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RESUMO 

 
 
 

 

MMAAIIAA,,  TTéérrcciiuuss  GGoonnddiimm.. Os Precedentes da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e a Responsabilidade Internacional do Estado Brasileiro por 
violações aos direitos humanos causadas por decisões do Supremo Tribunal 
Federal: uma abordagem transconstitucional. DDiisssseerrttaaççããoo  ((MMeessttrraaddoo  eemm  DDiirreeiittoo))  

––  PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  CCeennttrroo  ddee  CCiiêênncciiaass  JJuurrííddiiccaass  //  FFDDRR,,  

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo,,  RReecciiffee,,  22001144.. 
 
 
 
 
No contexto da atual sociedade mundial multicêntrica, o problema da proteção dos 
direitos humanos se emancipou do Estado, perpassando diversas ordens jurídicas, 
inclusive não estatais. A presente dissertação enfoca apenas a relação entre a 
ordem estatal e a ordem internacional no que respeita à responsabilidade 
internacional do Estado por violações aos direitos humanos causadas por decisões 
judiciais. Fixadas tais balizas, a questão a saber é se os precedentes da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos constituem uma nova forma de entrelaçamento 
entre a ordem internacional e a ordem estatal brasileira, e, em caso positivo, se eles 
se impõem com força vinculante ao Supremo Tribunal Federal. O referencial teórico 
adotado é o transconstitucionalismo, segundo o qual a constituição em sentido 
moderno, na qualidade de mecanismo que possibilita a diferenciação entre os 
sistemas jurídico e político, existe apenas no plano estatal. Logo, não se trata do 
conflito entre uma multidão de constituições na sociedade mundial. Trata-se, na 
verdade, de problemas jurídico-constitucionais que interessam simultaneamente a 
várias ordens, sem que nenhuma delas detenha o primado da ultima ratio jurídica. 
Para resolver os conflitos entre essas ordens, faz-se necessário a construção de 
uma racionalidade transversal que propicie o diálogo entre elas. Na relação entre 
tribunais internacionais e domésticos, o modelo de articulação é o mais compatível 
com o transconstitucionalismo, visto que possibilita o diálogo entre as Cortes, sem 
partir, de antemão, nem para a mera convergência nem para a divergência. O 
reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana e o 
comprometimento do Estado brasileiro na solução dos problemas essenciais do 
constitucionalismo criam a legítima expectativa de que os precedentes dessa Corte 
Internacional sejam considerados nas decisões do Supremo Tribunal Federal, 
servindo para a reconstruir a própria identidade da ordem constitucional brasileira. 
Os precedentes da Corte Interamericana constituem, portanto, ônus argumentativos 
para o Supremo Tribunal Federal. 
 
 
Palavras-chave: 1. responsabilidade internacional; 2. transconstitucionalismo; 3. 
precedentes. 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

 
MAIA, Tércius Gondim. TThhee  PPrreecceeddeenntt  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  CCoouurrtt  ooff  HHuummaann  

RRiigghhttss  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  BBrraazziilliiaann  ssttaattee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  

vviioollaattiioonnss  ccaauusseedd  bbyy  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt::  aann  aapppprrooaacchh  

ttrraannssccoonnssttiittuucciioonnaall..  DDiisssseerrttaattiioonn  ((MMaasstteerr‟‟ss  DDeeggrreeee  ooff  LLaaww))    Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2014.  
 
 
 
 
In the context of today's global society multicentric, the problem of the protection of 
human rights has emancipated the state, passing various legal systems, including 
non-state actors. This dissertation focuses only on the relationship between the state 
order and international order with regard to international responsibility of the State for 
human rights violations caused by judicial decisions. Set such goals, the question is 
whether the precedents of the Court of Human Rights constitute a new form of 
entanglement between the international and Brazilian state order, and, if so, whether 
they impose tight binding to the Supreme Court. The theoretical approach is 
transconstitucionalism, whereby the constitution in the modern sense, as a 
mechanism that enables the differentiation between the legal and political systems, 
there is only the state plan. Therefore, it is not the conflict between a multitude of 
constitutions in the world society. It is, in fact, the legal and constitutional issues that 
concern several orders simultaneously, without any of them holds the primacy of 
legal ultima ratio. To resolve conflicts between these orders, it is necessary to build a 
cross rationality that fosters dialogue between them. The relationship between 
international and domestic courts, the articulation model is more compatible with 
transconstitucionalism since enables dialogue between Cortes, from without, 
beforehand, nor to mere convergence nor divergence. The recognition of the 
contentious jurisdiction of the Inter-American Court and the commitment of the 
Brazilian government in solving the basic problems of constitutionalism create a 
legitimate expectation that the International Court precedents that are considered in 
the decisions of the Supreme Court, serving to rebuild the identity of the 
constitutional order Brazilian. The court's precedents are therefore argumentative 
burden for the Supreme Court. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 1. international responsibility; 2. transconstitucionalism; 3. precedent. 
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Introdução 

 

A garantia dos direitos fundamentais e o controle do poder, problemas 

jurídico-constitucionais que motivaram os diversos movimentos constitucionais que 

deram origem à constituição em sentido moderno, extrapolaram os limites das 

fronteiras dos Estados, perpassando atualmente diversas ordens jurídicas (NEVES, 

2009, p. 256). 

O tratamento dispensado pelo Estado a seus nacionais, matéria antes 

reservada ao seu domínio exclusivo, tornou-se relevante para outras ordens 

jurídicas, inclusive e especialmente para a ordem internacional. 

Com efeito, por força do processo de internacionalização dos direitos 

humanos, que se iniciou a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que tem 

como marco histórico a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o 

Estado passou a prestar contas de sua atuação em matéria de direitos humanos a 

diversos organismos internacionais de monitoramento, de que são exemplos o 

Comitê contra a Tortura e o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial, 

dentre outros. Além disso, o Estado passou a responder perante Cortes 

Internacionais sobre as violações de direitos humanos que lhe são imputadas. 

A responsabilidade internacional dos Estados, antes restrita aos danos aos 

estrangeiros e submetida à lógica da reciprocidade, incorporou conteúdos 

constitucionais com a emergência do direito internacional dos direitos humanos. O 

standard internacional de proteção, que antes pautava a conduta dos Estados 

apenas em relação aos estrangeiros, universalizou-se e, mais do que isso, pretende 

se impor aos Estados com força vinculante sob a alegação de se tratar de norma 

acobertada pelo príncípio do jus cogens, positivado no art.53 da Convenção de 

Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados. 

