Estes protagonistas em suas decisões 

devem ponderar a respeito dos conflitos de normas no contexto pós-nacional, pois o 

que está em causa é direito internacional, em detrimento da soberania nacional. A 

soberania nacional foi-se flexibilizando com o desdobramento das últimas décadas, 

por conta da contribuição de doutrinadores e pesquisadores, em relação a resolução 

dos conflitos de entendimento a nível internacional, constitucional e de 

infraconstitucional. 

No primeiro capítulo, encontra-se o conflito de normas pré-constitucionais e 

constitucionais, que é o caso da lei da anistia, a ampliação do poder do STF, 

culminando em 2005 com a criação da Súmula Vinculante que transformou o tribunal, 

de fato, Supremo. Também é exposto o conflito de incumbência entre STF e Chefe do 

Executivo acerca de deliberações de ordens de extradição. Assim como, é 

apresentada a importância da constante sintonia entre o direito penal internacional e 

os direitos humanos, dada a oposição entre o direito de punir utilizando-se da força 

estatal e a manutenção das garantias fundamentais. Ademais, são apresentados 

antagonismos a respeito de atitudes de agentes públicos, durante o governo militar, 

que transgrediram os direitos humanos, também, sobre a auto anistia, que é o ato de 

o Estado aplicar em si anistia para com seus agentes públicos. 

O segundo capitulo descreve um breve histórico acerca de como o STF zela a 

respeito dos tratados internacionais. Em um dado momento, estes tratados tiveram o 

mesmo nível hierárquico de leis ordinárias. Mas em 2004, com o advento da Emenda 

Constitucional nº45, houve a elevação dos tratados de direitos humanos para o status 

de norma constitucional e passaram a seguir ritos específicos, mas a real 

aplicabilidade ocorreu apenas em 2008 com a transformação jurisprudencial da 

Suprema Corte Brasileira. 
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No terceiro capítulo, são analisados os desafios, riscos e criticidades 

enfrentadas ao incorporar sistemas de direitos humanos americanos e europeus, com 

a chamada “Interamericanização” do Sistema Europeu e da “Europeização” do 

Sistema Interamericano, que visam a unificação dos sistemas de proteção aos direitos 

humanos. 

Com análises em relação ao passado e presente do sistema internacional de 

direitos humanos, é esperado para o futuro o condicionamento dos mecanismos 

nacionais e ativo auxílio advindo da sociedade civil para promover o fortalecimento da 

dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos em detrimento da 

soberania nacional.   
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2 A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DA LEI DE ANISTIA BRASILEIRA E 

O DIREITO INTERNACIONAL 

 

No Brasil, quanto o ato de processar e julgar os agentes públicos que praticam 

violações graves aos direitos humanos, como nos períodos em que os países sul-

americanos estiveram sob regimes de exceção, por exemplo, no caso da guerrilha do 

Araguaia, que está em tramite na corte interamericana de direitos humanos, porque 

neste caso OAB entrou com uma ADPF (Arguição de descumprimento de preceito 

fundamental), junto ao STF, pedindo a interpretação da lei de anistia a luz da 

Constituição Federal de 1988, e seus preceitos fundamentais, conforme consta no 

artigo 1º e § 1º da Lei 6.683 de 28/08/1979: 

 

Artigo 1ª - É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexo (sic) com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares. 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política. (BRASIL, 1979) 

 

Como exposto no artigo 1, §1 da Lei 6683/79, a anistia foi concedida aos crimes 

políticos ou conexos, no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, 

todavia a mesma não se estende aos agentes do governo militar. Com isso, ao lermos 

o artigo 5º Inciso XLIII da Constituição Federal do Brasil de 1988:  

 

A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 

e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, 

os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. (BRASIL 1988)  
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Portanto, a Constituição Federal define como inafiançável e não cabível de 

anistia crimes de tortura, que comumente ocorrem em regimes de exceção. Porém, o 

STF em sua plenária, por 7 votos a 2, indeferiu o pleito da OAB, que entrou com a 

ADPF, acima citada, com esta decisão da plenária do STF dificultou o julgamento dos 

torturadores do governo militar. Diante desta decisão, a OAB entrou com embargo 

declaratório, pois há casos na história em que o Brasil cedeu asilo político, como é o 

caso do General Paraguaio Alfredo Stroener (VENTURA, 2011). Na ocorrência do 

STF com a sua responsabilidade administrativa em deferir a extradição estará agindo 

de modo criminal, porque estaria encobrindo os atos referentes a anistia, e outros 

casos poderão ser reabertos e suas respectivas repercussões viram à tona. 

O Brasil possui inúmeras obrigações e deveres que foram firmados junto à 

comunidade mundial devido à assinatura de tratados internacionais em defesa dos 

direitos humanos. Estes, foram incorporados a ordem jurídica pátria, porém, com a 

decisão do STF em relação à ADPF 153 (peticionada pela OAB), fica demonstrada o 

desapreço pelo direito internacional público e a ignorância quanto ao seu 

conhecimento. 

 

2.1 DO ESTATALISMO AO PROVINCIANISMO JURÍDICO, UM SOBREVÔO DA 

JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STF SOBRE QUESTÕES INTERNACIONAIS  

 

Com a abertura do mercado econômico nos anos 90, o Brasil teve que se 

adequar às normas internacionais de direitos humanos e natureza econômica. Com a 

criação da Súmula Vinculante em 2005, o STF, que é o órgão máximo jurídico 

brasileiro, alcançou a “Supremocracia” que é, à autoridade adquirida pelo Supremo, 

recentemente de governar jurisdicionalmente o Poder Judiciário no Brasil, pois a partir 

do ano de 2005, com a adoção da Súmula Vinculante, o Supremo Tribunal Federal se 

tornou de fato Supremo, ou seja, a partir deste momento passou então a governar 

jurisdicionalmente o poder judiciário, impondo às instâncias inferiores suas decisões 

e sua autoridade avançou sobre os demais poderes constituídos da república, no 

entanto, pouco se avalia o seu poder internacional.  
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Com o poder executivo rompendo a barreira externa da política econômica, o 

poder judiciário é posto em prova, com as ações de tribunais penais de outros países 

e com o apoio das convenções internacionais, que o Brasil é signatário. Segue abaixo 

os casos recentes que o Brasil esteve envolvido por conta dos Tratados 

Internacionais.  

No caso do “Estatuto de Roma” (BRASIL, 2002), incorporado pelo Decreto 4388 

de 25/09/2009, que criou o Tribunal Penal Internacional (TPI). Juntamente, com o caso 

de “Al Bashir”, onde foi pedido a sua extradição ao Sudão, em razão da suposta prática 

de crimes de guerra e de crime contra a humanidade, tipificados nos Artigos 7º e 8º 

do Estatuto de Roma. Neste rol jurídico, há a previsão da prisão perpétua, situação a 

qual, não está previsto no ordenamento pátrio, portanto esta situação, fez com que o 

Ministro Celso de Mello remetesse os autos ao Procurador Geral da República, para 

augir a inconstitucionalidade do tratado.  

No caso do Italiano Cesare Battisti houve outra polêmica, pois fora condenado 

a prisão perpetua em seu país, por ser acusado de ter cometido quatro homicídios. 

Situação a qual, para não cumprir a referida sentença, Battisti fugiu para França, 

México e pôr fim ao Brasil, onde fora encontrado e preso. O Ministro da Justiça no ano 

de 2009, Tarso Genro, concedeu refúgio ao italiano, mesmo com o pedido de 

extradição pelo país de origem, mas a alta corte, com votação majoritária, revogou o 

ato administrativo, decidindo que os crimes foram comuns e não políticos. 

Os ministros se basearam no Estatuto do Estrangeiro e no tratado de extradição 

entre Brasil e Itália, assinado em 1989. O ministro Peluso comentou a respeito da 

possibilidade do Presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, negar a extradição de Battisti, 

dizendo: "Isso transformaria os julgamentos de extradição pelo STF em uma 

brincadeira infantil e pura perda e tempo, porque razão o Brasil pleiteia uma vaga no 

Conselho de Segurança da ONU se descumpre tratados internacionais?" (ROCHOLL, 

2009) 

A questão foi, se o Chefe do Executivo teria ou não a última palavra na 

extradição, todavia, no acórdão dispõe que o Presidente da República deve respeitar 

o tratado de extradição entre Brasil e Itália, como pode ser encontrado no Artigo 1 do 

Decreto 863 de 1993, que tem como obrigação a extradição: 
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Cada uma das Partes obriga-se a entregar a outra, mediante solicitação, 
segundo as normas e condições estabelecidas no presente Tratado, as 
pessoas que se encontrem e seu território e que sejam procuradas pelas 
autoridades judiciárias da Parte requerente, para serem submetidas a processo 
penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade pessoal. 
(BRASIL, 1993). 
 

Dessa forma, foi decidido pelos ministros que o Chefe do Executivo teria a 

última palavra sobre a entrega ou não de um estrangeiro, procurado pelo seu país 

natal. Situação a qual de fato ocorreu, pois no último dia de mandato, o Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciou pela não concessão da extradição, 

isto quer dizer que o Cesare Battisti não cumprirá no Brasil a pena imposta pelo Estado 

Italiano. 

