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Resumo 

O presente artigo faz uma análise da questão hierárquico-normativa 

dos tratados internacionais relativos aos direitos humanos nos quais o 

Brasil é signatário. Analisa, também, o sistema interamericano de 

proteção aos direitos humanos, apresentando seus instrumentos e 

meios de funcionamento. Ademais, demonstra o diálogo existente 

entre a Constituição brasileira e o Sistema de proteção. 
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Abstract 

This article analyzes the hierarchical-normative question of the 

international human rights treaties to which Brazil is a signatory. It 

also analyzes the inter-American system for the protection of human 

rights, presenting its instruments and means of operation. In addition, 

it demonstrates the existing dialogue between the Brazilian 

Constitution and the Protection System.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda o regime jurídico e a hierarquia normativa, bem como os 

efeitos jurídicos dos Tratados Internacionais relativos a Direitos Humanos no Direito Interno 

Brasileiro, especificamente os que integram o Sistema Interamericano de Proteção aos 

Direitos Humanos, face o que dispõe os §§ 2° e 3°, do Artigo 5°, da Constituição Federal.  

O assunto é de importância extrema, porque um ser humano somente consegue 

usufruir de forma plena e devida de sua vida, quando em gozo de seus direitos mais 

elementares, direitos que possui pela simples condição de ser um humano.  

O Brasil, desde 1988 até os dias presentes, encontra-se em uma estabilidade 

democrática, em grande parte em razão da promulgação da Constituição Federal de 1988 e de 

seu extenso rol de direitos e garantias fundamentais. Uma carta contendo grande quantidade 

de direitos fundamentais, assim como garantias e meios para sua proteção. Dentro desse 

contexto, trouxe em seu corpo, precisamente em seu artigo 5°, §2°, a possibilidade de 

concessão de força normativa constitucional típica dos direitos fundamentais, a tratados 

internacionais de direitos humanos. 

O nível democrático de uma nação se mede através do quanto o Estado respeita, 

promove e protege os direitos humanos e fundamentais, por isso o artigo abordará a maneira 

como a Constituição brasileira trata tais direitos, bem como a força que ela dispensa aos 

tratados de direitos humanos dentro do ordenamento jurídico nacional. Além disso, exporá a 

sistemática presente no corpo da carta, relativamente a sua abertura material aos direitos 

humanos, independentemente de qualquer procedimento diferenciado. Abordará, também, a 

questão do quorum de três quintos necessários para conferir equivalência entre esses 

documentos internacionais e emendas à constituição após a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional número 45 de 2004. 

Será feito uma análise sobre a sistemática adotada nos documentos internacionais 

integrantes do Sistema interamericano de proteção aos direitos humanos no que toca à sua 

força vinculante para os Estados signatários em relação aos seus ordenamentos jurídicos 

internos, bem como as reações ao seu descumprimento. 

O artigo se baseará sobre a doutrina nacional e estrangeira relativa ao assunto, bem 

como a decisões de órgãos governamentais e supranacionais.  

 

2 OS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA 



 

A constituição Brasileira de 1988 inaugura um ideal no Brasil. A preocupação do 

Estado com os Direitos Humanos. Isso é de fácil percepção ao analisarmos a configuração 

dada ao texto constitucional pelo constituinte de 1988. 

O título relativo a esses direitos foi posto, de forma a evidenciá-los, no topo da Carta 

Política brasileira, a demonstrar a importância que goza dentro do contexto organizacional do 

Estado. Demais disso, o extenso rol de direitos fundamentais é outro indicativo da 

importância ímpar que quis se dar ao assunto. 

O título que trata sobre o tema é o segundo da Constituição Brasileira, vindo logo 

após os Princípios Fundamentais da República. Ele contém cinco capítulos, sendo o primeiro 

relativo aos Direitos e Deveres individuais e coletivos, o segundo sobre os Direitos Sociais, o 

terceiro relativo a nacionalidade, o quarto trata dos Direitos Políticos e o quinto é referente 

aos partidos políticos.  

O que deve ser destacado, como dito, é o numeroso rol contendo esses direitos. São 

treze artigos, com mais de oitenta incisos tratando da matéria. A sua importância fica 

evidente.  

Não bastasse, a constituição ainda garante proteção contra arbítrios dos detentores 

do poder estatal, e cobre as normas definidoras de direitos fundamentais com o manto de 

imutabilidade, por meio das denominadas cláusulas pétreas. 

Diz o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, que não serão admitidas emendas tendentes 

a abolir Direitos e Garantias individuais, devendo-se entender por “Direitos e Garantias 

individuais”, segundo a melhor doutrina, todos os direitos fundamentais presentes na carta.  

O constituinte, preocupado, como já dito, com a proteção dos Direitos 

Fundamentais, bem como com sua promoção, adicionou os parágrafos 1° e 2°, ao Artigo 5°, 

da Constituição Federal, determinando que “as normas definidoras dos Direitos e Garantias 

fundamentais têm aplicação imediata” e que “os Direitos e Garantias expressos nesta 

constituição não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, 

demonstrando a abertura material do catálogo dos Direitos Fundamentais. Ou seja, não existe 

um rol taxativo, fechado, rígido, dentro da Constituição de 1988, mas sim um rol 

exemplificativo, não exaustivo, sempre aberto para recepcionar mais direitos fundamentais 

dos cidadãos brasileiros, inclusive os decorrentes de tratados internacionais nos quais o Brasil 

seja parte.    



Na verdade, o que devemos entender como Constituição vai além do que está 

contido em seu corpo. Devemos enxergar o chamado Bloco de Constitucionalidade, contendo 

normas que gozam da mesma natureza normativa das normas contidas na Constituição. 

Assim, conforme o artigo 5°, parágrafo 2°, os Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos pelo Brasil em tratados internacionais, em tese, fazem parte do Bloco de 

Constitucionalidade e possuem força normativa idêntica aos Direitos Fundamentais previstos 

na carta de 88. Da mesma maneira, tais Tratados, por força do disposto no parágrafo 1°, do 

artigo 5°, da Constituição, possuem aplicação imediata no cenário interno brasileiro. 

Essa é a lição do Eminente Antônio Cançado Trindade (2005, p. 408): 

 

O disposto no art. 5.º, § 2.º, da Constituição Brasileira de 1988 se insere na 
nova tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um 

tratamento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos 

direitos e garantias individuais internacionalmente consagrados. A 
especificidade e o caráter especial dos tratados de proteção internacional dos 

direitos humanos encontram-se, com efeito, reconhecidos e sancionados 

pela Constituição Brasileira de 1988: se, para os tratados internacionais em 
geral, se tem exigido a intermediação pelo Poder Legislativo de ato com 

força de lei, de modo a outorgar as suas disposições vigência ou 

obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no 

caso dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o 
Brasil é parte os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante o 

art. 5.º, § 1.º e 2.º, da Constituição Brasileira de 1988, a integrar o elenco 

dos direitos constitucionalmente consagrados e direta e imediatamente 
exigíveis no plano do ordenamento jurídico interno. 

 

Destarte, temos como norma constitucional todos os tratados relativos a direitos 

humanos que o Brasil faça parte, especialmente a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que como será exposto adiante possui 

disposições relativas a sua aplicação no ordenamento jurídico interno dos Estados. Os 

Estados signatários possuem o dever de aplicar as normas com as quais anuiu no momento 

em que aceitou tomar parte no acordo internacional. Portanto, o Brasil possui esse dever. 

No cenário brasileiro, ocorreu uma Emenda à Constituição no ano de 2004, a 

Emenda Constitucional número 45 de 2004, que trouxe, dentre outras disposições, o 

parágrafo 3° para o artigo 5°, da Constituição. Assim dispõe o novel dispositivo: 

“Os tratados sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em cada casa do 

Congresso Nacional, em dois Turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
 

A nova disposição aumentou a celeuma doutrinária existente relativa à hierarquia 

normativa ocupada pelos tratados internacionais relativos aos Direitos Humanos dentro do 



ordenamento jurídico brasileiro. Há quem diga que possuem força de Lei ordinária, bem 

como existem aqueles que alegam que tais tratados possuem força de normas supralegais, 

estando acima da lei, porém abaixo da constituição enquanto não passarem pelo 

procedimento previsto no novel parágrafo 3° do artigo 5°, e também há posições que 

sustentam que os Direitos Humanos reconhecidos em tratados internacionais cujo Brasil seja 

signatário gozam da mesma força dos Direitos Fundamentais constitucionalmente previstos, 

independentemente de qualquer procedimento previsto pela E.C. 45/04. 

A primeira posição mencionada foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal durante 

considerável período de tempo, principalmente durante o período negro em que o Brasil 

esteve entregue a um Regime militar autoritário e antidemocrático. Já a segunda posição 

mencionada, foi justamente a mudança de pensamento do STF perante o que dispôs o 

parágrafo 3°, do artigo 5°. A mudança se deu no RE. N° 466.343/SP, onde o STF adotou a 

tese da supralegalidade quando se tratar de tratados internacionais relativos a Direitos 

Humanos. 