De fato, os direitos humanos, em contraposição aos direitos fundamentais, 

que valem dentro de uma ordem constitucional determinada, pretendem valer “para 

qualquer ordem jurídica existente na sociedade mundial” (NEVES, 2009, p. 253). 

Nesse contexto, pode-se concluir que: 
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O Estado deixou de ser um locus privilegiado de solução de problemas 
constitucionais. Embora fundamental e indispensável, é apenas um dos 
diversos loci em cooperação e concorrência na busca do tratamento desses 
problemas. A integração sistêmica cada vez maior da sociedade mundial 
levou à desterritorialização de problemas-caso jurídico-constitucionais, que, 
por assim dizer, emanciparam-se do Estado (NEVES, 2009, p. 297). 

 

Sem desconhecer, portanto, que o problema da proteção dos direitos 

humanos se emancipou do Estado, perpassando diversas ordens jurídicas, inclusive 

não estatais, este trabalho focará sua atenção na relação entre a ordem estatal e a 

ordem internacional, mais especificamente na relação entre o Supremo Tribunal 

Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos no que respeita à 

responsabilidade internacional do Estado por violações de direitos humanos. 

Dentre os atos ilícitos que podem ser imputados ao Estado, serão 

consideradas apenas as violações de direitos humanos causadas por decisões 

judiciais.  

Fixadas tais balizas, será investigado, inicialmente, se os precedentes da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos constituem uma nova forma de 

entrelaçamento entre a ordem internacional e a ordem estatal brasileira, distinta da 

forma tradicional consistente na incorporação de tratados (NEVES, 2009, p. 116), e, 

em caso positivo, se eles se impõem com força vinculante ao Supremo Tribunal 

Federal. 

Em outras palavras, cumpre aferir se os precedentes da Corte Interamericana 

constituem fonte normativa, agregando-se ao standard internacional de justiça que 

serve de parâmetro para aferição da responsabilidade internacional do Estado. 

Nesse contexto, a questão é saber se a desobediência a tais precedentes pelo 

Supremo Tribunal Federal seria suficiente para caracterizar a responsabilidade 

internacional do Estado brasileiro por violações de direitos humanos. 

Delimitado e situado os termos do problema, o paradigma teórico que 

orientará a busca de sua solução será o transconstitucionalismo, na linha proposta 

pelo constitucionalista Marcelo Neves. 

De início, será realizada uma breve análise da evolução histórica da 

responsabilidade internacional do Estado. O objetivo é demonstrar a transição de 

uma abordagem estritamente civilista, voltada à proteção dos estrangeiros e cuja 

consequência era unicamente a reparação do dano causado, para uma abordagem 

constitucionalista, pautada por um standard universal de proteção que se pretende 
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vinculante a todos os Estados e cujo objetivo primordial é o cumprimento das 

obrigações internacionais. 

Esse processo de constitucionalização do direito internacional público 

relativizou dogmas do direito internacional clássico construídos sob o paradigma 

westfaliano, especialmente os da soberania estatal absoluta, do voluntarismo e da 

reciprocidade entre os Estados na criação e no cumprimento das obrigações 

internacionais. 

Buscar-se-á demonstrar que, por força desse novo cariz da responsabilidade 

internacional do Estado, o dano, material ou moral, e a culpa deixaram de ser 

elementos essenciais para sua configuração, bastando, para tanto, a ocorrência de 

um ilícito internacional imputável ao ente estatal. 

Em seguida, serão examinadas as hipóteses de responsabilidade 

internacional do Estado decorrente de atos e omissões do Poder Judiciário, bem 

como a natureza da relação, segundo os preceitos do direito internacional público, 

entre as Cortes Internacionais e o Poder Judiciário estatal e seus reflexos no 

processo internacional que trata de violações de direitos humanos causadas por 

decisões judiciais. 

O capítulo terceiro será dedicado à delimitação semântica do conceito de 

constituição, segundo o paradigma teórico eleito para orientar a pesquisa. Essa 

delimitação é importante para deixar claro que, segundo o transconstitucionalismo, a 

constituição em sentido moderno constitui um mecanismo peculiar aos Estados, 

inexistindo um equivalente funcional no plano internacional.  

O capítulo quarto tratará do conceito de racionalidade transversal, proposto 

por Marcelo Neves a partir dos conceitos de acoplamento estrutural e de razão 

transversal, como mecanismo de aprendizado e influência mútuos entre os diversos 

sistemas sociais autônomos da sociedade mundial multicêntrica. Também serão 

abordados os aspectos que constituem o lado negativo da racionalidade transversal. 

Observadas tais premissas, será examinado, no capítulo quinto, o 

transconstitucionalismo entre ordens jurídicas. Diferente da Constituição transversal, 

que envolve a relação entre dois sistemas funcionais distintos – política e direito – o 

transconstitucionalismo entre ordens jurídicas envolve apenas um sistema funcional, 

no caso, o direito.  

O transconstitucionalismo entre ordens jurídicas decorre, na verdade, de uma 

diferenciação no interior do sistema jurídico em razão da existência de uma 



16 

 

pluralidade de ordens jurídicas na sociedade. Tal como a sociedade mundial, o seu 

sistema jurídico também é multicêntrico, ou seja, as ordens jurídicas que o compõem 

têm pretensão de autonomia e nenhuma delas ostenta a condição de centro 

supremo detentor da ultima ratio jurídica. 

Não há, portanto, uma relação hierárquica linear entre os níveis múltiplos do 

sistema jurídico multicêntrico. Na verdade, a paridade e o nexo circular entre as 

ordens apontam para a existência de hierarquias entrelaçadas entre elas (NEVES, 

2009, p. 237), razão pela qual existe uma contribuição recíproca para a construção 

da identidade das ordens jurídicas envolvidas nos entrelaçamentos, sem que 

nenhuma delas abdique de sua pretensão de autofundamentação. 