No entanto, no caso dos Pneus a Suprema corte atende os valores 

constitucionais, uma vez que este é um direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, estes direitos prevalecem em relação às normativas condicionantes do 

comércio. Com a promulgação do Decreto 875 de 19 de julho de 1993, que trata da 

Convenção de Basiléia, sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depósito, o país deve adotar medidas mais eficazes para 

conter o acúmulo de pneus usados e recauchutados em seu território, regulamentando 

a destinação final. Por isso, surge a medida de proibição quanto à importação dos 

pneus, mas esta decisão de proibição da importação afetou o comércio e a 

concorrência de pneus, sejam estes internacionais, regionais ou nacionais, fazendo 

com que o assunto chegasse ao Tribunal Arbitral ad hoc do Mercosul e do Órgão de 

Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Mesmo chegando aos órgãos superiores de comércio do Mercosul e da OMC, 

surpreendentemente o Brasil manteve a importação de pneumáticos recauchutados 

via MERCOSUL de pneus, na mesma circunstância advindos do Uruguai e do 

Paraguai, visto que, se negasse isto iria contra o princípio do livre comércio e do Pact 

Sunt Servanda. Contudo, mas fica evidente que o Brasil perdeu o embate jurídico, 

pois utilizou de critérios comerciais para fundamentar a imposição de medidas 

restritivas ao comércio de pneus sob o âmbito da OMC.  

Vê-se a seguir, que a Argentina diferentemente do Brasil, utilizou de 

argumentos que visam a proteção ambiental: 
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Foi a primeira vez que um Estado Parte do Mercosul, no caso a Argentina, 
aplicou uma exceção ao princípio do livre comércio para proteger o ser 
humano, a fauna e a flora. Em espécie, a Argentina proibiu a importação de 
pneus recauchutados provenientes do Uruguai, aplicando o disposto no artigo 
50, alínea d) do Tratado de Montevidéu e nos princípios fundamentais do 

Direito Ambiental: precaução e prevenção. (SAVIO, 2011) 
 

 Dessa maneira, a Argentina visou uma saída do imbróglio jurídico com base 

ao meio ambiente e não como o Brasil, que discutiu o comércio. Entretanto, em 

relação ao nosso país, o caso dos pneus foi discutido em três instâncias jurisdicionais, 

a nível nacional, regional e internacional. A OMC entendeu que, com a exceção 

autorizada para o Mercosul causava discriminação aos próprios membros da OMC, 

por fim, o Governo Brasileiro amargou uma derrota. Mas assim como a Argentina, foi 

reconhecido que é necessário a proteção ao meio ambiente e da saúde pública, 

portanto, devendo reconsiderar a proibição dos pneus advindos da OMC. 

Por fim, o Governo Brasileiro atendendo as decisões internacionais, tanto a 

nível regional e internacional, publicou a Portaria 24/09 SECEX que trata “sobre a 

nova política de importação de pneumáticos”, que colocou o ordenamento jurídico em 

conformidade com a decisão proferida pela OMC no Caso Pneus, desta forma para 

evitar futuras e ou eventuais retaliações comerciais, que segundo a Portaria “[...] não 

serão deferidas licenças de importação para pneus recauchutados e usados, seja 

como bem de consumo ou ainda como matéria-prima”.(SAVIO, 2011). 

Com a publicação desta portaria, o Governo Brasileiro, não faz nenhum 

tratamento diferenciado entre os produtos que tenham origem do Mercosul ou 

Europeia, proibindo em definitivo toda a importação de pneus recauchutados do 

MERCOSUL, por isso, espera-se o encerramento da discussão entre pneus usados 

ou recauchutados, bem como a origem destes, firmando pôr fim a sua política sanitária 

e ambiental, oriundos da Constituição Federal. 

Contudo, os casos acima citados o que têm em comum? Todos têm a sua 

obscuridade jurídica, a prestação jurídica interna, que afeta a imagem do Brasil 

externamente, como o caso Battisti, que continua preso em Brasília, já o caso dos 

pneus fere o ordenamento da OMS (Organização Mundial do Comercio), pois as 

importações destes tipos de pneus continuam. No caso Bashir, ameaça a vigência do 
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Estatuto de Roma e as obrigações do Brasil junto com o tribunal penal internacional e 

dos demais tratados de direitos humanos, poucos que o Brasil é signatário. 

A Constituição Federal Brasileira atual é anterior a ratificação realizada pelo 

Brasil do chamado Pacto de São José, que foi ratificado em 1992. Na Constituição 

Federal de 88 consta em seu artigo 5, inciso LXVII “não haverá prisão civil por dívida, 

salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel”. No Brasil, o Pacto passou por todos os trâmites 

constitucionais, encerrando-se com o advento da Emenda Constitucional nº 45, que 

assegurou aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos o Status 

Emendas Constitucionais, uma vez que, após aprovados, pelo trâmite do Congresso 

Nacional, disposto no artigo 5, §3 da CF/88. 

O Estado Brasileiro é signatário do supracitado pacto, que em seu artigo 77, 

consta a seguinte informação “ninguém deve ser detido por dívida, este princípio não 

se limita os mandados de autoridade judiciária competente expedida em virtude de 

inadimplemento de obrigação alimenta”, portanto, desde o aceite do Brasil pelo 

referido pacto, não poderá deter ninguém em virtude de dívida civil. 

 O Supremo Tribunal Federal, no fim, aplica pouco e mal o Direito Internacional, 

que com a sua Supremacia acaba por ultrapassar suas competências, invadindo as 

do poder executivo em matéria de relacionamento e comércio internacional. Os 

ministros do STF aplicam normas internacionais em seus julgamentos, porém, quando 

esta não concorda ou não é equivalente ao direito interno, constantemente desprezam 

a jurisprudência internacional, atuando assim com provincianismo jurídico. 

 

2.2 UM POSITIVISMO À LA CARTE: O DIREITO QUE NÃO HÁ NO ACÓRDÃO DA 

ADPF 153 

 

A lei da anistia é mais antiga que a lei da Convenção das Nações Unidas contra 

a tortura e outros tratamentos em penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada 

em 10 de dezembro de 1984, vigorando de fato desde o ano de 1987. E a lei nº 9.455 

de 07 de abril de 1997 que define crime de tortura, juntamente, com o inciso XLIII do 
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artigo 5º da CF/88, que é clara insuscetível de graça, a prática de tortura, entre outros 

crimes, mas estas não alcançam lógicas impossibilitadas à anistia anteriormente 

consumadas de sua vigência. 

O movimento internacionalista que sucede a segunda guerra mundial e o Brasil 

desde janeiro 1957, já encaminhara forças de paz em conjunto com as nações unidas. 

Devendo-se destacar as normas internacionais, com a sua vigência incontroversa a 

das Convenções para prevenção e a repressão do crime de genocídio e declaração 

universal dos direitos do homem, essas declarações são os pilares dos direitos 

humanos.  

As Convenções de Genebra elaboraram tratados acerca de direitos e deveres 

em tempo de guerra e representam a pedra angular do Direito Humanitário 

Internacional. Porém, se analisarmos o julgamento da ADPF 153 no STF, podemos 

identificar que esta não foi sequer cogitada a ser utilizada, como pode ser visto na 

transcrição do parecer do Ministro Ricardo Lewandowski: 

 

Não adentro – por desnecessária, a meu ver, para o presente debate – na 
tormentosa discussão acerca da ampla punibilidade dos chamados crimes de 
lesa-humanidade, a exemplo, da tortura e do genocídio, definidos em distintos 
instrumentos internacionais (dentre outros, nos seguintes documentos 
internacionais: Convenção de Haia, Estatuto do Tribunal de Nuremberg, 
Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, ratificados pelo 
Brasil, respectivamente, em 02 de janeiro de 1914, em 21 de setembro de 
1945 e em 24 de setembro de 2002), que seriam imprescritíveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia, e cuja persecução penal independeria de 
tipificação previa, sujeitando-se, ademais, não apenas à jurisdição penal 
nacional, mas, também, à jurisdição penal internacional e, mesmo à jurisdição 
penal nacional universal. (LEWANDOWSKI apud VENTURA, 2010, p. 13). 

 

Em 1952, a noção de crime internacional foi incorporada no ordenamento 

jurídico brasileiro com a inclusão da Convenção para a Prevenção e a Repressão do 

Crime de Genocídio. Na transcrição do parecer do ministro citada acima, constata-se 

que compreende e reconhece as convenções internacionais, tanto que as cita em seu 

voto e expõe os crimes de lesa humanidade no julgamento da ADPF 153, mas não 

menciona as Convenções de Genebra que determinam que os estados que 

incorporarem as Convenções de Genebra em seu ordenamento deverão se 

comprometer e a respeitar em todas as circunstâncias em virtude dos três primeiros 
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artigos, que são em comuns nas quatro convenções que a abrange. (VENTURA, 

2011) 

Isto é, que todo o conflito que ocorra no território e não seja de caráter 

internacional, as partes envolvidas nos conflitos devem respeitar as pessoas que não 

tomarem parte diretamente nas hostilidades, não havendo distinção de raça, religião, 

cor, crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. Essas 

pessoas não poderão ser ofendidas e agredidas, com mutilações, tratamentos cruéis, 

com suplícios e torturas, nem serem tomadas de reféns, ou com tratamentos 

degradantes e humilhantes, e ainda, terão acesso à julgamentos a serem realizados 

por um tribunal legalmente constituído com suas garantias judiciais reconhecidas. 