 

3 A SISTEMÁTICA NORMATIVA RELATIVA AOS TRATADOS SOBRE 

DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

3.1 PANORAMA GERAL 

 

A integração, aplicabilidade e eficácia dos tratados internacionais que tratam de 

direitos humanos, em âmbito nacional não é tema dos mais simples. De todo modo, o que se 

deve ter em mente é o real valor que a Constituição dispensa a esses documentos 

internacionais no cenário brasileiro. Para essa compreensão, deve-se entender o sistema 

existente na Carta de 1988 relativamente a esses tratados de direitos humanos, 

especificamente os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 5º da Constituição brasileira. 

Sabe-se que uma constituição é a norma fundamental de determinado Estado, e 

como tal, deve ser respeitada como vértice máximo de todo o sistema. Assim sendo, todas as 

demais normas devem ser lidas conforme a ótica da constituição, de modo que ela impregna 

todo o ordenamento nacional com seus princípios. A constituição brasileira de 1988, 

seguindo a tendência contemporânea, surgida no segundo pós-guerra, como reação aos 



absurdos inimagináveis do holocausto, preocupou-se com os direitos humanos, conforme dito 

alhures. E nessa toada trouxe em seu texto um estrondoso avanço nesse campo, abrindo o 

ordenamento jurídico brasileiro para que possa receber inúmeros direitos humanos previstos 

em documentos internacionais, dando-lhes aplicabilidade imediata e força normativa 

constitucional. 

A abertura mencionada está disposta no §2º, do artigo 5º da Lex Mater. Esse 

dispositivo é a base de apoio para a doutrina que afirma terem os tratados de direitos 

humanos ratificados pela República Federativa do Brasil nível de norma constitucional, assim 

como aplicação imediata, não podendo sofrer revogação ou alterações por leis ordinárias que 

lhes sejam posteriores. As palavras são claras. Se constituição estabelece que os direitos e 

garantias nela presentes não excluem outros originados dos tratados de direitos humanos em 

que o Brasil seja parte, é porque ela própria está a autorizar que tais direitos e garantias 

internacionalmente reconhecidas se incluem na ordem jurídica brasileira, considerando-os 

como escritos na Constituição. Esta conclusão é resultado de um raciocínio lógico, pois se os 

direitos e garantias expressos por ela não excluem aqueloutros, logo, aqueloutros se incluem 

nela, ampliando, assim, o seu bloco de constitucionalidade. 

Analisando o texto constitucional brasileiro, em específico, o artigo 5°, §2°, se extrai 

a existência de quatro modalidades de direitos e garantias constitucionais: os expressos no rol 

referente a esses direitos, os espalhados pelo corpo da carta magna, os decorrentes do regime 

de princípios adotados pela Constituição e os referentes aos tratados internacionais de direitos 

humanos cujo Brasil é parte. 

O assunto jamais foi pacífico na seara jurisprudencial, tendo o Supremo Tribunal 

Federal manifestando-se, por mais de uma ocasião, sobre o assunto, sem, porém, decidir de 

forma satisfatória e uniforme. 

Sobre a posição majoritária do STF até então – segundo a qual os tratados 

internacionais ratificados pelo Estado (incluso os de direitos humanos) têm 

nível de lei ordinária –, veja-se o julgamento do HC 72.131/RJ, de 
22.11.1995, que teve como relator o Min. Celso de Mello, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence. Em relação 

à posição minoritária do STF destacam-se os votos do Ministro Carlos 
Velloso, em favor do status constitucional dos tratados de direitos humanos 

(v. HC 82.424-2/RS, relativo ao famoso ‘caso Ellwanger’), e Sepúlveda 

Pertence, que, apesar de não admitir a hierarquia constitucional desses 

tratados, passou a aceitar, entretanto, o status de norma supralegal desses 
instrumentos, tendo assim se manifestado: ‘(…) parificar às leis ordinárias 

os tratados a que alude o art. 5°, §2°, da Constituição seria esvaziar de muito 

do seu sentido útil à inovação, que, malgrado os termos equívocos do seu 
enunciado, traduziu uma abertura significativa ao movimento de 



internacionalização dos direitos humanos. Ainda sem certezas 

suficientemente amadurecias, tendo assim (…) a aceitar a outorga e força 
supralegal às convenções de direitos humanos, de modo a dar aplicação 

direta às suas normas – até, se necessário, contra a lei ordinária – sempre 

que, sem ferir a Constituição, a complementem, especificando ou ampliando 

os direitos e garantias dela constantes’ (v. RHC 79.785-RJ, informativo do 
STF, n. 187, de 29.03.2000). (MAZZUOLI, 2017, p. 217-218). 

 

 

A nova regra, trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que acrescentou ao 

artigo 5º o §3º, traz um procedimento muito similar ao de reforma constitucional por meio de 

emendas. Segundo Mazzuoli (2017, p. 219) isso se deu para por fim a discussão existente em 

relação a uma norma aprovada por decreto legislativo, com um quórum de maioria simples, 

conforme determinação do artigo 49, inciso I da CF, trazer ao sistema normativo nacional 

novos direitos de envergadura constitucional por meio de um procedimento legislativo 

aparentemente mais simples, o que gerava uma certa confusão quanto à hierarquia normativa 

desses documentos internacionais em âmbito interno.  

Esse tema é de importância monumental. Influencia diretamente a vida de todos os 

habitantes do Estado brasileiro. A depender da corrente que se adote, se modifica toda uma 

gama de Direitos Humanos passíveis de aplicação, garantia e promoção. 

Como mencionado, na Constituição Brasileira existem dispositivos tratando da 

Hierarquia dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. O parágrafo 2°, e o 

adicionado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o parágrafo 3°, ambos do artigo 5°. 

Assim, visto esse panorama sobre o assunto, passa-se à análise mais aprofundada do 

tema objeto do presente capítulo. 

 

3.2 A NOVA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 5°, PARÁGRAFO 3°, DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Primeiramente deve-se indagar o momento de aplicação da nova disposição presente 

no §3º, do artigo 5º do texto constitucional brasileiro. Se no primeiro contato em que o 

Congresso Nacional tem com o Acordo internacional, ou posteriormente a sua aprovação 

pelo Parlamento. 



O processo de celebração de tratados internacionais vem exposto na Constituição 

Federal em dois dispositivos somente, o artigo 49, inciso I e o artigo 84, inciso VIII, que 

assim dispõem: 

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

I – Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

(…) 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(…) 

VIII – Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional; (…) 

 

O procedimento mencionado acima, regulado pela Carta Política, regula a 

celebração de qualquer espécie de tratado internacional, seja ele relativo a Direitos Humanos 

ou não. Segundo Mazzuoli (2017, p. 220)“o artigo 84, inciso VIII, da Constituição é claro em 

submeter todos os tratados internacionais assinados pelo Presidente da República ao 

referendo do Parlamento”. 

Desta feita, uma interpretação possível seria no sentido de que a competência 

Congressual para o referendo dos tratados internacionais celebrados pelo Executivo, 

autorizando este último a ratificar o que celebrou, não se suprime pela regra insculpida no 

artigo 5°, §3°, da Carta, vez que a Participação do Congresso Nacional no processo de 

celebração de convenções internacionais é apenas uma: a aprovação ou rejeição do conteúdo 

do acordo a ser referendado. 

Não existe outra maneira de celebração de acordos internacionais, com participação 

do Brasil, que dispense o referendo Congressual. Assim, o Congresso Nacional sempre 

referendará eventual tratado assinado pelo Presidente da República para que esse, 

posteriormente, o ratifique.  

Deve-se entender que o referendo do parlamento por maioria simples materializado 

em um Decreto Legislativo, como exposto no artigo 49, Inciso I, da Constituição federal é 

uma coisa completamente distinta do que vem disposto no §3°, do artigo 5°, da Constituição, 

que tensiona regular a hierarquia normativa dos tratados relativos a direitos humanos dentro 

do ordenamento jurídico nacional. 

Além disso, ponto importante a se destacar é que não se deve confundir, como 

ensina Valério de Oliveira Mazzuoli, (2017, p.220) “a equivalência às emendas, de que trata 

o art. 5°, §3°, com as próprias emendas constitucionais previstas no art. 60 da Constituição. A 



relação entre tratados de Direitos Humanos e as Emendas Constitucionais é de equivalência e 

não de igualdade”. Com isso, conclui-se que não se aplica ao procedimento de celebração de 

tratados internacionais as normas relativas ao procedimento formal de reforma à Constituição 

Federal, como por exemplo a iniciativa. O que ocorre com o advento do §3° é que a 

aprovação do Decreto Legislativo, que sempre foi o instrumento hábil pelo qual o Congresso 

Nacional poderá referendar determinado acordo internacional, poderá ser feita com o quorum 

de 3/5 dos parlamentares, ou seja, o mesmo quórum necessário para a aprovação de uma 

Emenda à Constituição Federal, dando assim status constitucional formal ao disposto no 

tratado internacional que for referendado e posteriormente ratificado. 