Ante tal contexto, será ressaltada, no plano da construção de uma 

metodologia do transconstitucionalismo, que é indispensável “a reconstrução 

permanente da “identidade constitucional” por força de uma consideração 

permanente da alteridade” (NEVES, 2009, p. 272). Isso implica uma disposição para 

um diálogo constitucional que rejeita, por conseguinte, um modelo de resistência que 

caracteriza o provincianismo estatalista, mas, por outro lado, também não acata um 

inocente modelo de pura convergência. 

Em vista disso, o modelo de articulação, ao defender a abertura ao diálogo 

com fontes estrangeiras e internacionais (JACKSON, 2005, p. 114), mas sem que 

isso implique uma necessária convergência, é o que se apresenta mais adequado à 

aborgagem transconstitucional. 

O capítulo sexto tratará, exatamente, da aplicação do modelo de articulação 

no transconstitucionalismo entre o direito internacional público e o direito estatal. 

Também serão consideradas as diferentes perspectivas de observação na solução 

de problemas jurídico-constitucionais referentes à proteção dos direitos humanos 

que interessam, simultaneamente, às ordens estatais e internacional. 

Será abordada, ainda no capítulo sexto, a experiência do 

transconstitucionalismo no âmbito do Sistema Regional Europeu de Proteção dos 

Direitos Humanos, com ênfase na teoria da margem de apreciação construída pela 

jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. 

O capítulo sétimo terá por objeto, especificamente, o transconstitucionalismo 

entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. 

Inicialmente, será feita uma breve exposição do Sistema Interamericano de Proteção 
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dos Direitos Humanos baseado na Convenção Americana de Direitos Humanos e da 

relação da República Federativa do Brasil com esse sistema regional de proteção.  

Em seguida, será examinada a superação, pelo Supremo Tribunal Federal, de 

um entendimento jurisprudencial consolidado por décadas no sentido de que os 

tratados internacionais, inclusive os de proteção dos direitos humanos, estavam 

situados no mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias. Essa postura do 

Supremo Tribunal Federal demonstrou sua abertura ao diálogo transconstucional e 

diminuiu, de forma considerável, o potencial de conflitos entre suas decisões e as da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal demonstrou, em diversas 

oportunidades, sua disposição ao diálogo transconstitucional no sistema mundial de 

níveis múltiplos ao considerar decisões de cortes internacionais e de cortes 

constitucionais de outros Estados “não só como obter dicta, mas como elementos 

construtores da ratio decidendi” (NEVES, 2009, p. 167). 

Os exemplos de diálogo transconstitucional envolvendo o Supremo Tribunal 

Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, acima referidos, 

demonstram que “não se trata simplesmente da imposição de decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)” ao Supremo Tribunal Federal (NEVES, 

2009, p. 144). A questão a saber, portanto, é como os precedentes da Corte 

Interamericana são considerados pelo Supremo Tribunal Federal na solução de 

problemas jurídico-constitucionais que interessam a ambas as Cortes. 

Por fim, no último capítulo constarão as conclusões da pesquisa. 
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1. A evolução da responsabilidade Internacional do Estado. De uma 
abordagem civilista a uma abordagem constitucional 
 

1.1 Origem histórica da responsabilidade internacional do Estado 

 

O reconhecimento de que o Estado responde por violações aos direitos 

fundamentais, independente da nacionalidade do indivíduo lesado, constitui um 

desenvolvimento da própria história da responsabilidade internacional do Estado, 

outrora restrita aos danos sofridos pelos estrangeiros. 

Com efeito, o reconhecimento da responsabilidade internacional por violação 

aos direitos do indivíduo remonta às cartas de represálias existentes na Idade Média 

(RAMOS, 2004, p. 43), cujo pressuposto era o dever do príncipe de garantir a devida 

proteção a seus súditos que não conseguiam obter no país em que se encontravam 

a reparação pelos prejuízos que haviam sofrido (DE VISSCHER, 1935, p. 370). 

O estrangeiro, portanto, deveria recorrer necessariamente às instituições do 

país onde se encontrava para obter a reparação do dano sofrido. Apenas no caso de 

esgotamento dos recursos internos sem que lhe fosse garantida a devida justiça, ele 

poderia recorrer à proteção de seu soberano, que expedia em seu favor as 

denominadas cartas de represálias1, garantindo-lhe o direito de recuperar, mesmo 

pela força, seu bem ou o equivalente necessário à reparação do prejuízo sofrido no 

estrangeiro (DE VISSCHER, 1935, p. 371). 

Os litígios que motivavam a expedição das cartas de represálias eram sempre 

de origem privada (CANÇADO TRINDADE, 1997, p. 25). Ao dano sofrido em uma 

relação de natureza privada se acrescentava o agravo decorrente da denegação ou 

recusa de justiça, legitimando o estrangeiro a recorrer às cartas de represálias (DE 

VISSCHER, 1935, p. 371). 

Com a ascensão do Estado Moderno, concentrando poderes e politicamente 

organizado, a função de proteção dos nacionais que se encontravam no exterior foi 

                                                 
1
 “Outrora, príncipes e soberanos emitiam cartas de represália não a estrangeiros mas somente a 

seus cidadãos ou súditos no exterior, e depois de terem estes esgotados todos os meios de 
solucionar a controvérsia no país de residência. Nos tempos modernos, a regra passou a aplicar-se 
no contexto do direito relativo à responsabilidade do Estado por danos causados a estrangeiros” 
(CANÇADO TRINDADE, 1997, p. 23). 
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assumida pelo Estado, que a exerce por meio da denominada proteção diplomática 

(CANÇADO TRINDADE, 1979, p. 24). 

De um lado, afastou-se a justiça privada exercida por meio das represálias, 

possibilitando, com base em uma concepção unitária de Estado “uma sistematização 

dos deveres e responsabilidades internacionais dos Estados” (CANÇADO 

TRINDADE, 1979, p. 24), mas com as restrições decorrentes da concepção de 

soberania estatal absoluta então vigente. 

Com efeito, por meio da proteção diplomática, o Estado toma para si, no 

exercício de direito próprio e de acordo com seus critérios, o dano sofrido por seu 

nacional no estrangeiro, para reclamar a devida reparação ao Estado infrator. 

Conforme observa Cançado Trindade, “havia um reclamante queixando-se de um 

dano sofrido em outro país ou Estado e supostamente engajando a responsabilidade 

desse último” (CANÇADO TRINDADE, 1997, p. 24). 