Durante o Governo Militar Brasileiro (1964 – 1985) foi instituído o ato nº 14, de 

05 de setembro de 1969, que modificou a constituição para adotar a pena de morte 

no território brasileiro a fim de perseguir os opositores do regime que se envolveram 

em lutas armadas (ou não) contra o Estado, como uma “política de hegemonia 

ideológica”, suprimindo a moral, eliminando fisicamente, praticando tortura, 

execuções e ocultações de cadáveres. 

O processo de reconhecimento das obrigações internacionais “positivadas” nos 

tratados para que sejam anexadas ao direito interno é árduo e vagaroso devido ao 

fato de haver duas teorias fundamentais que se contrapõem, o monismo e o dualismo. 

Para o monismo, o tratado internacional prima sobre o direito interno e do lado oposto 

está o dualismo. Na lei da anistia, com a convenção sobre a tortura o STF aparenta 

estar positivada, mas o próprio supremo pratica um “positivismo à La Carte”, pois o 

STF: 

  

Proferiu ao longo das 266 páginas deste florão estatalista, desfilar revisões 
aventureiras das histórias, além da regurgitação de questões desprovidas de 
transcendência, se comparadas ao que o mundo jurídico construiu nos 
últimos 70 anos. (VENTURA, 2010, p. 16). 

 

O STF não deliberou acerca da questão sobre as graves violações de direitos 

humanos praticadas por agentes públicos durante o período do governo militar, não 

se declarou e nem se expressou a respeito destes crimes serem ou não configurados 

como crimes contra a humanidade ou crimes internacionais, embora as transgressões 
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cometidas pelos agentes públicos tinham como objetivo despersonalizar e 

desumanizar as vítimas, sendo, portanto, elementos suficientes para considerá-los 

crimes contra a humanidade. Mas o relator da ADPF 153 considera que os crimes 

cometidos contra a humanidade não estabelecem uma obrigação do Brasil, 

internacionalmente, em relação ao processamento e julgamento dos crimes, por conta 

do princípio constitucional da prescrição, considera o relator: 

 

a) O Brasil não subscreveu a convenção sobre a imprescritibilidade dos 
crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade 1968, tampouco clausula 
similar em outra convenção; 
b) O costume internacional, não pode, por força do princípio da 
legalidade, ser fonte de direito penal; e 
c) Porque a obrigação de julgar explicitamente assumida pelo Brasil no 
âmbito interamericano só seria invocável em juízo, no âmbito da CIDH, no 
que atine a “fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998”. (VENTURA, 2011, 
p. 17). 

 

Contudo, é de certa graça que os princípios da imprescritibilidade dos crimes 

relacionados contra a humanidade estivessem subordinados a uma assinatura e ou 

ratificação da incorporação de uma convenção internacional por uma junta militar no 

ano de 1968, sendo que em 1969, como já fora citado, tinha sido alterada a 

constituição e instituído as penas capitais. 

 

2.3 O VELHO PARADOXO PENAL: COSTUME INTERNACIONAL E CRIMES 

CONTRA A HUMANIDADE 

 

Com o amparo do voto do Ministro Celso de Mello, no princípio da 

imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, deve-se refletir a respeito do 

diálogo entre o Direito Penal e o Internacional dos Direitos Humanos, pois são 

institutos e jurisprudências bem diferenciadas entre si, por conta das hierarquias e 

interferências. Deve-se também ponderar sobre a relação entre o direito internacional 

e o direito nacional, porque quando em busca de um direito penal comum surge o 

paradoxo penal, um clássico da doutrina, sendo então o direito penal um escudo que 

protege os direitos humanos, em outras circunstâncias é a própria espada que os fere. 
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Por isso, dependemos do justo meio que é amparado pelo princípio da legalidade, que 

faz as vezes da contradição e do antagonismo na busca de um entendimento entre os 

internacionalistas e os penalistas. 

O costume internacional, não poderia ser fonte do direito penal, uma vez que 

este é legitimado pelo princípio da legalidade, pela Constituição Federal e pela 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em seu Artigo 9 – Princípio da 

legalidade e da retroatividade: “Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões 

que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o 

direito aplicável” (CIDH, 1969), com a visão jurídica a partir do princípio da legalidade 

e da retroatividade, ninguém poderá ser condenado sem que no momento no delito 

exista lei que puna seus atos e estas não retroagirão para alcançar o crime, salvo para 

beneficiar o réu. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no 

momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser 

a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado e através do 

Decreto 592, de 06 de julho de 1992, conhecido como Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, traz em seu Artigo 15 e em seus Incisos:    

 

I. Ninguém poderá ser condenado por atos omissões que não constituam 
delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que 
foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a 
aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o 
delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá 
dela beneficiar-se. 
    II. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou a 
condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, momento em 
que forma cometidos, eram considerados delituosos de acordo com os 
princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações. 
(BRASIL, 1992) 

 

Em virtude da reserva legal, somente lei interna e não por convenções 

internacionais, muito menos aquela subscrita pelo Brasil, poderia ser fonte formal 

direta, portanto, cabe exclusivamente ao parlamento aprovar as penas e crimes. 

Sendo somente este o detentor do poder de legislar o Direito Penal incriminador, com 

cunho constitucional concernente a imprescritibilidade e prescritibilidade e a 

possibilidade de anterioridade legal da lei criada. 



22 
 

O princípio da legalidade deve ser claro e objetivo, legitimando a norma penal, 

atendendo a um direito humano essencial, dessa forma, os costumes internacionais 

não oferecem as referidas garantias. O direito Internacional oferece elementos 

subjetivos que é a “opinio júris” e os objetivos que é a prática dos estados, onde o 

Supremo é incumbido de discernir entre costumes internacionais e o que realmente 

os estados fazem.  

A forma mais próxima de definir o que os estados fazem é o “consenso social 

internacional” que é necessário para distinguir entre problema da eficácia das normas 

constitucionais e a regra costumeira, existentes devido ao costume de um povo, por 

causa das normas nacionais e internacionais que não estão imunes aos dissabores, 

devido ao fato de que as pessoas sequer conhecem o processo legislativo interno, 

então, como exigir que saibam a respeito de tratados internacionais? Tal situação gera 

confusão entre o processo de formação da norma e o seu conteúdo normativo. 

Em relação ao conteúdo normativo, para que o princípio “nullum crimen nulla 

poena sine praevia lege poena”, que quer dizer “não pode haver crime, nem pena que 

não resultem de uma lei prévia, escrita, escrita e certa”, com esta fundamentação legal 

que consta no Artigo 5º, Inciso II da CF/88 “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; (BRASIL, 1988), com a formação ou 

pouca aos juízes em direito internacional e os novos juízes do tribunal penal 

internacional, dificulta o entendimento e continuação.  

Para ambos entendimentos acima citados, os crimes devem estar definidos em 

lei e a lei em vigor no tempo de quando ocorreu o crime, estas normas devem estar 

de forma clara e acessível. De modo que os crimes praticados pelos agentes públicos 

no período do governo militar não os respaldam, pois, as atrocidades feriram os 

direitos humanos contrariando quaisquer normas de costumes internacionais, 

portanto isto contribui para a sua tipificação legal e criminal. 

A prescrição criminal foi levantada pelo STF para negar a imprescritibilidade 

dos crimes contra a humanidade, dado que até pouco tempo atrás o entendimento era 

que todos os tratados internacionais eram comparados a lei interna, mas inferiores a 

constituição. Assim como atualmente os crimes são considerados da mesma forma 

para a Suprema Corte, porque com a evolução da jurisprudência dos direitos humanos 
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e internacional, estes não se comunicaram com a norma interpretativa, relativa à 

gravidade dos crimes, quanto aos princípios constitucionais penais. 

Com esta interpretação, a gravidade dos crimes praticados tem amparado a 

comparação entre os indivíduos “comuns” e os tutelados pela “potência material do 

estado”, gerando distorções e impunidades, com gravíssimas violações aos direitos 

humanos, por isso a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade seria a partir 

da vigência do “Estatuto de Roma”, ferindo os valores e proteção a prevenção e 

punição para casos futuros. 

A jurisdição penal internacional por ser subsidiária ao ordenamento jurídico 

interno dos países, este só poderá agir quando não mais haver estados ou quando o 

direito propriamente dito não chegou ao estado. Todavia, se este já existir no estado, 

e não levar consigo os artifícios para remoção destes empecilhos, portanto nesta 

ausência, a humanidade é a vítima desta atrocidade ultrapassando fronteiras dos 

países. 