Desta forma, o que muda é somente o quórum de aprovação. O Congresso Nacional 

pode optar por referendar o tratado por 3/5, dando-lhe, assim, status constitucional. Foi 

exatamente o que ocorreu com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, 

bem como seu protocolo facultativo, assinado em Nova Iorque, em 30 de Março de 2007, e 

conjuntamente aprovados pelo Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 20082. 

No exemplo mencionado acima, deve-se ter atenção para o fato de que o Parlamento 

brasileiro não aprovou uma Emenda Constitucional, mas sim um Decreto Legislativo, 

conforme determina o artigo 49, inciso I, da Constituição, entretanto, adotou o quórum 

previsto no artigo 5°, § 3°, da Carta política, dando, assim, hierarquia normativa 

constitucional formal ao referido tratado. 

Note-se que o §3°, do artigo 5°, da Lex Legum, não obriga o legislativo federal a 

aprovar todos os tratados de Direitos Humanos com o quórum qualificado de três quintos. A 

intenção do parágrafo é tão somente autorizar o Parlamento nacional a dar, quando lhe 

convier, o que parece um pouco temerário, visto nossa realidade política, a equivalência de 

força normativa relativa às emendas constitucionais aos tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil. Dito isso, percebe-se que os instrumentos internacionais de 

direitos humanos continuarão a poder serem referendados pelo parlamento com o quórum de 

maioria simples, conforme o artigo 49, inciso I, da Constituição Federal. 

Assim, no momento em que determinado tratado internacional relativo a direitos 

humanos é analisado pelo Congresso Nacional, é a hora em que o §3°, do artigo 5°, da Carta 

entra em ação, por assim dizer. A depender do quórum que o Parlamento brasileiro resolver 

                                                
2 Publicado no DOU de 10.07.2008; republicado em 20.08.2008. A convenção e seu protocolo facultativo 

tiveram seu instrumento brasileiro de ratificação depositado no secretariado da ONU em 01.08.2008, tendo 

seu texto sido promulgado por meio do Decreto n° 6.949, de 25.08.2009. 



aprovar o tratado, ele será equivalente, repise-se, conforme o que foi exposto acima, somente 

equivalente e não igual, a uma emenda à constituição. 

Entendo, porém, a despeito do que expus acima, que nada impede o Congresso 

Nacional, a posteriori, torne a analisar o tratado e dar-lhe força de norma constitucional 

formal. 

Além disso, cabe destacar que não se concede status de emenda à constituição a um 

tratado de direitos humanos imediatamente depois de sua aprovação por quórum qualificado 

de três quintos, nos moldes do artigo 5°, §3°, da Constituição Federal. Após sua aprovação na 

forma do §3°, ele ainda necessita ser ratificado pelo Executivo, bem como iniciar sua 

validade internacional, de modo que somente após todos os trâmites previstos para o 

instrumento em questão começará a gozar do mencionado status em sede de ordem jurídica 

interna brasileira. 

A nova sistemática do artigo 5°, §3°, da Constituição Federal apresenta-se como 

meio eficaz a tornar determinado tratado internacional de direitos humanos, equivalente a 

uma emenda à constituição, o que não significa dizer que os demais tratados de direitos 

humanos, aprovados pelo quórum de maioria simples, nos termos do artigo 49, Inciso I, da 

Carta Política, não possua força normativa de uma norma constitucional, conforme será 

exposto adiante.  

 

3.3 A HIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS NÃO APROVADOS PELO QUORUM QUALIFICADO DE TRÊS 

QUINTOS 

 

Esse tópico dedica-se à análise do §3°, do artigo 5°, da Constituição de forma 

conjunta com o §2° do mesmo artigo, em razão de ambos encontrarem-se exatamente no 

mesmo contexto normativo. 

Normativamente, segundo o disposto no artigo 5°, §2°, os tratados de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil passam a possuir a hierarquia normativa de norma 

constitucional, pois conforme já exposto, os direitos e garantias contidos na Carta Política 

brasileira “não excluem” outros decorrentes do regime e dos princípios que a constituição 

adota, bem como não excluem os direitos humanos previstos em tratados internacionais nos 



quais o Brasil seja signatário. Como já exposto, o termo “não exclui” exprime a ideia, a 

contrário senso, de inclusão, de modo que se a constituição não excluiu determinados direitos 

humanos, ela os inclui em seu sistema normativo, ampliando o chamado bloco de 

constitucionalidade. 

Assim, com esse entendimento, e a constituição é absolutamente cristalina quanto a 

isso, não há como sustentar a ideia de que os tratados internacionais de direitos humanos não 

aprovados com o quórum qualificado de três quintos possuem força de legislação ordinária 

ou supralegal, como entende o Supremo Tribunal Federal atualmente. Permitir essa 

interpretação seria esvaziar, como disse o Ministro Sepúlveda Pertence em posicionamento já 

citado supra, todo o sentido que quis dar o constituinte originário ao artigo 5°, §2°, da 

Constituição Federal. 

Não me parece que o dispositivo trazido pela EC. 45 tenha determinado que os 

tratados de direitos humanos não aprovados pelo quórum qualificado de 3/5 não possuem 

envergadura normativa constitucional. Diz, em verdade, que os tratados internacionais de 

direitos humanos aprovados por maioria qualificada de três quintos serão equivalentes, e 

destaque-se o fato de não serem iguais, mas sim, equivalentes, não tendo como dessa 

disposição supor que o constituinte quis fazer esquecer o previsto no §2°, do artigo 5° da 

Constituição da República. 

O que o §3° objetiva é a atribuição de natureza de norma formalmente constitucional 

aos tratados aprovados nos termos do quórum por ele previsto. A materialidade 

constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos sempre estará presente, em 

qualquer deles, aprovados pelo quórum previsto no §3°, ou não, em virtude do que está 

expresso no §2°, do artigo 5° da Carta. 

O importante é notar a diferença existente entre as duas situações. Apesar de serem 

bastante similares não são, de maneira alguma, iguais. A diferença entre os dois dispositivos 

é bastante sútil: segundo a parte final do parágrafo 2° do artigo 5°, os “tratados internacionais 

de direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte” são, a contrario 

sensu, incluídos pela Constituição, passando, via de consequência, a possuir status de norma 

constitucional, ampliando, assim, o rol dos direitos e garantias fundamentais.; já o §3° do 

mesmo artigo vaticina que aprovado o tratado por quorum qualificado de três quintos, tais 

instrumentos internacionais de direitos humanos passarão a equivaler a emendas à 

constituição. 



Segundo Mazzuoli, (2017, p. 228) 

a diferença existe e nela está fundada a única e exclusiva serventia do 

imperfeito §3° do art. 5° da Constituição, fruto da Emenda Constitucional 

n.° 45/2004. A relação entre tratado e emenda constitucional estabelecida 

por essa norma é de equivalência e não de igualdade, exatamente pelo fato 
de ‘tratado’ e ‘norma interna’ serem coisas desiguais, não tendo a 

constituição pretendido referir que ‘A é igual a B’, mas sim que ‘A é 

equivalente a B’, em nada influenciando no status que tais tratados podem 
ter independentemente de aprovação qualificada. Falar que um tratado tem 

‘status de norma constitucional’ é o mesmo que considerar que ele integra o 

bloco de constitucionalidade material (e não formal) da nossa Carta Magna, 

o que é menos amplo que sustentar que ele é ‘equivalente a uma emenda 
constitucional’, o que significa que esse mesmo tratado já integra 

formalmente (além de materialmente) o bloco de constitucionalidade. 

 

Destarte, o que se quer demonstrar é que a materialidade constitucional dos tratados 

de direitos humanos é uma coisa distinta da formalidade constitucional que eles passam a 

possuir se aprovados por quorum qualificado, conforme dispõe o §3° do artigo 5°, da 

Constituição Federal. No último caso, sendo o tratado aprovado por três quintos, gozará de 

ambos os status, tanto de materialidade constitucional como de formalidade constitucional. 

Assim, interpretando-se o texto constitucional de maneira sistemática, à luz dos 

princípios constitucionais e internacionais de garantismo jurídico e de proteção à dignidade 

da pessoa humana, conclui-se que o texto da constituição reformado, após a adição trazida 

pela Emenda Constitucional n.º 45 de 2015, objetivou dizer que os tratados de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil, que, independentemente de qualquer espécie de quórum, já 

são materialmente constitucionais, em razão da disposição do artigo 5°, §2° da Constituição, 

poderão também possuir status de norma formalmente constitucional (equivalência com 

emendas constitucionais), bastando, para isso, passarem por uma aprovação de quórum 

qualificado de três quintos, nos termos do artigo 5°, §3°, da Constituição Federal 

(MAZZUOLI, 2017, p. 228-229). 

 

3.. HIERARQUIA DOS TRATADOS SOBRE DIREITOS HUMANOS ANTES OU 

DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 

 

O que já foi exposto sobre a materialidade dos tratados de direitos humanos 

ratificados pelo Brasil vale tanto para esses instrumentos internacionais aprovados antes ou 

depois da famigerada emenda constitucional número 45 de 2004.  