A proteção diplomática tem como pressuposto o esgotamento dos recursos 

internos e visa a transportar para o plano internacional uma questão que deveria ter 

sido resolvida no plano doméstico (DE VISSCHER, 1935, p. 374). 

Consolidou-se, dessa forma, a concepção de que o Estado responde, no 

plano internacional, por danos causados a estrangeiros. 

Os limites de tal responsabilidade, contudo, eram acanhados. Com efeito, o 

Estado somente poderia ser acionado no plano internacional por danos causados 

unicamente aos estrangeiros. O tratamento dispensado pelo Estado aos seus 

próprios nacionais não tinha relevância para o direito internacional2. 

É certo, por outro lado, que quando se fala em estrangeiro não se estar a falar 

de qualquer estrangeiro. De fato, o objetivo primordial do direito internacional público 

era conferir alguma segurança ao investimento de empresas da Europa ocidental e 

dos Estados Unidos em países situados na periferia do capitalismo, notadamente na 

América Latina, tendo em vista a conhecida instabilidade política desses países. 

Nesse sentido observa Francisco Rezek: 

 

                                                 
2
 A proteção exclusiva aos estrangeiros era uma característica marcante do direito internacional 

público até a primeira metade do Século XX. Não obstante, deve-se registrar que o Tratado de Berlim, 
concluído em 13 de julho de 1878, impôs aos países balcânicos o dever de conceder a seus próprios 
nacionais certos direitos fundamentais democráticos, sendo que a violação a esse dever engendrava 
a responsabilidade internacional do Estado. O mesmo se diga em relação aos tratados de proteção 
de minorias celebrados sob os auspícios da Sociedade das Nações. Isso demonstra que havia um 
interesse jurídico da comunidade internacional a respeito da maneira como o Estado se conduzia em 
relação a seus próprios nacionais (COHN, 1939, p. 312). 
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O particular, objeto da proteção diplomática, vinha a ser cada vez mais a 
empresa e menos o indivíduo. O ente causador do dano e responsável por 
sua reparação era, via de regra, um Estado em desenvolvimento, plantado 
no hemisfério sul, quase sempre na América Latina. Por seu turno o Estado 
patrial, outorgante da proteção, tendia a estar alinhado entre os 
exportadores de capital, de tecnologia, e de súditos tanto mais entusiastas 
do lucro em ritmo de aventura quanto resguardados, pelo providencial 
mecanismo, dos riscos que com lógica e justiça se presumem inerentes a 
toda aventura (REZEK, 2011, p. 322). 

 

Não por outra razão, a aferição do tratamento adequado ao estrangeiro 

tomava por base o parâmetro estabelecido pelas nações europeias3 (RAMOS, 2004, 

p. 44).  

Além disso, a vítima do dano, o estrangeiro, ou mais especialmente a 

sociedade empresária estrangeira – a quem não se reconhecia a qualidade de 

sujeito de direito internacional - dependia da proteção de seu Estado nacional, que 

deveria endossar “(teoria do endosso ou proteção diplomática) a sua reclamação, 

isto é, tornando-a sua (do Estado)” (MELLO, 1994, pp. 452-453). 

Tal proteção ficava a depender, necessariamente, do juízo discricionário do 

Estado, que poderia, por questões de conveniência e política internacional, 

simplesmente se negar a endossar a reclamação de seu nacional, ou, ao contrário, 

exercer a proteção diplomática independente de ter sido requerida por seu nacional 

(REZEK, 2002, p. 277). 

Com efeito, a questão se resolvia em uma relação bilateral entre Estados, 

mesmo sendo o particular estrangeiro a vítima do dano. Entendia-se que havia um 

dano indireto ao Estado de nacionalidade do estrangeiro, de tal sorte que o ente 

estatal ao conceder a proteção diplomática estava exercendo um direito próprio, e 

não atuando em nome de seu nacional (RAMOS, 2004, p. 45). 

Amparada nesse entendimento, boa parte da doutrina e diversos governos do 

hemisfério norte se opuseram à denominada cláusula ou doutrina Calvo, formulada 

pelo jurista argentino Carlos Calvo, segundo a qual o estrangeiro poderia, no ajuste 

contratual, renunciar previamente ao benefício da proteção diplomática. Referindo-se 

à reação à doutrina Calvo, observa Rezek: 

 

                                                 
3
 Verifica-se, portanto, uma clara assimetria entre direito e poder, ou seja, a instrumentalização do 

direito internacional público pelas potências do Hemisfério Norte. Essa relação assimétrica entre 
direito e poder no plano internacional, indiscutivelmente ainda existente, constitui, segundo Marcelo 
Neves, um dos entraves para que se possa falar de uma Constituição em nível mundial (NEVES, 
2009, p. 92). 
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A doutrina e diversos governos do hemisfério norte reagiram à cláusula 
Calvo do modo previsível, estimando-a nula, e o fundamento jurídico dessa 
reação foi relativamente simples: a proteção diplomática, segundo o direito 
das gentes, não é direito próprio do particular, mas de seu Estado patrial. É 
sempre o último quem decide sobre o endosso da reclamação do súdito que 
se afirma lesado no estrangeiro, mesmo na ausência de pedido formal 
deste. Não se compreende, em tais circunstâncias, que disponha o 
indivíduo ou a empresa da prerrogativa de renunciar à proteção diplomática, 
entendida como um direito que não lhe pertence (REZEK, 2002, p. 277). 

 
Tratando-se, portanto, de uma relação bilateral entre Estados envolvendo, de 

regra, danos causados à propriedade de empresas estrangeiras, a teoria da 

responsabilidade internacional do Estado foi construída segundo uma abordagem 

civilista. Nesse sentido, salienta Bernhard Graefrath: 

 
Consequentemente, também não é surpreendente que as concepções da 
responsabilidade internacional, que foram desenvolvidas essencialmente na 
segunda metade do Século XIX e nos primeiros 40 anos do nosso século, 
partam exclusivamente do caráter exclusivamente bilateral das obrigações 
internacionais e se concentrem na proteção da propriedade privada 
(GRAEFRATH, 1984, p. 24. Tradução livre do autor). 