Com isso, graças ao Acordo de Londres, que instituiu o Tribunal de Nuremberg, 

que em 1945 inverteu o princípio da imunidade que tange os agentes públicos, com 

responsabilidade a crimes contra a humanidade, assim “todos os estados da 

comunidade internacional têm um direito-dever de punir aqueles que cometeram 

crimes contra a humanidade” (VENTURA, 2011, p.23). O Brasil então reconheceu, 

após a 2ª guerra, nas Assembleias da ONU um conjunto de resoluções. Dentre elas, 

a resolução 95 de 11 de dezembro de 1946, que confirma os princípios de direito 

internacional reconhecidos pelo Estatuto de Nuremberg, estas resoluções têm um 

valor normativo, mas não obrigatória, servem para subsidiar novas regras nas 

legislações e entendimentos a respeito destas. O princípio do tratamento legal mais 

benéfico é utilizado pela defesa contra a imprescritibilidade dos crimes contra a 

humanidade, a prescrição só deve ser arguida em casos individuais e não a todos os 

crimes, através de uma anistia de caráter aventureira. 

A lei da anistia causa uma enorme insegurança jurídica, visto que, nela se pode 

julgar um agente público num período de exceção ou garantir sua impunidade pelas 

violações de direitos humanos nos crimes praticados contra a humanidade. Com isto 

quando o estado fica impune por conta dos atos de seus agentes é o estado de direito 

que se dissipa como promessa, acarretando a pior das inseguranças coletivas. 



24 
 

2.4 DO ALCANCE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS (CIDH) NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O acórdão da ADPF 153, não traz referência diretamente ao “caso do Araguaia” 

embora que a sua essência remete aos pedidos desta demanda: 

 

A Comissão Interamericana solicita à Corte que Ordene ao Estado: 
Adotar todas as medidas que sejam necessárias, a fim de garantir a lei N. 
6.683/79 (Lei de Anistia) não continue representando um obstáculo para a 
persecução penal de graves violações de direitos humanos que constituam 
crimes contra a humanidade. (VENTURA, 2011, p. 26) 

 

Nem a jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nem 

o Direito Convencional Interamericano foram utilizados para o julgamento da ADPF 

153. O STF não acatou a legislação da CIDH, diferentemente da Corte Suprema da 

Argentina, que após décadas de pedidos de grupos de direitos humanos, estes 

conseguiram romper esta barreira na primeira década do século XXI e deferiu que as 

decisões da Corte Interamericana como paradigma a serem interpretados nos 

tribunais. 

Quanto ao Brasil, vale-se a indagação de qual motivo não realiza tal decisão 

com base no CIDH, pois de pronto o plano quantitativo das jurisprudências é modesto, 

ao contrário dos planos qualitativo, que demonstra ser muito rico e audacioso. No 

quesito interpretativo há uma difícil aceitação do judiciário do Brasil à jurisprudência 

internacional, uma vez que é insustentável o fatiamento da submissão do estado a 

uma jurisdição, atingindo fato e atos específicos, mas será que a alcançaria o 

paradigma interpretativo? 

Na impossibilidade de levantar esta questão por ser delicada e espinhosa, no 

judiciário brasileiro e seus efeitos, também no caso do Araguaia, que o CIDH está para 

conferir uma decisão, nada obstante, no Brasil há certa vedação à auto anistia, 

consagrado pelo CIDH, o Ministro Celso de Mello, sentenciou o seu voto na ADPF 

153, da seguinte maneira: 
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(...) se fez inequivocamente bilateral (e recíproca) a concessão da anistia, 
com a finalidade de favorecer aqueles que, em situação de conflitante, 
polaridade e independentemente de sua posição no arco ideológico, 
protagonizaram o processo político ao longo do regime militar, viabilizando-
se, desse modo, por efeito da bilateralidade do benefício concedido pela Lei 
nº 6.683/79, a construção do necessário consenso, sem o qual não teria sido 
possível, a colimação dos altos objetivos perseguidos pelo Estado e, 
sobretudo, pela sociedade civil naquele particular e delicado momento da vida 
histórica nacional. (VENTURA, 2011, p. 28) 

 

O Ministro ainda diferencia a Anistia em branco ou auto anistia, vindo das 

ditaduras oriundas da América Latina. Já, a jurisprudência interamericana não é 

aplicada no caso brasileiro, que pela lógica não anistia outrem, não anula a anistia 

outorgada para si mesmo. Porque ela é responsabilidade apenas do estado em 

anistiar ou não, porém há o perdão jurídico “complacência soberana”, portanto, o 

estado realizou a auto anistia, anistiando seus agentes. 

No Brasil, herdou-se o sentimento de anticomunista, de outras épocas, mas no 

plano jurídico, não pode se prosperar, “de modo que a pergunta ornamental do voto 

revela-se, quando se amplia o horizonte de resposta, politicamente indispensável, 

mas juridicamente incorreta”. (VENTURA, 2011, p. 30), com isso, o estado não pode 

prosperar este sentimento, visto que a sua aplicação é juridicamente inaceitável. 

 

2.5 POR UM TRIBUNAL DIGNO DO SUPERLATIVO QUE O PRECEDE 

 

Após essas exposições a respeito do judiciário brasileiro, resta a utilização do 

termo “Provincianismo Jurídico”. Em relação às jurisdições internas e internacionais 

esta aplicação se resolve na própria cabeça dos juízes, “se eles estiverem 

convencidos da necessidade de aplicação harmonizada das regras de Direito 

Internacional, a unidade deste estará assegurada. Se, ao contrário, eles 

desconhecerem, ela correrá o risco de simplesmente desaparecer”. (VENTURA, 2011, 

p. 31), logo, se os juízes tiverem consciência da devida aplicação da norma 

internacional, estará garantido, se não, terá o risco de ser simplesmente extirpado. 

Diferentemente dos outros juízes sul-americanos que julgaram de forma 

contrária dos juízes brasileiros, como por exemplo, o caso do Uruguai onde os juízes 
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julgaram inconstitucional a chamada Lei da Caducidade, na qual protegia os agentes 

públicos anistiando-os. No entanto, se fizessem como o Brasil fez, estariam 

acobertando os militares de seus atos, contrariando assim a constituição uruguaia. 

No Brasil, os atos dos agentes públicos foram acobertados porque o acórdão 

do STF, referente à lei da anistia, sacrificou o direito de muitos e os princípios 

universais a fim de proteger os privilégios de poucos, fazendo parte do provincianismo, 

que é o sistema jurídico brasileiro, típico de países que toleram a tortura, abertamente 

ou de forma velada, trazendo a insegurança jurídica. O grande problema de quando 

se consegue chegar a um regular funcionamento das instituições dentro da 

democracia formal, um lamentável veredicto pode, bruscamente, provar que as 

estruturas institucionais são, enfim, menos importantes que as estruturas mentais. 
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3 SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 O entendimento da Suprema Corte Brasileira em relação aos Tratados 

Internacionais de direitos humanos vinha conforme a jurisprudência da Constituição 

Federal de 1969. E por conta do entendimento do julgamento do RE nº 8004 de 

01/06/1977, que versava a respeito de que os tratados estavam no mesmo nível 

hierárquico das leis ordinárias. Essa interpretação levava ao STF várias críticas por 

conta do texto legal, que está inserido na Constitucional Federal de 1988, em seu 

artigo 5º, § 2, que diz: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 
1988) 

 

 Os Tratados Internacionais foram incorporados pelo legislativo como forma de 

inovação, embora tivessem realizado este feito legal de inclusão destes no 

ordenamento jurídico brasileiro, o STF insistia em interpretar de forma contrária, mas 

em dezembro de 2008, ao concluir alguns acórdãos modificaram a compreensão a 

respeito do nível hierárquico dos Tratados Internacionais. Foi por conta da decisão do 

depositário infiel e a sua revogação de prisão conforme o entendimento Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, onde diz em seu artigo 7.7 que “Ninguém será 

detido por dívidas. Este princípio não se limita os mandados de autoridade judiciária 

competente expedida em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar” (CIDH, 

1969).  

Esta previsão legal da Corte Interamericana de direitos humanos alterou a 

previsão legal da carta magna, que constava em seu Artigo 5º, Inciso LXVII “Não 

haverá previsão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
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voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. (BRASIL, 

1988). 

Por conta dessa alteração, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 

Vinculante nº 25 que diz “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja 

a modalidade de depósito” (BRASIL, 2009b), para compreender as razões que 

levaram à esta mudança, deve ser entendido a decisão paradigmática do STF no RE 

nº 466.343: 

 

Prisão Civil. Depósito. Depositário Infiel. Alienação Fiduciária. Decretação da 
Medida Coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 
constitucional e das normas subalternas. Interpretação do Artigo 5º Inciso 
LXVII e §§ 1º, 2º e 3º da CF/88, a luz do Artigo 7º, § 7º, da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso 
Improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HC's nº 87585 e nº 
92.566. É licita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito. (STF apud MAUÉS, 2013 p.216) 

 

 As modificações descritas pelo STF acerca da não prisão do depositário infiel, 

só ocorreram pela mudança acerca da hierarquia dos tratados internacionais. Ao final 

do julgamento, o Ministro Gilmar Mendes aditou seu voto e com a maioria plena, ficou 

entendido que os tratados são supralegais e estão acima das demais leis ordinárias e 

abaixo da constituição federal. Com esta decisão do STF, parte da doutrina aponta 

que a Corte deve iniciar diálogos com a Corte Interamericana, pois quantos 

desenvolvimentos nos campos dos direitos humanos que podem ser avançados com 

a decisão no tocante da supralegalidade. 