Alguns doutrinadores defendem a tese na qual os tratados aprovados anteriormente à 

reforma trazida pela Emenda 45 possuiriam, após sua entrada em vigor, a dita equivalência 

com as emendas constitucionais, e portanto, passariam a gozar tanto do status de norma 

materialmente constitucional, o que já é comum para todos os tratados de direitos humanos 

nos quais o Brasil seja signatário, em razão da disposição do §2°, do artigo 5° da carta magna 

da República, quanto status de norma formalmente constitucional. O sustentáculo dessa tese é 

a chamada recepção constitucional, tendo como exemplos bastante ilustrativos tanto o 

Código Penal brasileiro, quanto o Código Tributário Nacional, ambos recepcionados com 

status normativo distinto daqueles com os quais nasceram. 

Sustentam os defensores dessa ideia, que a constituição, após emendada, não 

menciona uma exceção quanto aos tratados anteriores já aprovados, dizendo somente que a 

partir da Emenda, os tratados de direitos humanos aprovados pelo quórum qualificado trazido 

pelo novo parágrafo do artigo 5°, da Constituição passarão a possuir status de emenda 

constitucional, sendo equivalentes a esse instrumento normativo. 

O raciocínio é exatamente o mesmo feito em relação ao Código Tributário Nacional. 

A constituição de 1988 estabeleceu que a legislação tributária referente às normas gerais 

sobre a matéria seria realizada por meio de lei complementar, nos exatos termos do artigo 

146 da nossa lei maior. Assim, como o país não poderia furtar-se de possuir um sistema de 

normas organizando toda a sistemática tributária nacional, a solução foi recepcionar a 

legislação anterior com novo status normativo. Essa é a teoria da recepção constitucional, 

tendo por pai o jurista Hans Kelsen, que afirmava ser impossível permitir que um Estado 

suportasse tamanho vácuo normativo por questões formais, de modo que sendo a legislação 

anterior materialmente compatível com a nova ordem constitucional, ela deveria ser recebida 

com novo status formal. 

José Francisco Rezek (2005, p. 103), defensor da tese exposta, sustenta que  

é sensato crer que ao promulgar esse parágrafo na Emenda Constitucional 

45, de 8 de dezembro de 2004, sem nenhuma ressalva abjuratória dos 
tratados sobre direitos humanos outrora concluídos mediante processo 

simples, o Congresso constituinte os elevou à categoria dos tratados de nível 

constitucional, de forma semelhante àquela que explica que o nosso Código 
Tributário, promulgado a seu tempo como lei ordinária, tenha se promovido 

a lei complementar à Constituição desde o momento em que a carta disse 

que as normas gerais de direito tributário deveriam estar expressas em 
diploma dessa estrutura. 

 



Contrário à tese, entretanto, posiciona-se Valério de Oliveira Mazzuoli (2017, p. 

242) sustentando que  

é equívoco comparar o §3° do artigo 5° com a chamada recepção com 
mudança de status, como se dá no caso do Código Tributário Nacional. No 

caso do CTN, a Constituição expressamente exige lei complementar para a 

criação de normas gerais em matéria de legislação tributária, sendo então 

legítimo o raciocínio segundo o qual as normas tributárias anteriores à 
Constituição sejam obrigatoriamente recepcionadas com o status que 

doravante a Constituição lhes atribui. Tal não é o caso do §3° do artigo 5°, 

que não exige sejam os tratados de direitos humanos aprovados pelo 
quórum qualificado ali estabelecido. O que a disposição constitucional em 

comento faz é autorizar sejam os tratados de direitos humanos aprovados 

pela maioria qualificada ali prevista, mas sem obrigar o Congresso Nacional 
a proceder dessa maneira. Portanto, não faz sentido a tese de que os tratados 

de direitos humanos ratificados antes da EC 45/2004 teriam sido 

recepcionados pelo §3° do artigo 5° com equivalência às normas 

constitucionais, e aqueles outros instrumentos – também de direitos 
humanos – ratificados após a referida Emenda ingressariam na ordem 

jurídica brasileira com status infraconstitucionais. 

 

Já a Professora Flávia Piovesan (2014, p. 135-136) entende que 

os tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados anteriormente ao 

mencionado parágrafo, ou seja, anteriormente à Emenda Constitucional 
n,45/2004, têm hierarquia constitucional, situando-se como normas material 

e formalmente constitucionais. Esse entendimento decorre de quatro 

argumentos: a) a interpretação sistemática da Constituição, de forma a 
dialogar os §§ 2° e 3° do art. 5°, já que o último não revogou o primeiro, 

mas deve, ao revés, ser interpretado à luz do sistema constitucional; b) a 

lógica e racionalidade material que devem orientar a hermenêutica dos 
direitos humanos; c) a necessidade de evitar interpretações que apontem a 

agudos anacronismos da ordem jurídica; e d) a teoria geral da recepção do 

Direito Brasileiro. Sustenta-se que essa interpretação é absolutamente 

compatível com o princípio da interpretação conforme a Constituição. Isto 
é, se a interpretação do §3° do artigo 5° aponta a uma abertura envolvendo 

várias possibilidades interpretativas, acredita-se que a interpretação mais 

consonante e harmoniosa com a racionalidade e teleologia constitucional é a 
que confere ao §3° do art. 5°, fruto da atividade do Poder Constituinte 

Reformador, o efeito de permitir a ‘constitucionalização formal’ dos 

tratados de proteção de direitos humanos ratificados pelo Brasil. 
 

Assim, materialmente constitucionais, como já foi dito, serão todos os tratados de 

direitos humanos nos quais o Brasil seja signatário, não possuindo exceções temporais, como 

a anterioridade ou não à Emenda Constitucional n° 45/2004. Entretanto, formalmente 

constitucionais só serão aqueles que passarem pelo procedimento exposto pelo novel §3° do 

artigo 5°, caso se concorde com a segunda tese apresentada; ou, além dos tratados que 

passarem pelo procedimento citado, também aqueles ratificados anteriormente a modificação 

trazida pela emenda, concordando com a primeira e a terceira posição apresentada. Portanto, 



antes ou depois da Emenda Constitucional 45, os tratados de direitos humanos figuram, de 

qualquer maneira, no chamado bloco de constitucionalidade, por possuírem, sempre, 

materialidade constitucional, por força do exposto no §2° do artigo 5°, da Constituição. 

Nossa posição está em consonância com a da Professora Flávia Piovesan, por 

entendermos que é a que melhor homenageia o princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais. 

 

3.5 A QUESTÃO DA APLICABILIDADE DOS TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS EM ÂMBITO INTERNO 

 

A aplicabilidade imediata dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil 

não sofreu, em absoluto, qualquer ranhura, permanecendo intacto à reforma trazida pela 

Emenda Constitucional n.º 45 de 8 de dezembro de 2004. 

A Constituição é bastante clara e elucidativa ao afirmar, sem rodeios, em seu artigo 

5° §1°, que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata. 

Diante dessa expressa disposição feita pelo constituinte originário, é preciso extremo esforço 

hermenêutico para refutar a aplicabilidade dos direitos definidos nos ditos instrumentos 

normativos internacionais. 

Não há maneiras para concluir pela inaplicabilidade imediata desses tratados. Em 

momento algum o novel §3° disse que a partir de sua entrada em vigor, não seria possível a 

aplicação imediata dos direitos previstos em tratados internacionais que não passassem pelo 

procedimento previsto por ele. Assim como, o parágrafo 1° também não especifica quais 

normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, levando-nos a 

crer que são todas as normas que definam direitos e garantias fundamentais, estão inclusos na 

sistemática do parágrafo 1°, portanto, todos os tratados internacionais de direitos humanos 

que definam e garantam esses direitos. 

Mazzuoli (2017, p. 244) afirma, inclusive, que  

os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil podem 

ser imediatamente aplicados pelo nosso Poder Judiciário, com status de 

norma constitucional, independentemente de promulgação e publicação no 
Diário Oficial da União e de serem aprovados de acordo com a regra do §3° 

do artigo 5°. Se a promulgação e publicação dos tratados têm sido exigidas 



para os tratados comuns, tais atos são dispensáveis quando em jogo um 

tratado de direitos humanos. 
 

Ao meu sentir, a posição do respeitado doutrinado está em consonância com o 

chamado princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, um dos princípios 

reitores da hermenêutica constitucional. A interpretação dada por Mazzuoli nada mais é do 

que atribuir o efeito jurídico máximo possível de ser extraído da disposição do §1° do artigo 

5° da constituição. 

 

3.6 CONCLUSÃO SOBRE A SISTEMÁTICA NORMATIVA DE INTERNALIZAÇÃO 

DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Do exposto no presente capítulo, percebe-se que a Constituição Federal dispensa 

tratamento diferenciado aos tratados internacionais relativos aos direitos humanos, 

diferenciando-os dos tratados internacionais tradicionais, relativos às demais matérias. 