 
Por conta dessa concepção civilista, o dano,4 material ou moral (ACCIOLY, 

2002, p. 149; ACCIOLY, 1947, p. 41; MELLO, 1994, p. 448), e a culpa5 eram 

considerados requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade 

internacional dos Estados. 

 

 

 

                                                 
4
 “Com efeito, a importância dada ao elemento dano para responsabilidade internacional do Estado é 

consequência do estudo do tema ter sido limitado, no século passado e no início do atual, à proteção 
de estrangeiros, tendo sido comum o exame do mérito da violação das obrigações primárias dentro 
da análise do conjunto de normas de responsabilização internacional. No caso da proteção 
internacional aos bens e às pessoas estrangeiras, a obrigação internacional do Estado é não causar 
dano injusto. Ora, se o Estado não gera dano ao particular, não cabe falar em responsabilidade 
internacional do Estado por ausência de obrigação internacional violada. Assim, para a doutrina o 
elemento „dano‟ acabou sendo considerado como essencial na caracterização da responsabilidade 
internacional do Estado” (RAMOS, 2004, p. 201). 

5
 Hugo Grotius, considerado o fundador do direito internacional moderno, orientou a responsabilidade 

internacional do Estado de acordo com as regras de responsabilidade estabelecidas pelo direito 
romano, ou seja, fundada na culpa, tendo sido seguido por Vattel, Oppenheim, Lauterpacht, Salvioli e 
Le Fur (COHN, 1939, pp. 246-247; RAMOS, 2004, pp. 94-95). Segundo a teoria subjetiva ou da 
culpa, “um Estado, para ser responsável perante o DI, necessita não apenas violar uma norma 
internacional, mas violá-la com culpa” (MELLO, 1994, p. 450). É certo que, posteriormente, Anzilotti 
formulou a teoria objetiva, segundo a qual a responsabilidade internacional decorre exclusivamente 
da violação objetiva de uma obrigação internacional pelo Estado, sendo irrelevante a presença da 
culpa para a sua caracterização. 
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Em vista disso, entendia-se, outrossim, que as sanções não poderiam 

constituir parcela da responsabilidade internacional do Estado, que se resolvia 

unicamente na obrigação de ressarcir o dano causado6 (GRAEFATH, 1984, p. 24). 

Verifica-se, portanto, que a teoria da responsabilidade internacional do 

Estado, construída no período compreendido entre o final do Século XIX e a primeira 

metade do Século XX, seguiu uma abordagem civilista, pois girava, basicamente, em 

torno de uma relação bilateral entre Estados que tinha por objeto a obrigação de 

reparar o dano causado aos bens ou à pessoa do estrangeiro. 

 

1.2 Transição da abordagem civilista para a abordagem constitucional7 
 

Não obstante os limites acima apontados, restou consolidado que a forma de 

tratamento dispensada pelo Estado aos estrangeiros era relevante para o direito 

internacional, tendo em vista o interesse do Estado de nacionalidade do estrangeiro. 

Não se tratava, portanto, de uma questão reservada ao domínio exclusivo do Estado 

em que se encontrava o estrangeiro. 

O mesmo não se diga, repita-se, em relação ao tratamento dispensado aos 

nacionais. Com efeito, por força do princípio da soberania estatal absoluta então 

vigente, o problema da observância ou não dos direitos fundamentais em relação 

aos nacionais não ultrapassava as fronteiras do Estado, tratando-se de questão 

reservada ao seu domínio exclusivo. 

A partir do início do Século XX, com o advento da Organização Internacional 

do Trabalho, da Liga das Nações e do Direito Humanitário e, de forma mais 

pronunciada, a partir do pós-guerra com o processo de internacionalização dos 

                                                 
6
 É certo que o desenvolvimento do direito internacional demonstrou a insuficiência da reparação do 

dano como única consequência da responsabilidade internacional do Estado (GRAEFATH, 1984, p. 
29). Com efeito, predomina atualmente o entendimento de que a responsabilidade internacional não 
se esgota numa relação de natureza reparatória entre o Estado infrator e o Estado lesado, podendo 
implicar o surgimento de novas relações jurídicas de “cunho reparatório, coercitivo e mesmo punitivo” 
(RAMOS, 2004, p. 82). Esse foi o critério adotado pela Comissão de Direito Internacional da ONU no 
projeto de codificação da Responsabilidade Internacional do Estado por ilícitos internacionais 
aprovado em 2001, conforme observa James Crawford: “A third view, which came to prevail, held that 
the consequences of an internationally wrongful act cannot be limited either to reparation or to a 
„sanction‟. In international law, as in any system of law, the wrongful act may give rise to various types 
of legal relations, depending on the circunstances” (CRAWFORD, 2005, p. 79). 

7
 Não se pretende afirmar que houve a pura e simples superação e abandono da abordagem civilista, 

mas que se passou a levar em conta conteúdos de natureza constitucional no âmbito da 
responsabilidade internacional do Estado, notadamente no que diz respeito às violações de direitos 
humanos, o que implicou a relativização de alguns dogmas do direito internacional público. 
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direitos humanos, o direito internacional, rompendo o dogma da soberania estatal 

absoluta, passou a reconhecer o indivíduo como sujeito de direito internacional, 

admitindo intervenções no plano nacional com vistas à proteção dos direitos 

humanos8. 

Os problemas que motivaram os diversos movimentos constitucionais que 

geraram a constituição em sentido moderno9 – garantia dos direitos fundamentais e 

controle do poder – extrapolaram os limites dos Estados, tornando-se relevantes 

para outras ordens jurídicas, inclusive não estatais (NEVES, 2009, p. XXI). Tais 

questões deixaram de ser de interesse exclusivamente doméstico. Em vista disso, 

pode-se concluir que: 

 
O direito constitucional, nesse sentido, embora tenha a sua base originária 
no Estado, dele se emancipa, não precisamente porque surgiu uma 
multidão de novas Constituições, mas sim tendo em vista que outras ordens 
jurídicas estão envolvidas diretamente na solução dos problemas básicos, 
prevalecendo, em muitos casos, contra a orientação das respectivas ordens 
estatais. (NEVES, 2009, p. XXI). 