 

3.1 O SIGNIFICADO DA SUPRALEGALIDADE  

 

 Mesmo com a menção dos tratados internacionais na CF/88, o STF na década 

de 90 em dois casos, não reconhecia a sua devida aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. Como o caso da ADI nº 1347 (j. 05/10/95), onde o STF negou-se a utilizar 

os tratados da Organização Internacional do Trabalho – OIT e também no caso da 
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ADIN nº 1480 (j. 04/09/97), no qual o STF afirmou que os tratados estão subordinados 

a Constituição Federal e no mesmo nível hierárquico que as leis ordinárias. 

 No ano de 2004, os Tratados Internacionais foram assentidos no ordenamento 

jurídico brasileiro, por conta da Emenda Constitucional nº 45, que se exige os quóruns 

específicos nas casas do Congresso Nacional e para que os tratados se elevem a 

“Status” de norma Constitucional. Mas, para que ocorra essa elevação dos tratados, 

estes devem seguir o seguinte rito que consta no artigo 5º, § 3º da CF/88 “Os tratados 

internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas à constituição”. (BRASIL, 1988). 

 Por este avanço no entendimento do STF quanto aos tratados internacionais, 

a sua forma de recebimento e a sua inclusão ao ordenamento jurídico brasileiro, vêm 

na forma de Emenda Constitucional, para nortear os demais aplicadores do direito 

ordinário, para que os juízes, assim não decidam de forma contrária a decisão da 

Corte Americana de Direitos Humanos e da decisão do Congresso Nacional.  

 Esta posição do STF teve início com o HC nº 79.785 (j. 29/03/2000), onde o 

Relator Ministro Sepúlveda Pertence, que construiu o seu raciocínio de que os 

tratados internacionais deveriam ser dotados de força supralegal, pois estão abaixo 

da constituição, levando a sua aplicação direta, harmônica e não havendo lesão a 

constituição.  

Com esta mudança paradigmática do STF, em 2008, uma nova jurisprudência 

foi iniciada, que foi a revogação da prisão civil do depositário infiel, com base no Artigo 

7º, § 7º “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados 

de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 

obrigação alimentar” (CIDH, 1969).  

Essa “não prisão do depositário” caberá a cada sistema jurídico legislar a 

respeito, uma vez que essa não privação de liberdade também está amparada pelo 

artigo 7.2 que diz “Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 

causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos 

Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas”. (CIDH, 1969). O 

entendimento do STF quanto a este dispositivo é o do princípio da presunção de 
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inocência, que na carta magna corresponde ao artigo 5º, Inciso LVII, em que “Ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” 

(BRASIL, 1988). Esse é um direito do condenado em recorrer em liberdade, visto que 

há casos específicos previstos para prisões cautelares e está alicerçada no artigo 312 

do Código de Processo Penal que diz:  

 

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria. 
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras 
medidas cautelares (art. 282, § 4o) (BRASIL, 1941). 

 

 As justificativas de suas necessidades em casos específicos e estritos são 

apenas para garantir a ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. Inexistindo essas situações, a sua prisão 

contrariará as normas internas, o entendimento da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e do Tribunal Penal Internacional. 

Como pode ser visto no artigo 5º, §4 “O Brasil se submete à jurisdição de 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão” (BRASIL, 

1988). Com a adesão do Brasil no Tribunal e na Corte, fez com que o legislador 

brasileiro introduzisse através da Emenda Constitucional nº45 o artigo 5º, Inciso 

LXXVIII “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder” (BRASIL, 1988). Esse inciso tem como 

correspondência legal aos artigos 7.5 e 7.6: 

 

Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções 
judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em 
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser 
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de 
sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem 
ilegais. Nos Estados-partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir 
ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 
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tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal 
ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode 

ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. (CIDH, 1969) 
 

 Antes da inclusão desta interpretação advinda da CIDH, no ordenamento 

jurídico brasileiro, o STF utilizava-se do entendimento do relaxamento da prisão 

cautelar por excesso de prazo e no âmbito das garantias fundamentais do 

contraditório e da ampla defesa, inclusos no ordenamento através do Artigo 5º, inciso 

LV que diz: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes” (BRASIL, 1988). Essa norma fundamental tem como referência aos artigos 

8.2 b, 8.2 d e 8.2 f da CIDH que respectivamente diz: 

 

Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com 
seu defensor; 
Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter 
o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que 
possam lançar luz sobre os fatos. (CIDH, 1969) 

 

 O artigo e seus incisos acima citados, referentes à CIDH, serviram como 

referência para a contemplação das normas constitucionais de ampla defesa e o 

contraditório, no qual o acusado tem o direito de ser assistido e de se comunicar com 

o seu defensor, para ter a sua proteção constitucional assistida pelo Estado. Dessa 

norma, o avanço em relação aos direitos fundamentais e humanos que o Brasil passou 

a incorporar no ordenamento jurídico, constitui um avanço social aos brasileiros. Outro 

avanço significativo do Estado Brasileiro relativo aos direitos humanos é a liberdade 

de expressão, conforme consta no artigo 13.1 da CIDH:  

 

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 
direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias 
de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. (CIDH, 1969) 

 

 Com base neste dispositivo legal, onde o entendimento da CIDH a respeito da 
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liberdade de expressão o STF, decidiu que o Artigo 4, Inciso V do Decreto Lei 972/69 

que diz: “Diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido registrado 

no Ministério da Educação e Cultura ou em instituição por este credenciada, para as 

funções relacionadas de ” a " a " g " no artigo 6º”, este dispositivo feria a Constituição 

Federal de 1988, por consequência não foi recepcionada. 

 Para justificar suas decisões, o STF utilizou do CIDH, chegando ao 

entendimento de que as normas constitucionais referentes à liberdade de expressão 

e à liberdade de exercício profissional e considerando o exercício do jornalismo como 

manifestação da liberdade de expressão, então, não se faz necessário o porte de 

diploma de ensino superior. Com adoção da tese de supralegalidade pelo STF, as 

suas decisões e jurisprudência, começa-se a empregar os tratados de direitos 

humanos, não apenas como normas infraconstitucionais, mas sim, constitucionais, 

indo além do clivo de examinar se a norma é ou não compatível com as leis internas. 

 Com a adesão dos países ao CIDH, estes passaram por transformações 

estruturais enormes com o entendimento claro da separação dos poderes. Assim, 

como os próprios juízes de primeiro grau fazem a aplicação direta da convenção, 

conferindo o status de supralegal para estar protegido de leis ordinárias posteriores, 

mas nem todos os países reconhecem este nível constitucional. 

 

3.2 PAISES QUE RECONHECEM O NÍVEL CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

 

 Como pode ser analisado a seguir que os países como, Espanha, Alemanha, 

Reino Unido, reconhecem a nível constitucional os tratados internacionais de direitos 

humanos. A Espanha, por exemplo, a sua constituição de 1978 fixa que todos os 

tratados estão subordinados a Constituição Federal, e aos tribunais são dadas as 

competências para incorporar no controle prévio e após a sua incorporação no 

ordenamento jurídico. E, a sua alteração dependerá das normas internacionais, 

mesmo não sendo considerando normas constitucionais, os tratados de direitos 

humanos é utilizada a interpretação da própria Constituição Federal Espanhola. 
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No caso da Alemanha, os tratados internacionais, assim como ocorre na 

Espanha, são usados para interpretação constitucional, todavia é necessária a 

aprovação do parlamento para que os tratados sejam reconhecidos como leis 

federais. Para que estas vigorem internamente no sistema jurídico alemão é preciso 

uma lei posterior para revogá-la, pois a Constituição Alemã não possui proteção por 

ser considerada uma lei ordinária.  

O Tribunal Constitucional Federal Alemão, no ano de 1987, entendeu que 

mesmo que os tratados não sejam normas constitucionais, estas devem ser 

interpretadas como normas infraconstitucionais. Por conta dos compromissos 

assumidos pela Alemanha, perante o direito internacional, assim como a 

jurisprudência como auxílio na interpretação e nos alicerces dos direitos 

fundamentais, como o princípio do estado de direito. 

No ano de 2004, o Tribunal Constitucional Federal introduziu que os tribunais 

nacionais devem cumprir os julgamentos, conforme o entendimento do Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos e da Corte Europeia dos Direitos Humanos. E este 

último, interpreta a Constituição Federal o não cumprimento motiva o ajuizamento de 

uma queixa constitucional ao Tribunal Constitucional Federal, por violar os direitos 

constitucionais fundamentais, sem alterar a supremacia da própria Constituição 

Alemã. 

Como pode ser visto também no Reino Unido, que no ano de 1998, sofisticou 

a proteção dos direitos humanos com a aprovação da lei que refinou a proteção dos 

direitos humanos no âmbito interno, formalmente estes direitos humanos se encontra 

no mesmo nível hierárquico das leis ordinárias, sofrendo alteração posterior se assim 

o parlamento desejar.  