Baseando-se no que dispõe o artigo 5°, parágrafo 1° da Carta Magna, vê-se que os 

tratados de direitos humanos possuem aplicabilidade imediata, conforme exposição acima, 

dispensando a edição de decreto de execução por parte do Presidente da República, 

objetivando materializá-los internamente. Diferentemente, os tratados relativos aos demais 

temas não gozam da referida aplicabilidade imediata, porque a eles não se lhes aplica o §1°, 

do artigo 5 da Constituição, de modo que, além do procedimento de ratificação por parte do 

Congresso Nacional, também precisam da edição do Decreto de execução por parte do chefe 

do Executivo. 

A diferenciação trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, nos mostra que 

dentro da sistemática constitucional brasileira existe um “sistema único diferenciado”, 

conforme entende Válerio Mazzuoli (2017, p. 249-250) 

em suma a constituição adota um sistema diferenciado no que tange à 

incorporação de tratados internacionais no ordenamento brasileiro. Não se 

trata de sistema misto; não existe aqui mistura ou fusão de sistemas 
distintos. O procedimento da sistemática incorporativa é, em verdade, único, 

para ambos os tipos de tratados (de direitos humanos ou comuns). Ou seja, 

quanto à incorporação, seja de um como de outro tratado, o procedimento 
integrativo é o mesmo, visto que para que sejam incorporados ao direito 

brasileiro, necessárias se fazem (a) a assinatura pelo Presidente da 

República, (b) a aprovação congressual e (c) subsequente ratificação, mas 



com a diferença de que os tratados de proteção dos direitos humanos 

dispensam, pela sua auto aplicabilidade, a edição de decreto de execução 
presidencial (exigido pela prática brasileira em relação aos tratados comuns) 

para que irradiem seus efeitos na ordem jurídica interna. Daí entendermos 

que se trata de um sistema diferenciado (não misto) de incorporação dos 

tratados no nosso ordenamento interno. 

 

Ademais, conclui-se que os tratados de direitos humanos, sem exceção, possuem 

natureza de norma constitucional material, estando contidos no chamado bloco de 

constitucionalidade, e portanto, no que se entende por ordenamento constitucional brasileiro, 

nos termos do artigo 5°, §2° da Constituição. Além disso, viu-se que o novo §3° do artigo 5°, 

adicionado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe a possibilidade de dar aos tratados 

de direitos humanos a força normativa formal de uma norma constitucional, ampliando a 

natureza já constitucional dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Frisando-se que 

todos os tratados ratificados anteriormente à reforma constitucional trazida pela EC. 45/2004 

gozam de status material e também formal de norma constitucional. 

 

4 O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos nasce, historicamente, 

com a proclamação da Carta da Organização dos Estados Americanos, a chamada Carta de 

Bogotá, datada do ano de 1948, tendo sida aprovada na 9ª Conferência Interamericana. Na 

ocasião, também se celebrou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 

Desta última advém a base normativa de todo o Sistema de proteção pretérito à Convenção 

de 1969, e continua tendo importância normativa em relação ao tema, principalmente para os 

Estados americanos que não aderiram ao Pacto de San José da Costa Rica. 

O SIDH iniciou-se formalmente com a aprovação da Declaração Americana 

de Direitos e Deveres do Homem na Nona Conferencia Internacional 

Americana realizada em Bogotá em 1948, onde também foi adotada a 

própria Carta da OEA, que afirma os ‘direitos fundamentais da pessoa 
humana’ como um dos princípios fundadores da Organização3. 

 

O instrumento que podemos considerar pedra de toque do Sistema Interamericano de 

proteção aos direitos humanos é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse 

                                                
3 Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp. Acesso em: 26 de novembro de 2017 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp


documento internacional foi assinado em 1969, entrando em vigor internacionalmente em 18 

de julho de 1978, após obter o mínimo de signatários, especificamente 11 ratificações. 

Destacando-se o fato de que somente membros da OEA podem tornar-se signatários da 

mencionada convenção. 

O Brasil a ratificou no ano de 1992, infelizmente com considerável atraso, 

promulgando-a internamente pelo Decreto número 678, de novembro de 1992. 

Além da Convenção Americana sobre direitos humanos, o sistema conta também 

com os seguintes instrumentos internacionais que merecem menção: o protocolo à 

Convenção americana sobre direitos humanos referente à abolição da pena de morte4, de 

1990; a Convenção interamericana de prevenir e punir a tortura, datada de 1985; a 

Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, de 

1994; a Convenção interamericana sobre tráfico internacional de menores, de 1994; e a 

Convenção interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

pessoas portadoras de deficiência, datada de 1999. 

 

4.1 SISTEMAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS NO 

MUNDO OCIDENTAL 

 

Normalmente, a proteção internacional dos Direitos humanos faz-se por meio de 

convenções internacionais, nas quais são signatários inúmeros países, que se obrigam 

mutuamente perante a ordem internacional. Também se materializa por meio do direito 

individual de petição, verdadeira cláusula imutável internacional, e, por último, mas não 

menos importante, por meio da criação de Sistemas regionais de proteção aos Direitos 

Humanos, como o sistema europeu, o africano, e o nosso Sistema Interamericano de Proteção 

aos Direitos Humanos. 

O sistema europeu teve como base a Convenção Europeia de proteção dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, criada em 1953 e ratificada por 43 dos países europeus. 

                                                
4 Sobre esse protocolo, o Brasil fez um reserva, declarando, no momento da assinatura, que “ao ratificar o 

protoloco sobre a Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção, em 8 de junho de 1990, declaro, 

devido a imperativos constitucionais, que consigno a reserva, nos termos estabelecidos no artigo 2 do 

Protocolo em questão, na qual se assegura aos Estados-partes o direito de aplicar a pena de morte em tempo 

de guerra, de acordo com o direito internacional, por delitos sumamente graves de caráter militar”. 



Apesar do empenho progressivo no sentido de fomentar a proteção aos direitos 

humanos, o Sistema Europeu guarda diversas diferenças em relação ao nosso sistema 

regional de proteção, ditadas pelas peculiaridades regionais de cada um. No sistema dos 

Europeus, existe um esforço para que os Estados ratifiquem os instrumentos internacionais de 

proteção de forma incondicional e global. Também nesse sistema, há uma primazia da função 

contenciosa e um significativo número de casos submetidos à corte de Europeia de Direitos 

Humanos, o que demonstra que tal sistema possui tendências expansivas quanto a sua 

amplitude de proteção, bem como quanto a questão da justicibilidade, por meio da 

preocupação dos Estados em observar as diretrizes das decisões dos órgãos judiciais 

internacionais. Nesse sentido, pode-se afirmar, com segurança, que o sistema de proteção 

europeu é consideravelmente pragmático na busca de compatibilidade entre a jurisprudência 

doméstica e à internacional, no que tange a proteção aos direitos humanos e fundamentais.  

Dispõe o artigo 46 da Convenção europeia, que o julgamento definitivo realizado 

pela Corte Europeia de direitos humanos seja informado ao Comitê de Ministros do Conselho 

da Europa, a fim de observar o pleno respeito às decisões tomadas pela Corte, mesmo que 

isso faça ser necessário alterações no âmbito da legislação interna de cada Estado signatário, 

ou mesmo a adoção de novas políticas públicas. 

Em relação ao acesso do cidadão europeu à Corte, que se constitui em um tribunal, 

nos moldes dos que qualquer cidadão médio de um Estado conhece, destaca-se o que dispõe 

o artigo 34 da Convenção Europeia, que garante a qualquer pessoa singular, organização não-

governamental; grupos de indivíduos particulares e aos Estados, provocar a atuação do 

Tribunal. Entretanto, isso só será possível após o esgotamento das vias internas ordinárias. 

O sistema europeu sofreu profundas mudanças. De início constava com uma 

Comissão e uma Corte, que, porém, após a emenda feita por meio do protocolo 11 (que 

entrou em vigor em 1° de novembro de 1998), passou a dispor apenas de uma Corte. O que a 

alteração fez foi judicializar, de forma geral, o processo de proteção aos direitos humanos. 

Essa alteração entrou em vigor conjuntamente com outras medidas no processo de unificação 

europeu, como a adoção de moeda comum, a eliminação de barreiras migratórias, etc. 

A Carta Africana concernente aos direitos humanos e dos povos, teve seu 

nascedouro na Assembleia dos representantes da Organização da Unidade Africana, no ano 

de 1981, no dia 27 de junho, no Quênia. Esse instrumento internacional teve grande 



importância para o desenvolvimento do direito internacional africano, no que concerne aos 

direitos humanos.  

A carta africana apresenta tendência moderna de coletivização dos direitos humanos. 

Sob esse aspecto, a Carta apresenta interessante peculiaridade, fazendo coexistir, no mesmo 

instrumento, conceitos que parecem contrários entre eles: indivíduo e povo, direitos 

individuais e coletivos, direitos de terceira dimensão e os direitos da primeira.  