 

Fala-se, nesse contexto, de uma constitucionalização do direito internacional 

público, não no sentido de que a ordem internacional tenha assumido a natureza de 

uma Constituição estatal em sentido moderno10 (NEVES, 2009, p. 92), mas no 

sentido da incorporação de conteúdos constitucionais pelo direito internacional 

público. Tal conjuntura acaba por exigir “uma abordagem que aproxime o Direito 

Internacional do Direito Constitucional” (MENDES, 2010, p. 255). 

Na verdade, o constitucionalismo abriu-se para esferas além do Estado, não 

porque tenham surgido outras Constituições (não estatais), mas sim porque 

problemas constitucionais “perpassam simultaneamente ordens jurídicas diversas” 

(NEVES, 2009, p. 269), inclusive a ordem internacional. 

                                                 
8
 Sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos: BOBBIO, 2004, pp. 25-77 e 

PIOVESAN, 2011, p. 167-206. 

9
 “O conceito de Constituição em sentido moderno relaciona-se originariamente com o 

constitucionalismo como experiência histórica associada aos movimentos revolucionários dos fins do 
século XVIII. O constitucionalismo apresenta-se inicialmente como semântica político-jurídica que 
reflete a pressão estrutural por diferenciação entre política e direito no âmbito da emergente 
sociedade multicêntrica da modernidade. Mas a semântica constitucionalista reagiu construtivamente 
no plano das estruturas, servindo como „ideologia‟ revolucionária para o surgimento das Constituições 
como artefatos possibilitadores e asseguradores da diferença entre sistemas político e jurídico”. 
(NEVES, 2009, p. 53). 

10
 “Pelo menos até o momento, apesar da forte juridificação no plano internacional, não parece tão 

simples transferir o conceito de Constituição em sentido moderno, dependente de amplos 
pressupostos, a instâncias globais de natureza internacional ou supranacional. Esse transporte 
conceitual importa, no mínimo, o reconhecimento de certas restrições” (NEVES, 2009, p. 92).  
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Nesse contexto, o reconhecimento do princípio do jus cogens (art.53 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969) e de obrigações 

internacionais erga omnes, especialmente em matéria de direitos humanos, 

“acresceram uma verticalidade parcial no sistema horizontal do direito internacional 

público” (NEVES, 2009, p. 90). 

De fato, desde o caso Barcelona Traction, julgado pela Corte Internacional de 

Justiça, que se admite, em razão da natureza dos direitos envolvidos, que o ilícito 

internacional poderá implicar o surgimento de relações envolvendo vários Estados e 

até mesmo toda a comunidade internacional (CRAWFORD, 2005, p. 79), não se 

restringindo, portanto, a uma mera relação bilateral entre Estados. Nesse sentido, 

vale transcrever o que restou consignado pela Corte Internacional de Justiça no 

referido precedente: 

 
Uma distinção essencial deve ser estabelecida em particular entre as 
obrigações dos Estados em relação à comunidade internacional como um 
todo e aquelas que nascem nas relações bilaterais dos Estados no quadro 
da proteção diplomática. Por sua própria natureza, as primeiras concernem 
a todos os Estados. Considerada a importância dos direitos em causa, todos 
os Estados podem ser considerados como tendo um interesse jurídico de 
que esses direitos sejam protegidos; as obrigações de que se trata são 
obrigações erga omnes

11
.  

 
Procedente, portanto, a conclusão de André de Carvalho Ramos no sentido 

de que: 

A responsabilidade internacional deixa de ser exclusivamente um instituto 
relacional entre Estado-ofensor e Estado-vítima, para ser considerado um 
instituto relacional Estado-comunidade internacional em um verdadeiro 
contencioso de legalidade, o que é particularmente correto em face da 
responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos 
(RAMOS, 2004, p. 89). 

 

Por força desse processo de constitucionalização do direito internacional 

público, houve uma sensível mudança no parâmetro de aferição da conduta dos 

Estados para fins de responsabilidade internacional. 

Verificou-se, inicialmente, uma universalização do standard mínimo de 

proteção, que antes alcançava apenas os estrangeiros, com as ressalvas acima 

apontadas.  

                                                 
11

 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 05.02.1970, p. 32. Tradução 
livre do autor. 
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Com efeito, o tratamento que o Estado deveria dispensar ao estrangeiro 

observava um standard internacional de justiça, standard esse estabelecido pelo 

direito internacional (DE VISSCHER, 1935, p. 387), cuja inobservância implicaria a 

responsabilidade do Estado no plano internacional (RAMOS, 2004, pp. 44-45). 

O standard internacional de justiça, que antes alcançava apenas os 

estrangeiros, passou também a pautar a conduta dos Estados em relação aos 

nacionais. A garantia dos direitos fundamentais de seus próprios nacionais deixou 

de ser uma questão de exclusivo interesse do Estado, tornando-se relevante para o 

direito internacional.  

Decerto que a intervenção internacional em favor dos direitos humanos no 

plano estatal implicou a relativização do conceito tradicional de soberania absoluta 

do Estado (PIOVESAN, 2011a, p. 40), que deixou de constituir um óbice 

intransponível ao escrutínio do direito internacional. Nesse sentido ressalta Jeremy 

Waldron: 

 
Não mais se admite que afirmações vazias sobre a soberania nacional 
possam bloquear o escrutínio internacional a respeito da observância dos 
direitos humanos. Por exemplo, tortura é um assunto próprio do direito 
internacional mesmo quando um governo está torturando seus próprios 
nacionais no seu próprio território e não é inconcebível que práticas penais 
possam da mesma maneira se sujeitar ao escrutínio do direito internacional, 
particularmente quando envolvam um elemento corporal ou capital 
(WALDRON, 2005, p. 10. Tradução livre do autor). 

 
Ocorreu, portanto, a universalização do standard internacional de justiça. 

Mas, além dessa universalização, e na verdade intrinsecamente ligada a ela, ocorreu 

a positivação desse parâmetro de proteção ao indivíduo por normas internacionais 

promulgadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial. 

Construiu-se, nas palavras de Lindgren Alves, toda uma arquitetura 

internacional de normas e mecanismos de proteção dos direitos humanos a partir da 

segunda metade do Século XX, tendo por pedra fundamental a Carta Internacional 

dos Direitos Humanos, constituída pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948, pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e pelo 

Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, estes últimos 

aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 

(ALVES, 1997, p. 24). 
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Formou-se, nas palavras de Bobbio, um “consensus omnium gentium sobre 

um determinado sistema de valores”, cuja prova histórica é a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948 (BOBBIO, 2004, p. 27).  