Com algumas ferramentas disponíveis aos tribunais, estes podem interpretar a 

legislação da lei de direitos humanos, de forma anterior ou posterior as legislações, 

para estar compatibilizada a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Portanto, 

quando estiver duas ou mais leis a escolha, a escolhida deverá ser a que mais se 

aproxime da interpretação da CEDH. Outro dispositivo é quando houver interpretação 

pelos tribunais, a lei volta ao parlamento para esta ser revisada e autorizando o 

executivo acelerar a sua modificação, mas, é importante ressaltar que, tais situações 

não afetam a validade da lei. 



34 
 

 Em nível do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos, vários 

países incluem os tratados a níveis hierárquicos como, por exemplo, 

supraconstitucionalidade, constitucionalidade, supralegalidade e legalidade, com 

cláusulas prevendo a sua referida incorporação e a sua devida aplicação direta da 

interpretação constitucional.  A Constituição Federal da Colômbia, que é do ano de 

1991, construiu o chamado “Bloco de Constitucionalidade”, o seu devido entendimento 

a respeito, pode ser visto abaixo, esse bloco contém dois sentidos interpretativos, que 

são, o “Stricto Sensu e o Lato Sensu”: 

1) Stricto Sensu – O Bloco é formado pelos princípios e normas de valor 
constitucional, isto é, o texto da constituição e os tratados internacionais de 
direitos humanos cuja limitação esteja proibida mesmo durante estados de 
exceção; 
2) Lato Sensu – O Bloco é formado por todas aquelas normas, de diferente 
hierarquia, que servem como parâmetro para controlar a constitucionalidade 
das leis, isto é os demais tratados de direitos humanos, as leis orgânicas e 
algumas leis estatutárias. (MAUÉS, 2013 p.225) 

 

 Com o desenvolvimento da jurisprudência no tribunal, todos os tratados 

internacionais de direitos humanos vieram a cooperar para a interpretação da 

Constituição Federal. A partir do momento da incorporação dos tratados internacionais 

de direitos humanos no sistema europeu ou no sistema interamericano, os países 

passam a ter de respeitar o princípio “Pacta Sunt Servanda”, que do latim significa “Os 

Pactos devem ser Respeitados”, ou seja, que os Estados-Partes devem respeitar os 

tratados assumidos com o CIDH, e, a sua incorporação está fundamentada no Artigo 

2: 

 

Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e 
liberdades mencionados no Artigo 1 ainda não estiver garantido por 
disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-Partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e 
com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra 
natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
(CIDH, 1969) 

 

 Este entendimento a respeito, por parte da CIDH, determina que os tribunais 

nacionais dos Estados-Partes devem prestar auxílio ao devido cumprimento das 

normas regidas pela corte e adotadas nos países signatários, designando aos estados 

a competência de limitar o uso do poder coercitivo deste próprio estado contra os seus 



35 
 

cidadãos.  

Desta forma, as teses de supralegalidade e da constitucionalidade no direito 

Brasileiro devem ser relativizadas, o primeiro não pode ser usado como referência de 

controle de constitucionalidade, podendo ser utilizada no âmbito processual, se via 

incidental ou controle de vida direta. Conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, já citado. E com a jurisprudência do STF relacionadas 

aos tratados de direitos humanos, não servem apenas para interpretar as normas 

infraconstitucionais, pois: 

 

Os institutos da prisão civil do depositário infiel, da presunção de inocência, 
da razoável duração do processo, do contraditório e da ampla defesa, e das 
liberdades de imprensa e exercício profissional, nos casos acima relatados, 
oram interpretados de maneira a torná-los compatíveis com a CADH, 
ensejando o reconhecimento de novos direitos fundamentais no ordenamento 
jurídico brasileiro. (MAUÉS, 2013 p.228) 

 

 Isto é, o Estado, através do Supremo Tribunal Federal, reconheceu e continua 

reconhecendo os novos direitos fundamentais para ampliar o acesso e a extensão dos 

direitos humanos aos brasileiros. De forma a ampliar as normas constitucionais 

através de revisões de suas jurisprudências e assim afastar precedentes 

incompatíveis para uma interpretação mais atualizada dos direitos fundamentais. 
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4 DIÁLOGOS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS “DESAFIOS DA REFORMA" 

 

 Visa o diálogo com o sistema global da incorporação dos direitos humanos, um 

sistema de “Interamericanização” do Sistema Europeu e da “Europeicização” do 

Sistema Interamericano, identificando os riscos e a unificação dos sistemas, para uma 

agenda de fortalecimento e a sedimentação de um “Ius Commune” e matéria de 

direitos humanos, por isso houve um impacto de transformação do sistema 

interamericano no contexto latino-americano.  

 A Região da América Latina “ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. 

A pobreza na região diminuiu do patamar de 48,3% a 33,2%, no período de 1990 a 

2008. Cinco dos dez países mais desiguais do mundo estão na América Latina, dentre 

eles o Brasil” (PIOVESAN, 2013, p.3).  Embora os avanços transcorressem 

positivamente no período acima citado, com o andamento e sustentação de uma 

classe média, a segurança continua sendo o princípio do problema na região e a 

democracia, mesmo com pouco apoio local com relações as outras “formas de 

governo como no caso do Brasil é de 45% e na Guatemala é de apenas 36%”. 

(PIOVESAN, 2013, p.3) 

 A América Latina vive com o legado de regimes autoritários, com uma cultura 

de violências e grande imunidade, com precário costume de respeito aos direitos 

humanos, somando-se a isto ao estágio evolutivo das democracias que estão se 

consolidando. Ao contrário das democracias Européias que nasceram com a Tríade 

indissociável – Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos, o Sistema 

Interamericano nasceu da convulsão de regimes autoritários, não existindo nenhuma 

relação entre os direitos humanos.  

A Democracia e o Estado de Direito são como um embrião de integração 

regional, diferentemente do sistema europeu, auxiliam na interpretação e no alcance 

dos direitos fundamentais, assim como o princípio do estado de direito. Com o 

aumento das sociedades civis organizadas, avançou-se no quesito de direitos 

humanos na região, assim com o fortalecimento das instituições e no combate a 

violência e proteção aos grupos mais vulneráveis na sociedade. A CIDH em seus 
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casos decididos abrange cinco diferentes categorias de violação aos direitos 

humanos. 

As Violações que refletem o legado do regime autoritário ditatorial envolvem os 

maiores números de caos e decisões da corte, como resquício dos períodos ditatoriais 

e de forma a controlar os limites punitivos do Estado. Como o caso Velasquez 

Rodrigues versus Honduras, no qual Rodrigues desapareceu forçadamente e, em 

1989, a Corte condenou Honduras a pagar compensação aos familiares da vítima, 

assim como prevenir, investigar e punir os responsáveis. 

As Violações que refletem questões da justiça de transição (Transitional 

Justice), encontra-se os casos de combate as impunidades, às leis de anistia e 

principalmente ao direito à verdade. Como no caso de “Barrios Altos” no Peru, onde 

os agentes policiais executaram quinze pessoas em virtude da promulgação e a 

aplicação da lei de anistia geral e o seu alcance aos militares. O Peru foi condenado 

a reabrir as investigações e reparar os danos materiais e morais aos familiares das 

vítimas. Com esta decisão, houve um impacto na anulação das leis de anistias e a 

busca pela verdade como consolidação, pois todos os familiares e vítimas do Estado 

devem ser informados das violações dos direitos humanos. 

A corte concluiu que a “auto anistia” é uma forma de perpetuação de 

impunidade, visto que as vítimas e os familiares são impedidos a terem o acesso à 

justiça, à busca pela verdade e a receberem uma reparação correspondente, 

afrontando assim a Convenção Americana. Dessa forma, as leis de anistias figuram 

como um Ilícito Internacional e a sua devida revogação uma forma de reparação não 

pecuniária. 

No ano de 2010, o caso julgado pela corte interamericana, de Gomes Lund e 

Outros versus Brasil, em virtude do desaparecimento de integrantes da Guerrilha do 

Araguaia, ocorrido na década de 70, numa das operações militares, a Corte realçou 

que a lei da anistia de 79, precisa de efeitos jurídicos, não podendo ser obstáculo às 

investigações e punições dos responsáveis que ainda a lei de anistia viola o direito 

internacional, por conta das violações dos direitos humanos ocorridas por esta 

operação militar. 

As Violações que refletem desafios acerca do fortalecimento de instituições e 



38 
 

da consolidação do Estado de Direito (Rule of Law), como pode ser analisado neste 

caso é a consolidação e fortalecimento ao acesso à justiça, proteção judicial e 

fortalecimento e a independência do poder judiciário. Como o caso envolvendo o 

Tribunal Constitucional contra o Peru, no ano de 2001, a corte reconheceu que era 

essencial ter a independência dos juízes perante o Estado de Direito, onde é 

necessário um adequado processo de nomeação com garantias contra pessoas 

externas, e um mandato com prazo certo. Tal decisão contribuiu efetivamente ao 

fortalecimento das instituições nacionais e a consolidação do estado de direito. 