No artigo 30 da carta, foi idealizada uma Comissão africana do homem e dos povos, 

consistindo em um órgão técnico que possui independência para atuar, composta por 

quatorze membros encarregados da promoção e proteção dos direitos humanos. Esta 

Comissão pode ser acionada em virtude de descumprimentos, por parte dos Estados 

signatários, das disposições de tal documento internacional, tendo tanto os Estados quanto os 

particulares legitimidade para tanto. 

Além da comissão, o sistema africano conta com uma Corte para tratar dos direitos 

humanos. Tal tribunal, o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, foi criado em 

julho de 1998, por meio de um protocolo à Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

aprovado pelos Estados Membros da então Organização da Unidade Africana (OUA), em 

Ouagadougou, Burkina Faso, e entrou em vigor em 25 de janeiro de 2004, após a aprovação 

de mais de 15 Estados5. 

 

4.2 A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A convenção americana de direitos humanos é o instrumento de maior importância e 

expressão dentro do nosso sistema regional de proteção aos direitos humanos. Mais 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção data de 1969, e foi assinada 

em uma Conferência Intergovernamental celebrada pela Organização dos Estados 

Americanos, entrando em vigor no ano de 1978.  

Nas palavras de Mazzuoli (2017, p. 143) 

a proteção dos direitos humanos prevista na Convenção Americana é 

coadjuvante ou complementar da que oferece o Direito Interno dos seus 

Estados-Partes (v. o 2° considerando da Convenção). Não se trata de 
proteção supletória (essa expressão não é empregada pela Convenção) à do 

                                                
5 Disponível em: http://pt.african-court.org/. Acesso em: 26 de novembro de 2017 
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Direito interno; trata-se, repita-se, de proteção coadjuvante ou 

complementar da oferecida pela ordem doméstica dos Estados-Partes. Tal 
significa que não se retira dos Estados a competência primária para amparar 

e proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição, mas que nos 

casos de falta de amparo ou de proteção aquém da necessária, em 

desconformidade com os direitos e garantias previstos pela Convenção, 
pode o sistema interamericano atuar concorrendo (de modo coadjuvante, 

complementar) para o objetivo comum de proteger determinado direito que 

o Estado não garantiu ou preservou. 
 

Assim, tendo por base a opinião do renomado mestre, a proteção idealizada pela 

Convenção só deve operar após o insucesso dos instrumentos internos ordinários do Estado. 

O sistema apenas operará em casos em que o Estado se quede inerte e não aja contra 

violações de Direitos humanos, ou quando este não preste a devida proteção aos referidos 

direitos. Nesses casos, ocorrerá o acionamento do instrumento internacional. 

O instrumento internacional em questão, em sua Parte I, contém um rol de direitos 

civis e políticos, a exemplo do direito à vida, presente no artigo 4°, do direito à integridade 

pessoal, previsto no artigo 5°, do direito à não submissão à escravidão ou servidão, presente 

no artigo 6°, e outros expostos em sua primeira parte. Em sua Parte II, ele traz os meios 

adequados para a realização da proteção dos direitos nele contidos. 

O sustentáculo da Convenção encontra-se em seus dois artigos mais importantes, 

sendo eles o artigo 1° e o artigo 2°. No primeiro artigo, a convenção deixa bem claro que os 

Estados possuem a obrigação de respeitar os direitos contidos em seu corpo. Nos termos da 

própria: “os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 

sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”. Além disso, reforçando a 

passagem acima exposta, o item n° 2 do artigo 1°, da convenção traz expresso o princípio da 

Universalidade dos Direitos humanos, considerando pessoa todo o ser humano, sem distinção 

de qualquer natureza. Destaque-se que a proteção conferida pela Convenção é para toda e 

qualquer pessoa que esteja sujeita a jurisdição do Estado, de modo que qualquer ser humano 

no território de Estado-membro estará protegida pelas disposições convencionais. 

Além do artigo 1°, o artigo 2° é de importância nevrálgica para o tema abordado 

neste artigo científico. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas legislativas 

no âmbito interno do Estado signatário da Convenção para efetivar os direitos nela previstos. 

O Estado compromete-se a modificar sua legislação interna para adequar-se as disposições 



previstas na Convenção. É aqui que o artigo 5°, §2° se relaciona intimamente com a 

Convenção americana sobre direitos humanos, considerando-a norma constitucional, tanto 

formal quanto material, conforme o exposto anteriormente. 

É interessante mencionar a inexistência de direitos expressos de segunda dimensão 

no pacto internacional que aqui se trata. Quando muito, a convenção refere-se a eles de forma 

genérica em seu artigo 26. Confira-se: 

 
 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. 

 

Para a proteção desses direitos em âmbito internacional, a Organização dos Estados 

Americanos, por meio de sua Assembleia Geral, adotou um Protocolo adicional ao Pacto de 

San José da Costa Rica, o Protocolo de San Salvador, no ano de 1988, que passou a vigorar 

internacionalmente no mês de novembro do ano de 1999, quando do depósito do 11° 

instrumento de ratificação, conforme preceitua o seu artigo 21. O Brasil ratificou o protocolo 

no ano de 1999, promulgando-se o Decreto n° 3.321, de 30 de dezembro do mesmo ano. E 

como é anterior à reforma trazida pela Emenda Constitucional n° 45 de 2004, possui o status 

formal de norma constitucional, bem como o material, e é imediatamente exigível em âmbito 

interno brasileiro. 

Apesar da previsão do artigo 26, bem como do protocolo realizado sobre os direitos 

sociais, existem algumas dificuldades para a tutela desses direitos por meio do Sistema 

Interamericano de proteção aos Direitos Humanos. É que a Corte Interamericana somente 

possui competência para decidir sobre assuntos ligados aos Direitos civis e políticos. Para 

resolver esse problema, a doutrina tem desenvolvido algumas técnicas de proteção indireta de 

tais direitos. 

Conforme se nota, o artigo 44 da Convenção prescreve que qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas podem apresentar petições contendo denúncias ou queixas de violação das 

disposições convencionais por parte de um dos Estados signatários desta. Destacando-se, 

desde já, que no Sistema Americano, diferentemente do europeu, os indivíduos não podem 

acessar diretamente a Corte, somente a Comissão, que por sua vez, a aciona. Porém, a Corte, 



como já foi dito, só pode analisar casos relativos aos direitos civis e políticos, e não relativos 

aos direitos sociais, econômicos e culturais. Assim, para contornar esse problema, utiliza-se a 

proteção indireta, onde se embute uma proteção a esses direitos, por meio de uma proteção a 

algum direito de primeira dimensão. É como se houvesse um “dois em um”. Protege-se o 

direito social por meio de uma proteção a um direito civil ou político, de modo que ambos 

serão protegidos. 

Além das disposições sobre normas definidoras de direitos, e dispositivos sobre sua 

aplicabilidade e obrigatoriedade de respeito às suas disposições por parte dos Estados, a 

Convenção traz em seu bojo normas organizadoras de dois órgãos de proteção às disposições 

convencionais.  

Para proteger e fiscalizar o respeito e proteção aos direitos protegidos, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos criou dois órgãos detentores de autonomia e 

independência para atuar em seus objetivos. São eles: a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

4.3. A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

   

A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) encarregado da promoção e proteção dos direitos 

humanos no continente americano. É integrada por sete membros 
independentes que atuam de forma pessoal e tem sua sede em Washington, 

D.C. Foi criada pela OEA em 1959 e, juntamente com a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), instalada em 1979, é uma 
instituição do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos 

(SIDH)6. 

 

Conforme dispõe a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos é órgão integrante da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, bem como órgão da própria Organização dos Estados Americanos. A 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, diferentemente da Comissão, é órgão somente da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois tem sua origem no respectivo 

documento internacional. Isso porque, embora todos os membros signatários da Convenção 

sejam parte da OEA, nem todos os membros da OEA são signatários da Convenção, sendo 
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assim, a Corte não atua em casos envolvendo todos os membros da OEA, mas somente nos 

que envolvam signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

A criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos provém da própria 

Carta da OEA, pois conforme dispôs seu artigo 106: “haverá uma Comissão de Direitos 

Humanos que terá por principal função promover o respeito e a defesa dos direitos humanos 

e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria. Uma convenção 

Interamericana sobre direitos humanos estabelecerá a estrutura, a competência e as normas de 

funcionamento da referida Comissão, bem como as dos outros órgãos encarregados de tal 

matéria”. Assim, vê-se que a Comissão não é apenas órgão da Convenção, mas sim da OEA 

como um todo, conforme dispõe o artigo 35 da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos. 

O principal objetivo da Comissão é que se observem as disposições relativas aos 

direitos humanos. É, em última análise, defender esses direitos em âmbito americano, 

funcionando como órgão consultivo da Organização dos Estados Americanos. Ela possui 

uma função eminentemente política, ainda que também jurídica.  