O consenso sobre um determinado sistema de valores de que fala Bobbio foi, 

na avaliação de Celso Lafer, reforçado e adensado pela Conferência de Viena 

promovida pela ONU, em 1993, sobre direitos humanos, que “exprime, assim, a 

existência axiológica de um consensus omnium gentium sobre a relevância dos 

direitos humanos para a convivência coletiva” (BOBBIO, 2004, pp. IX-X). 

De acordo com esse ponto de vista, a Carta Internacional dos Direitos 

Humanos expressa um consenso internacional sobre um “mínimo ético irredutível” 

(PIOVESAN, 2011a, p. 41), constituindo o “referencial básico do Estado de Direito” e 

servindo de “baliza de avaliação da legitimidade de qualquer governo pela 

comunidade internacional e por seus próprios cidadãos” (ALVES, 1997, p. 26). 

Os pressupostos teóricos do transconstitucionalismo, contudo, não autorizam 

concluir pela existência do referido consenso axiológico na sociedade internacional 

contemporânea, caracterizada pela complexidade e autonomia dos sistemas 

funcionais. 

De fato, de acordo com a abordagem transconstitucional, a Constituição em 

sentido moderno12, apesar de vinculada aos movimentos constitucionais do Século 

XVIII, não se distingue por determinado conteúdo axiológico ou moral, mas pelo fato 

de possibilitar, no contexto da complexa sociedade multicêntrica da modernidade, a 

diferenciação entre direito e política, além de servir de acoplamento estrutural entre 

esses dois sistemas funcionais (Essa questão será melhor examinada no Capítulo III 

desta dissertação). 

A semântica dos direitos humanos, por sua vez, se desenvolve no contexto de 

uma “pluralidade conflituosa de expectativas, valores e interesses”, razão pela qual 

tem pouco a ver com o consenso, visto que emergem “no contexto do dissenso 

estrutural que advém com o surgimento da sociedade moderna” (NEVES, 2005, p. 

9). 

                                                 
12

 Na presente dissertação, a expressão “constituição em sentido moderno” designa a delimitação 
semântica do conceito de Constituição, pressuposto teórico do transconstitucionalismo. Não se 
confunde com a expressão “Constituição moderna”, também ligada aos movimentos constitucionais 
do Século XVIII, mas que se distingue por seu conteúdo axiológico. 
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Os direitos humanos, na verdade, “servem, antes, para permitir a convivência 

nas condições reais de dissenso estrutural” (NEVES, 2005, p. 9), possibilitando a 

inclusão jurídica de pessoas e grupos e a autonomia dos sistemas sociais13. Trata-

se, portanto, de uma moral do dissenso, e não uma moral assentada em consensos 

sobre conteúdos14. 

O que há, na verdade, é um consenso sobre procedimentos que possibilitem 

“a convivência com o dissenso político e jurídico sobre valores e interesses no 

Estado Democrático de Direito, tornando-a suportável na sociedade complexa de 

hoje” (NEVES, 2006, p. 144). 

Deve-se registrar, ainda, a advertência de Marcelo Neves no sentido de que a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, assim como as diversas 

cartas ou convenções proclamadoras de direitos humanos específicos ou no plano 

regional, principalmente em função das relações assimétricas entre direito e poder 

no plano internacional, apresenta uma baixa densidade de concretização normativa, 

exercendo uma função predominantemente simbólica15 (NEVES, 2009, pp. 92-93). 

Não há como deixar de reconhecer o acerto dessa observação16. Com efeito, 

para além do significado manifesto consistente na eficácia jurídica e efetividade 

dessa arquitetura normativa a que se refere Lindgren Alves, não há dúvida de que o 

que mais importou, no contexto histórico de sua promulgação, foi o seu significado 

político, consistente em uma resposta ou satisfação da sociedade internacional às 

atrocidades cometidas por ocasião da Segunda Guerra Mundial.  

                                                 
13

 “Quer dizer, em uma sociedade altamente complexa só seriam possíveis consensos temporários, 
casuísticos em determinados contextos, construídos para determinada situação, nunca uma 
legitimação garantida racional e institucionalmente, seja quanto a conteúdos estimativos, seja quanto 
a procedimentos argumentativos” (ADEODATO, 2002, p. 315).  

14
 “Nas condições presentes da sociedade mundial, só os princípios de uma moral do dissenso 

podem ter o caráter universalista e includente no sentido do acesso de toda e qualquer pessoa, 
independentemente de seus interesses, expectativas e valores, a procedimentos discursivamente 
abertos” (NEVES, 2006, p. 130). 

15
 “Pode-se definir a legislação simbólica como produção de textos cuja referência manifesta à 

realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de 
caráter não especificamente normativo-jurídico” (NEVES, 2011, p. 30). Na legislação simbólica 
prevalece, portanto, “seu significado „político-ideológico‟ latente em detrimento do seu sentido 
normativo-jurídico aparente” (NEVES, 2011, p. 29). 

16
 Vale registrar que o próprio Norberto Bobbio fez a seguinte advertência quanto à questão da 

efetivação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos: “Poder-se-iam multiplicar os 
exemplos de contraste entre as declarações solenes e sua consecução, entre a grandiosidade das 
promessas e a miséria das realizações. Já que interpretei a amplitude que assumiu atualmente o 
debate sobre os direitos do homem como um sinal do progresso moral da humanidade, não será 
inoportuno repetir que esse crescimento moral não se mensura pelas palavras, mas pelos fatos. De 
boas intenções, o inferno está cheio” (BOBBIO, 2004, p. 60). 
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Não obstante, conforme observa o próprio Marcelo Neves, a função simbólica 

dos direitos humanos exerce uma função ambivalente17, pois, se de um lado, pode 

servir para encobrir uma realidade de negação de direitos, ensejando a opressão 

política, de outro, pode servir “à afirmação e realização generalizada de direitos 

relacionados com a inclusão jurídica em condições de dissenso estrutural” (NEVES, 

2005, p. 3).  