As Violação de Direitos de Grupos Vulneráveis, nesta categoria visa à proteção 

dos presos, migrantes, crianças, povos indígenas, dentre outros grupos socialmente 

vulneráveis. Em 2001, a Corte reconheceu o direito coletivo de propriedade das terras 

por tradição comunitária cultural, religiosa e a sobrevivência da comunidade indígena 

Mayagna Awas Tingni contra a Nicarágua, a decisão fundamenta-se no sentido de 

preservação do legado cultural e transmiti-los às próximas gerações da comunidade 

indígena. 

O Estado da Guatemala, no ano de 1999, foi condenado pela Corte a indenizar 

aos familiares das vítimas, em virtude do caso de cinco meninos de rua, brutalmente, 

torturados e assassinados por dois policiais nacionais. O Estado também teve que 

reformar o ordenamento jurídico interno, visando uma proteção maior das crianças e 

dos adolescentes e a construção de uma escola em memórias das vítimas 

assassinadas pelos agentes públicos do Estado. 

No ano de 1999, a Corte em resposta a um parecer do México, considerou 

violado o devido processo legal, porque o Estado não notificou ao preso estrangeiro o 

direito de se ter assistência consular, em continuidade o preso foi condenado à pena 

de morte, constituindo a privação arbitrária do direito à vida. Entretanto, o México 

fundamentou a sua resposta, de que há muitos outros casos de mexicanos 

condenados à pena de morte nos Estados Unidos da América. 

No caso de Gonzales e outras contra México, também reconhecido como o 

caso do “Campo Algodonero”, o México foi condenado devido o desaparecimento e 

morte de mulheres em “Ciudad Juarez”, e também, por conta da omissão estatal, que 

contribuiu com a violência contra as mulheres de 1993 a 2003. Assim, devendo o 

México investigar, sob perspectiva de gêneros, as graves violações ocorridas, e 
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combatendo a violência contra as mulheres. De forma inédita, em “24 de fevereiro de 

2012, a Corte Interamericana reconheceu a responsabilidade internacional do Estado 

do Chile em face do tratamento discriminatório e interferência indevida na vida privada 

e familiar da vítima Karen Atala devido à sua orientação sexual” (Piovesan, 2013, 

p.172). A decisão culminou após intenso litígio judicial pela Corte Chilena, que a 

custódia das três filhas seria do pai, o argumento final foi que a Senhora Ayla não 

poderia obter a custódia, por conviver com uma pessoa do mesmo sexo após o 

divórcio. Todavia, para o entendimento da Corte Interamericana, o Chile violou o artigo 

1º, § 1 aos 14 da Convenção Americana, por defrontar o Princípio da Igualdade e da 

Proibição da Discriminação. 

Na categoria das Violações a Direitos Sociais, a Corte visa proteger os direitos 

sociais, direitos civis e políticos, no entanto, o protocolo de San Salvador visa à 

proteção dos direitos sociais, culturais, econômicos e prevê ainda que somente os 

direitos à educação e a liberdade sindical são tuteláveis. Por petições individuais, as 

decisões da corte se fundamentaram conforme o artigo 26 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos: 

 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito 
interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica 
e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos 
direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos 
recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.( 
CIDH, 1969)  

 

Deste modo, os Estados devem conferir a aplicação deste artigo de forma 

progressiva, já que se tratando especialmente de grupos socialmente vulneráveis 

deverá ser aplicado, para a proteção dos mesmos. No caso de Albán Cornejo y otros 

vs Equador, que se refere a uma mulher que entrou no hospital em estado de 

meningite bacteriana, sendo medicada, mas vindo a falecer no dia seguinte, muito 

provavelmente por conta do medicamento receitado. Nesse caso, a Corte decidiu no 

sentido de proteção à integridade pessoal e não no direito à saúde. 

O devido processo legal e a proteção judicial são casos de salvaguarda indireta 

aos direitos sociais. No caso de Baena Ricardo y otros vs Panamá, em que 270 
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funcionários públicos promoveram greves e foram detidos de forma arbitrária. A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o Panamá violou o devido 

processo legal e a proteção judicial, tendo ainda que pagar uma indenização e a 

reintegração de todos os trabalhadores. 

Por último, no caso envolvendo o Peru e o Acevedo Buendia “A Corte 

reconheceu que os direitos humanos devem ser interpretados sob a perspectiva de 

sua integralidade e interdependência, a conjugar direitos civis e políticos e direitos 

econômicos, sociais e culturais, inexistindo hierarquia entre eles e sendo todos direitos 

exigíveis” (PIOVESAN, 2013, p.174). A Corte salientou que para a aplicação dos 

direitos sociais se deve ter um controle e fiscalização por instâncias superiores 

competentes, destacando ainda o dever do Estado de não regredir em matéria de 

direitos sociais. 

 

4.1 O EMPODERAMENTO DO SISTEMA INTERAMERICANO MEDIANTE A 

EFETIVIDADE DO DIÁLOGO JURISDICIONAL E CRESCENTE LEGITIMAÇÃO 

SOCIAL 

 

 O Sistema Interamericano é capaz de mostrar os pontos críticos da região, 

onde o Estado, as vítimas, as organizações da Sociedade civil interna e internacionais, 

a Comissão e a própria Corte são protagonistas neste apontamento para propor 

soluções. Numa perspectiva de multinível, graças ao fortalecimento e empoderamento 

da Corte no diálogo com os direitos humanos dos Estados-Partes, e na crescente 

legitimação social dos cidadãos, como pode ser visto nos casos julgados a seguir: 

Em escala global, o diálogo é fomentado via ONU, com as suas declarações, 

nesse caso, a Declaração sobre “Povos Indígenas 2007” e a jurisprudência do comitê 

geral nº 17/2005, do Comité sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No 

Enunciado da Corte Interamericana, no caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs 

Equador, de 27 de junho de 2012, que se valendo de precedentes da Corte Européia 

em matéria de direito a identidade cultural do povo indígena, devendo, portanto, ser 

respeitados. 
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E em outro caso julgado pela Corte de Direitos Humanos e de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que incorporou a jurisprudência dos comitês da ONU 

é o caso de Atala Riffo y Ninas vs Chile, de 24 de fevereiro de 2012, referente a tortura, 

e eliminação de todas formas de discriminações contra as mulheres, raciais, 

mencionando-se ainda à Declaração da ONU sobre a Orientação Sexual e Identidade 

de Gênero, de 2008.  

 Os diálogos dos Sistemas Regionais estão cada vez mais intensos, com a 

“Interamericanização” do Sistema Europeu e a “Europeicização” do Sistema 

Interamericano. Por exemplo, na sentença do Caso de Gelman vs Uruguay, de 24 de 

fevereiro de 2012, a Corte Interamericana alude a jurisprudência da Corte Européia 

em casos contra a Turquia e a Hungria. Quanto ao âmbito do diálogo entre a corte 

com os sistemas nacionais se fundamenta um novo paradigma o “Controle de 

Convencionalidade” centrado nos direitos humanos, que norteará o Sistema Jurídico 

com as constituições e as cláusulas abertas, em que à incorporação é automática, 

expandindo, assim, a Constitucionalização do Direito Internacional e a 

Internacionalização do Direito Constitucional. 

 Na Argentina, após a reforma constitucional de 1994, dispõe que os tratados 

têm força hierárquica constitucional como forma de complemento às garantias já 

presentes na constituição. Na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 5, § 2º, 

diz que os direitos e garantias constitucionais não excluem os princípios e tratados 

internacionais ratificados pelo país, como forma de expansão do bloco de 

constitucionalidade.  

 No Peru, sua Constituição de 1979 dispõe que os tratados de direitos humanos 

têm hierarquia constitucional e não podem ser alterados, já na atual constituição de 

1993 continua existindo esta hierarquia constitucional, mas deve ser interpretada 

conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos.  

Na Constituição da Colômbia de 1991, reformada em 1997, consta uma 

hierarquia especial aos tratados de direitos humanos, estes prevalecem no 

ordenamento jurídico interno e que os direitos humanos constitucionalmente 

consagrados serão interpretados conforme os tratados ratificados pelo país. 

 A Constituição do Chile de 1980 e por decorrência da reforma constitucional de 
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1989, consagrou a normativa de que os órgãos estatais devem respeitar e promover 

os direitos garantidos pelos tratados internacionais ratificados pelo país.  

Na Constituição da Bolívia de 2009, os direitos e deveres serão interpretados 

conforme os tratados de direitos humanos ratificados pela Bolívia, prevalecendo estes 

no ordenamento jurídico interno. 

 No Equador, sua Constituição de 2008, dispõe que os tratados de direitos 

humanos ratificados pelo Estado que reconheçam direitos civis mais favoráveis do 

que os previstos inicialmente pela constituição terão prevalência sobre outra norma 

jurídica interna ou algum ato do poder público. Ressalta-se que foi incluído, através 

do Artigo 416, os Princípios Pro Humano, que são pela não restrição de direitos, já 

conquistados, da aplicabilidade direta das normas conquistadas e de cláusula 

constitucional aberta, favorecendo novos tratados que o país for signatário.  