A Comissão tem por função prática mais importante o recebimento de denúncias ou 

queixas sobre violações aos direitos humanos, enviadas por pessoas ou organizações não 

governamentais, perpetradas pelos Estados que fazem parte da OEA, conforme vaticina o 

artigo 44 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Recebendo essas denúncias, a 

Comissão inicia um procedimento interno para “processar” o Estado violador, e, pode ainda, 

em último caso, demandar contra o Estado transgressor perante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. “Cabe, assim, à Comissão proceder ao juízo de admissibilidade das 

petições ou comunicações apresentadas, e à Corte julgas a ação eventualmente proposta pela 

Comissão” (MAZZUOLI, 2017, p. 147). 

Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, ou organização não governamental 

legalmente reconhecida por um ou mais Estados pertencentes à OEA, pode enviar à 

Comissão petições contendo denúncias de violações da Convenção Americana de Direitos 

Humanos perpetradas por um Estado-Parte, nos exatos termos do artigo 44, conforme já 

mencionado. Os requisitos para a admissibilidade das petições vêm dispostos no artigo 46, 

§1°, da Convenção. É conferir: (a) “que tenham sido interpostos e esgotados os recursos da 

jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente 

reconhecidos”; (b) “que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em 



que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva”; 

(c) “que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de 

solução internacional”; (d) “que, no caso do art. 44, a petição contenha o nome, a 

nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do 

representante legal da entidade que submeter a petição”. 

Relativamente ao primeiro e o segundo requisito, deve ser observado o que dispõe o 

§°2 do já mencionado artigo 46, segundo o qual não se deve aplicar o disposto nas alíneas a e 

b quando: (a) “não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo 

legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados”; (b) “não 

houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da 

jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los”; e (c) “houver demora 

injustificada na decisão sobre os mencionados recursos”. 

Cabe, ainda, destacar a possibilidade de requerer medidas de natureza cautelar 

perante Comissão. Isso vem previsto no artigo 25 do seu Regulamento. A finalidade da 

medida cautelar é a prevenção de danos irreparáveis às pessoas ou aos objetivos que são 

analisados pela Comissão em razão de alguma denúncia ou queixa enviada à mesma, 

podendo a própria determinar a medida ex officio objetivando evitar o dano. 

Abordada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora, no próximo 

tópico, tratar-se-á da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

4.4 A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sede em São José, capital 
da Costa Rica, e faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Ela é um dos três Tribunais regionais de proteção dos Direitos Humanos, ao 

lado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Africana de 
Direitos Humanos e dos Povos. Sua primeira reunião foi realizada em 1979 

na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, 

EUA. 

A Corte IDH é composta de sete juízes, sendo presidida atualmente pelo 
brasileiro juiz Roberto de Figueiredo Caldas, além de juízes da Argentina, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e México. Trata-se de um tribunal 

típico, que julga casos contenciosos entre cidadãos e países, além de 

supervisionar a aplicação de suas sentenças e ditar medidas cautelares. 

Atualmente, a Corte IDH é composta de 20 países, englobando 560 milhões 

de cidadãos. Embora o Brasil seja o único país de língua portuguesa, sua 



população de 200 milhões de habitantes constitui uma parcela significativa 

dos cidadãos abrangidos pela jurisdição da Corte IDH7. 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o outro órgão de proteção aos 

direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela tem como 

função analisar casos a ela submetidos que envolvam violações de direitos previstos na 

Convenção Americana, perpetrados por Estados que a ela aderiram e que fazem parte da 

OEA. Trata-se de um tribunal supranacional, um órgão judiciário de direito internacional, 

capaz de condenar os Estados partes da Convenção, desde que tais Estados tenham aceitado 

sua competência contenciosa, porque conforme prescreve o artigo 62 da Convenção 

Americana, em seu item 3, “a Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo 

à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde 

que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, 

seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção 

especial”.  

Mazzuoli (2017, p. 149) nos informa fatos interessantes sobre o início do 

funcionamento da corte, ele diz que “seu nascimento se deu em 1978, quando da entrada em 

vigor da Convenção Americana, mas seu funcionamento somente ocorreu, de forma efetiva, 

em 1980, quando emitiu sua primeira opinião consultiva e, sete anos mais tarde, sua primeira 

sentença”. 

Conforme já foi mencionado, a Corte é formada por sete juízes provenientes dos 

Países da OEA, que tenham sido signatários da Convenção Americana. Seus integrantes são 

“eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida 

competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o 

exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam 

nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos”, nos exatos termos do item 1 do 

artigo 52, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Além disso, conforme diz o item 2 

do artigo 52, não poderá haver juízes da mesma nacionalidade na composição da Corte, e seu 

quórum de funcionamento é de cinco juízes, como diz o artigo 56 da Convenção. 

Os membros da Corte são eleitos para um mandato de 6 anos, e só podem ser 

reeleitos apenas uma única vez. É o que dispõe o artigo 54, item 1, da Convenção. 
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A Corte, para além de um órgão com competências judiciais de resolução de 

conflitos, possui, também, uma competência consultiva, de modo que qualquer Estado parte 

da OEA poderá consultá-la sobre a interpretação das disposições da Convenção, bem como 

sobre a interpretação de qualquer instrumento internacional relativo aos direitos humanos em 

âmbito americano, conforme vaticina o item 1, do artigo 64 do Pacto de San José. A Corte 

pode, também, emitir pareceres, a pedido dos Estados, sobre a compatibilidade de suas 

legislações internas com as disposições convencionais dos mencionados instrumentos 

internacionais, conforme item 2 do já citado artigo 64. 

Merece destaque, e infelizmente de forma negativa, o fato de os indivíduos ou 

organismos não governamentais não possuírem legitimidade para demandar perante a corte, a 

diferença do que ocorre atualmente com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Nesses 

casos, o que está ao alcance deles é o direito de enviar denúncias e comunicações à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, que por sua vez poderá submeter o caso à Corte. Além 

da Comissão, os Estados-membros também possuem legitimidade para demandar perante a 

Corte Interamericana, desde que tenham aceitado a competência dela. Assim, pode-se dizer 

com que, infelizmente, não vigora no nosso Sistema Regional de Proteção aos Direitos 

Humanos o chamado Jus Standi, que é o ingresso direto por parte dos indivíduos no âmbito 

das Cortes supranacionais de direitos humanos, como é o caso europeu desde 1998. O que 

temos é o locus standi in judicio, que é a postulação realizada pela Comissão Interamericana 

iniciada por uma denúncia feita por um particular àquele órgão. 

As sentenças da Corte, quando do exercício de sua função contenciosa, são, segundo 

a Convenção, definitivas e inapeláveis, como indica o artigo 67 do Pacto de San José da 

Costa Rica. Desse modo, as sentenças da Corte fazem coisa julgada e são obrigatórias para os 

Estados que reconhecem sua competência em matéria contenciosa. Além disso, a Corte vem 

entendendo atualmente, conforme sua jurisprudência, que suas sentenças vinculam todos os 

demais Estados que integram a Convenção Americana de Direitos Humanos a título de 

interpretação, fazendo com que seja obrigatório para eles, não só o cumprimento da 

Convenção, mas seu cumprimento e interpretação a luz das decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

Há, ainda, a previsão de concessão de “medidas provisórias” nos casos de gravidade 

e urgência consideráveis, bem como quando se fizer necessário para evitar danos irreparáveis 

às pessoas, e, tratando-se de assunto ainda não submetido ao seu conhecimento, poderá a 



corte conceder tais medidas a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, conforme 

artigo 63, item 28. 

Ao final do julgamento, entendendo que houve violação dos direitos humanos por 

parte do Estado processado, a corte pode determinar o pagamento de indenização justa à 

vítima da lesão. Conforme dispõe o artigo 689, os Estados condenados se comprometem em 

cumprir a decisão do tribunal, podendo a sentença ser executada internamente, de acordo 

com o sistema jurídico do condenado para a execução de sentenças estrangeiras.  

Por derradeiro, cabe mencionar o que dispõe o artigo 6510. Tal disposição apresenta 

uma competência de supervisão, levada a efeito pela corte, quanto ao cumprimento de suas 

decisões, levando suas considerações sobre o assunto à Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com tudo que foi exposto no trabalho, considero estar demonstrado que nossa 

Constituição Federal possui uma abertura material para todos os direitos humanos que forem 

acrescentados em razão da assinatura de instrumentos internacionais relativos a esses direitos. 

Nos ensina Ingo Sarlet (2015, p. 80) que “para além de um conceito formal de 

Constituição (e de direitos fundamentais), há um conceito material, no sentido de existirem 

direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, pertencem ao corpo fundamental da 

Constituição de um Estado, mesmo não constando no catálogo”. 

O §2°, do artigo 5° da nossa Constituição, na verdade, é uma porta de entrada para 

normas materialmente constitucionais, o que se constata por meio de uma interpretação 

                                                
8 Artigo 63, item 2: Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos 

irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que 
considerar pertinentes.  Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá 

atuar a pedido da Comissão. 
9Artigo 68:  1. Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em 

que forem partes. 

 2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo 

processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. 

 
10 Artigo 65: A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em cada período ordinário de 

sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior.  De maneira especial, e com as recomendações 

pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças. 



sistemática das normas constitucionais presente no texto de 1988, que relaciona de forma 

íntima os direitos fundamentais com a dignidade humana (BULOS, 2015, p. 717). 