A Constituição do México, reformada em 2011, passou a hierarquizar a 

Constituição dos Tratados de Direitos Humanos e a regra interpretativa é o princípio 

Pro Persona ou também conhecido como Princípio Pro Ser Humano. 

 O princípio da norma mais benéfica e mais protetiva à vítima, da Convenção 

Interamericana, mostra que o sistema interamericano está aberto ao diálogo com as 

constituições dos Estados para auxiliar na aplicação da norma mínima de proteção 

aos direitos humanos. Com isto, segue-se a hermenêutica dos tratados dos direitos 

humanos, endossando o princípio pró ser humano a um nível global, eliminando a 

discriminação contra a mulher, garantindo o direito das crianças, convenção contra 

tortura e por fim os direitos referentes às pessoas com deficiência. 

 Com as cláusulas de abertura constitucional, fomentam os diálogos em relação 

às matérias de direitos humanos, com o evento de “Controle de Convencionalidade” 

de forma concentrada e difusa, com isso salienta a Corte:  

 

Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção 
Interamericana, seus juízes, como parte do aparato do Estado, também estão 
submetidos a ela, o que lhes obrigado a zelar para que os efeitos dos 
dispositivos da convenção não se vejam mitigados pela aplicação de leis 
contrárias a seu objeto, e que desde o início carecem de efeitos jurídicos. (…) 
o poder Judiciário deve exercer uma espécie de ‘Controle de 
convencionalidade das leis, entre as normas jurídicas internas que aplicam 
nos casos concretos e Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesta 
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Tarefa, o poder judiciário deve ter em conta não somente o tratado, mas 
também a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana, 
intérprete última da Convenção Americana’. (CIDH apud PIOVESAN, 2013) 

 

 Atualmente, o juiz nacional também é um juiz interamericano, tendo a função 

na modalidade difusa do controle de Convencionalidade na alçada doméstica com a 

incorporação das normas, princípios e jurisprudências protetivas internacionais. A 

Corte Interamericana exerce o controle da Convencionalidade na modalidade 

concentrada, e também tem a última palavra na interpretação da Convenção 

Interamericana, guiando-se no princípio Pro Persona e prevalecendo a norma mais 

benéfica. 

 Por fim, para conferir uma legitimação social e crescente empoderamento há 

um diálogo entre o sistema interamericano, com a sociedade civil. O sistema interno 

passa a conquistar credibilidade após ser marcada no seu início por regimes 

autoritários na região, com isso, é alterado o foco das contendas centrais no Sistema 

Interamericano para luz da agenda da próxima reforma. 

 

 4.2 DESAFIOS DO SISTEMA INTERAMERICANO E A AGENDA DE REFORMA 

 

 O Sistema Interamericano tem em sua eficácia a proteção aos direitos 

humanos. Nas instituições locais onde não há ou há pouca proteção, a corte e a 

comissão interamericana são responsáveis pelas denúncias dos casos sérios de 

abusos, pressionando os governos para cessarem os abusos dos direitos humanos, 

fortalecendo, desta forma, o todo com a união dos estados partes, signatários da Corte 

Interamericana. 

As ações de publicidades internacionais, geralmente realizadas com network 

das ONG’s e mídias, acabam por constranger os Estados que violam os direitos 

humanos, gerando embaraços morais aos estados violadores e a opinião pública 

internacional. Isto leva o Estado a ter de se explicar quanto suas práticas e estimula 

outros Estados a realizarem reformas internas a fim de evitarem este tipo de 

constrangimento e pressão da opinião pública. O fortalecimento do Sistema 

Interamericano se faz necessário, não obstante, seguir-se as seguintes propostas, 
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facilitará a sua consolidação. 

A Universalidade do Sistema Interamericano é assegurar a universalidade e 

ampliar o número de Estados-Partes, que em 2012 contava apenas com 25 Estados-

Partes, já que o protocolo de San Salvador, no mesmo ano, contava com 14 Estados-

Partes. E por último, aumenta o número de Estados que reconheçam a jurisdição da 

Corte Interamericana de direitos humanos, que em 2012 era 22 Estados, como 

comparativo a OEA compreende 34 Estados-Partes. 

A Independência dos Órgãos do Sistema Interamericana é assegurar a 

autonomia e a independência dos integrantes signatários e da Corte Interamericana, 

devendo esta atuar a título pessoal e não governamental, incluindo a participação da 

Sociedade Civil para monitorar e dar publicidade e transparência. 

A Jurisdição automática e compulsória da Corte Interamericana é o direito à 

proteção que nasce na esfera nacional e passa-se para a esfera internacional. Assim, 

como acesso à justiça, as das esferas nacionais, passa a nível regional e chega a 

nível global, configurando como direito autônomo ao ser humano este acesso à 

justiça. Portanto, essa nova perspectiva da amplitude ao direito ao acesso à justiça se 

faz necessária como prestação jurisdicional. 

A Efetividade do Sistema Interamericano é dificultosa por conta da lacuna 

existente quanto a supervisão das decisões da corte e da comissão no Sistema 

Europeu, como por exemplo, há um comitê de Ministros com características de Órgão 

Político, com a função de Supervisão nas execuções da corte, no entanto, na corte 

Interamericana não há tal mecanismo, uma vez que, são os próprios órgãos que 

fiscalizaram suas decisões. Tal fato dificulta a efetiva reparação das sanções 

propostas, com caráter pecuniário ou não, pois a corte terá que dedicar um ou dois 

dias cada período de sessões para cumprir a efetivação dos direitos. 

Na Sustentabilidade do Sistema Interamericano entra o funcionamento 

permanente da corte, com recursos pecuniários, técnicos administrativos suficientes, 

para que a corte se sustente de forma permanente e não em sessões da corte em 

períodos específicos pré-agendados. 

A Adoção de medidas Internas visando à plena implementação das Decisões 

Internacionais no Plano Doméstico são as decisões da corte em matéria de direitos 
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humanos que devem produzir eficácia jurídica, imediata, direta, e obrigatória no 

ordenamento jurídico interno dos estados-membros, cabendo a estes a sua fiel 

execução do exigido, em conformidade a boa-fé da ordem internacional. Para 

(TRINDADE apud PIOVESAN, 2013 p. 185) “O futuro do sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos está condicionado aos mecanismos nacionais de 

implementação”. 

O Fortalecimento do Regime Doméstico de Proteção dos Direitos Humanos só 

será conseguido com a consolidação de uma cultura em direitos humanos. No plano 

local, há um fortalecimento da Corte e de toda região, dado que ainda é visto como 

agenda contra o estado, devendo-se aproximar do Sistema Europeu, onde há 

indissociabilidade entre direitos humanos, democracia e estado de direito. Com esta 

mudança de pensamento, fortalecerá os direitos humanos, e a democracia dos países 

na região. 

 E, contando com o auxílio da sociedade civil, facilitará o fortalecimento, pois “o 

princípio da dignidade da pessoa humana é a fonte moral da qual os direitos 

fundamentais extraem seu conteúdo”, (HABERMANS apud PIOVESAN, 2013, p.186) 

com esse raciocínio há prevalência dos direitos humanos, que a Carta Magna de 1988 

pela primeira vez se fez constar o princípio da dignidade da pessoa humana, 

consolidando o instituto a nível nacional e internacional, onde o país é signatário da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo possibilitou o entendimento maior a respeito 

dos tribunais internacionais e a sua participação no ordenamento jurídico dos países 

signatários dos tratados e protocolos ratificados por estes estados membros, bem 

como, a sua transformação no direito pátrio, com a aprovação pelos congressistas 

das respectivas casas legislativas. 

Esta pesquisa partiu do pressuposto que as leis e os tratados internacionais 

influenciavam o ordenamento jurídico brasileiro, com o empenho de analisar as leis e 

a própria constituição com o método de inclusão de novas leis através do congresso 

nacional, com o incentivo de ratificações de tratados internacionais, que tem como 

quesito principal os direitos humanos. 

De fato, os tratados internacionais de direitos humanos passaram a ser 

signatários e ratificados pelo Brasil, ao ser promulgada a Constituição Federal de 

1988, no qual foram incluídas em seu texto legal, sendo a maior parte em seu artigo 

5º, onde expressa os direitos fundamentais a nível internacional, que são 

denominados como direitos humanos. 

Como pode ser analisado, as leis constitucionais influenciam o ordenamento 

jurídico brasileiro, pois após 1988, para o Brasil, fica claro a ruptura na legislação 

infraconstitucional e a sua submissão ao texto constitucional, em que as leis anteriores 

passaram e continuam a passar pelo crivo do STF, que declararam a sua 

constitucionalidade ou não. Por isso, os direitos humanos, perante aos tribunais 

internacionais e suas decisões influenciam ao direito constitucional brasileiro.  

Assim sendo, cabe ao povo, o dever de fiscalizar os congressistas e juízes 

quanto a sua efetivação, uma vez que, de fato as leis brasileiras são exemplares 

perante aos outros estados mundiais, entretanto, a sua efetivação passa pelo servidor 

que lá está para exercer a sua função por cargos eletivos, indicados e ou concursados, 

para de fato permitir a sua efetivação, para reconhecer os direitos humanos, 

fundamentalizados pela constituição brasileira. 
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