Como dito, qualquer tratado de direitos humanos assinado pela República Federativa 

do Brasil possuirá status material de norma constitucional, e por conseguinte integrará o 

bloco de constitucionalidade, engrossando o extenso rol de direitos fundamentais presentes 

em nossa Carta máxima. Lembrando que os tratados assinados anteriormente à Emenda 

Constitucional n° 45 de 2004 possuem tanto status de norma formalmente constitucional, 

como status de norma materialmente constitucional. 

Os tratados assinados pelo Brasil, integrantes do nosso Sistema Regional de 

Proteção aos Direitos Humanos, sendo o principal deles a Convenção Americana sobre 

direitos humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, o foram anteriormente à 

emenda constitucional n° 45 de 2004, de modo que são tidos, de acordo com o 

posicionamento adotado neste artigo, como normas constitucionais, material e formalmente. 

Assim, o judiciário brasileiro está obrigado a aplicar suas disposições, não podendo furtar-se 

de fazê-lo sob nenhum argumento, porque as normas definidoras de direitos humanos devem 

ser aplicadas imediatamente, conforme a determinação constitucional presente no artigo 5°, 

§1° da Constituição do Brasil. 

O Brasil obrigou-se internacionalmente a cumprir as disposições do Pacto de San 

José da Costa Rica, e segundo o artigo 27 da Convenção de Viena sobre tratados 

internacionais: “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado”. No caso do Brasil, nem mesmo uma norma 

constitucional, visto que a própria Constituição, e em redação originária, fruto da vontade do 

poder constituinte originário, previu que os direitos humanos previstos em tratados 

internacionais fazem parte de seu sistema normativo constitucional. Em última análise, deixar 

de aplicar um direito humano previsto em um tratado cujo Brasil é signatário é desrespeitar a 

constituição e sua força normativa. 

Quanto ao tema, é de importância ímpar citar o excelente e didático voto do Ministro 

Celso de Mello, prolatado no HC 87.585-8, em 12 de março de 2008, sobre o impacto do 

famigerado parágrafo 3°, do artigo 5, adicionado em razão da E.C. 45/2004. O caso envolvia 

a problemática relativa ao depositário infiel. Confira-se: 

 



o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das liberdades 

constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos tratados e 
convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi 

confiada aos juízes e Tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas 

funções políticas do Poder Judiciário. (…) É dever dos órgãos do Poder 

Público – e notadamente dos juízes e Tribunais – respeitar e promover a 
efetivação dos direitos humanos garantidos pelas Constituições dos Estados 

Nacionais e assegurados pelas declarações internacionais, em ordem a 

permitir a prática de um constitucionalismo democrático aberto ao processo 
de crescente internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana11. 

 

Nessa ordem de ideias, o Ministro, que anteriormente havia se posicionado contrário 

à hierarquia constitucional de tais tratados, influenciado pelo valor ético fundamental da 

pessoa humana, sustentou haver, no nosso direito, um sistema misto diferenciado, baseado na 

distinção existente entre os tratados internacionais tradicionais e os tratados de direitos 

humanos, alegando haver, quanto a esses últimos, hierarquia constitucional. Nas palavras do 

Ministro Celso de Mello: 

 

Após longa reflexão sobre o tema, (…) julguei necessário reavaliar certas 
formulações e premissas teóricas que me conduziram a conferir aos tratados 

internacionais em geral (qualquer que fosse a matéria neles veiculadas), 

posição juridicamente equivalente à das leis ordinárias. As razões invocadas 
neste julgamento, no entanto, convencem-me da necessidade de se 

distinguir, para efeito de definição de sua posição hierárquica em face do 

ordenamento positivo interno, entre as convenções internacionais sobre 
direitos humanos (revestidas de ‘supralegalidade’, como sustenta o 

eminente Ministro Gilmar Mendes, ou impregnadas de natureza 

constitucional, como me inclino a reconhecer) e tratados internacionais 

sobre as demais matérias (compreendidos estes numa estrita perspectiva de 
paridade normativa com as leis ordinárias). (…) Tenho para mim que uma 

abordagem hermenêutica fundada em premissas axiológicas que dão 

significativo realce e expressão ao valor ético-jurídico – 
constitucionalmente consagrado (CF, art. 4°, II) – da ‘prevalência dos 

direitos humanos’ permitirá a esta Suprema Corte, rever a sua posição 

jurisprudencial quanto ao relevantíssimo papel, à influência e à eficácia 

(derrogatória e inibitória) das convenções internacionais sobre direitos 
humanos no plano doméstico e infraconstitucional do ordenamento positivo 

do Estado brasileiro. (…) Em decorrência dessa reforma constitucional, e 

ressalvadas as hipóteses a ela anteriores (considerado, quanto a estas, o 
disposto no §2° do art. 5° da Constituição), tornou-se possível, agora, 

atribuir, formal e materialmente, às convenções internacionais sobre direitos 

humanos, hierarquia jurídico-constitucional, desde que observado, quanto 
ao processo de incorporação de tais convenções, o ‘iter’ procedimental 

concernente ao rito de apreciação e de aprovação das propostas de Emenda 

à Constituição, consoante prescreve o §3° do art. 5° da Constituição (…). É 
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preciso ressalvar, no entanto, como precedentemente já enfatizado, as 

convenções internacionais de direitos humanos celebradas antes do advento 
da EC n. 45/2004, pois, quanto a elas, incide o §2° do art. 5° da 

Constituição, que lhes confere natureza materialmente constitucional, 

promovendo sua integração e fazendo com que se subsumam à noção 

mesma de bloco de constitucionalidade12. 
 

Destarte, não há maneiras de argumentar em desfavor da hierarquia constitucional 

dos tratados de direitos humanos. Está claro na nossa Lex Mater. A normativa constitucional 

inclui todos os direitos previstos nos tratados internacionais em que o Brasil é parte (art. 5°, 

§2° da CF), e a interpretação exposta está em consonância com a máxima efetividade das 

normas constitucionais, bem como atende à determinação constitucional de prevalência, 

sempre, dos direitos humanos (art. 4, II da CF), no que concerne às suas relações 

internacionais, de modo que ao cumprimento dos tratados deve-se dar prevalência a esses 

direitos. 

Dessa forma, se o Estado brasileiro nega-se a prestar proteção ou viola qualquer dos 

direitos previstos na Convenção Americana sobre direitos humanos (viola, também, 

frontalmente sua Constituição), e não sana a violação pelos meios ordinários, a vítima da 

violação poderá apresentar petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que por sua 

vez poderá levar o caso à Corte de San José, que, entendendo pela violação das disposições 

convencionais, poderá aplicar severa punição ao Estado violador. Destacando-se que a 

Comissão também pode ser acionada por Organismos internacionais não governamentais. 

Caso isso ocorra, o Brasil não poderá furtar-se de cumprir a sentença proferida pela Corte, 

bem como não poderia ter deixado de proteger os direitos previstos na convenção, 

independentemente de qualquer argumento que se apresente, pois trata-se de direitos 

protegidos pela Constituição Federal do Brasil. 

Nessa toada, é imperioso destacar que Corte também reconhece a responsabilidade 

do Estado por atos praticados pelo Poder Judiciário no exercício de sua competência 

constitucional13, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, caso o STF 

insista na tese de que não há possibilidade de aplicabilidade imediata e irrestrita dos direitos 

humanos previstos na Convenção americana em confronto com nossas normas 

constitucionais, haverá a possibilidade de o Brasil sofrer sanções perante a corte em razão do 
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pensamento da nossa Suprema Corte, totalmente contrário às marés progressistas que visam a 

universalização da proteção aos direitos humanos. 

A posição que sustenta a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos 

perante nosso ordenamento interno é a mais acertada ao nosso sentir. Tais tratados não são, 

de forma alguma, meras leis ordinárias, pois sua hierarquia é extraída do que dispõe o artigo 

5º, §2° da Carta maior brasileira, dispositivo que objetiva a promoção da integração entre 

direito interno e direito internacional, visando a maior proteção e promoção de direitos 

elementares dos seres humanos. As consequências dessa posição são as seguintes: (a) o 

princípio da dignidade humana é o mais elementar e deve ser observado ao tratar do tema 

(art.1º, inciso III da CF); (b) os tratados relativos a direitos humanos possuem prevalência na 

ordem constitucional pois integram o Jus Cogens, que como se sabe é cogente e 

inderrogável; (c) os tratados internacionais comuns gozam de força normativa de lei 

ordinária, enquanto os tratados de direitos humanos possuem hierarquia normativa especial, 

sendo normas constitucionais; (d) os tratados comuns objetivam manter o equilíbrio e a 

reciprocidade entre os Estados, já os tratados de direitos humanos transcendem esse objetivo 

apresentando importância monumental, pois salvaguardam direitos das mulheres e homens 

cidadãos do mundo, e não meramente prerrogativas estatais (BULOS, 2015, p. 719). 
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