Com efeito, Marcelo Neves reconhece que os denominados direitos humanos 

fortes ou em sentido estrito, os chamados direitos de defesa ligados à tradição liberal 

– em contraposição aos direitos humanos frágeis, no caso, os direitos sociais e 

grande parte dos direitos humanos de terceira geração – “contam com perspectivas 

de positivação e implementação processual em escala mundial, especialmente na 

esteira de transformações no direito internacional”, notadamente no âmbito do jus 

cogens (NEVES, 2009, p. 252; NEVES, 2005, pp. 12-13). 

Referindo-se aos denominados códigos “privados” das corporações 

transnacionais, Teubner faz a seguinte observação: 

 
Note-se: legislação meramente simbólica existe, de fato, hoje, também no 
direito privado. Mas há alguns estudos empíricos que merecem especial 
atenção. Eles demonstram que em alguns casos os códigos trouxeram 
mudança real; ou seja, aprimoraram as condições de trabalho, 
incrementaram a proteção ambiental e forçaram os standards de direitos 
humanos (TEUBNER, 2012, p. 111). 
 

Logo, mesmo que se reconheça a baixa concretização de normas 

internacionais de proteção dos direitos humanos, não se pode deixar de reconhecer 

seu valor, como também dos diversos organismos de controle de aplicação de tais 

normas, no processo de afirmação e realização dos direitos humanos.  

Além da universalização e positivação, organismos internacionais, como a 

Comissão de Direito Internacional da ONU, e tribunais internacionais criados pelos 

próprios Estados, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já 

reconheceram, com base no art. 53 da Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito 

                                                 
17

 “Em suma, há também uma ambivalência da força simbólica dos direitos humanos no que concerne 
à sua concretização normativa e realização no plano internacional ou global: a textualização na Carta 
da ONU e em diversos tratados, convenções e declarações, assim como o discurso da Assembleia 
Geral e da „frágil‟ esfera pública global têm, antes, uma força simbólica positiva, enquanto a prática 
política arbitrária do Conselho de Segurança e das grandes potências mundiais vincula-se 
principalmente a um uso negativo da força simbólica dos direitos humanos, o qual não só encobre o 
jogo de interesses que, com frequência, está na base do intervencionismo, mas também importa, 
muitas vezes, violações escandalosas aos direitos humanos” (NEVES, 2005, p. 25). 
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dos Tratados18, a qualidade de jus cogens de diversas normas internacionais de 

proteção dos direitos humanos, especialmente dos denominados direitos de defesa 

ou de primeira geração (RAMOS, 2008, pp.27-29). 

Deve-se destacar, ainda, que o direito internacional dos direitos humanos 

acabou por reconhecer a qualidade de sujeito de direito internacional do indivíduo, 

admitindo, inclusive, “a possibilidade de petições individuais diretas aos órgãos 

internacionais encarregados de seu controle19” (ALVES, 1997, p. 15).  

Esse processo de constitucionalização do direito internacional público 

relativizou dogmas do direito internacional clássico construídos sob o paradigma 

westfaliano, especialmente os da soberania estatal absoluta, do voluntarismo e da 

reciprocidade entre os Estados na criação e no cumprimento das obrigações 

internacionais20. 

 A responsabilidade internacional dos Estados, por certo, não ficaria imune às 

transformações do direito internacional público. Com efeito, ela não mais se restringe 

à mera obrigação de reparar danos causados a estrangeiros segundo uma 

concepção civilista, passando a enfatizar o escopo de garantir o cumprimento de 

obrigações internacionais. Nesse sentido conclui Bernhard Graefrath: 

 
A responsabilidade internacional não pode ser mais entendida como uma 
espécie de obrigação civil de reparar o dano. Ela não pode ser mais 
orientada ou restrita à proteção dos interesses do capital estrangeiro. Ela, 
pelo contrário, serve à estabilização e execução de regras acordadas entre 

                                                 
18

 O art.53 da Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados não discrimina as normas 
internacionais acobertadas pelo princípio do jus cogens. Limita-se a definir que norma imperativa de 
direito internacional geral é aquela aceita e reconhecida pela comunidade internacional como um 
todo, em relação a qual não se admite nenhuma derrogação e que só pode ser modificada por norma 
ulterior da mesma natureza. Não obstante, o art.60, § 5º, da mesma Convenção veda a extinção, em 
caso de violação por uma das partes, das disposições sobre a proteção da pessoa humana previstos 
em tratados de caráter humanitário, afastando a lógica da reciprocidade própria do direito 
internacional clássico pela noção de garantia coletiva e reconhecendo, nesse caso específico, a 
qualidade de jus cogens da referida norma de proteção (ALVES, 1997, p. 16). 

19
 Quanto a esse particular aspecto, por força do disposto no Protocolo nº 11, de 1º de novembro de 

1998, à Convenção Europeia de Direitos Humanos, reconheceu-se a qualquer indivíduo, grupo de 
indivíduos ou organização não governamental o direito de petição diretamente à Corte Europeia de 
Direitos Humanos, sem necessidade de intermediação da Comissão Europeia de Direitos Humanos, 
órgão que acabou sendo extinto. 

20
 “Na linguagem utilizada por historiadores e cientistas políticos, o chamado „sistema internacional 

westfaliano‟ é o sistema do Direito e das relações internacionais que emergiu do Tratado de 
Westfália, de 1648, pondo fim à Guerra dos Trinta Anos e selando a paz na Europa por meio de um 
instrumento jurídico destinado a regular as relações interestatais. Matriz do „sistema internacional‟ até 
o estabelecimento da Liga das Nações, que pretendeu, com pouco êxito, reordenar a comunidade 
internacional, o sistema westfaliano tinha como único sujeito de direito o Estado soberano e como 
axiomas a soberania, a autodeterminação, a igualdade entre as Partes Contratantes e a 
reciprocidade entre os Estados no cumprimento das obrigações” (ALVES, 1997, pp. 14-15). 
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sujeitos iguais, para a garantia de direitos sob a lei internacional 
(GRAEFRATH, 1984, p. 29. Tradução livre do autor). 

 

Por força dessa nova abordagem, o dano deixou de ser considerado elemento 

essencial da responsabilidade internacional. Conforme salienta Bernhard Graefrath: 

“A violação de uma obrigação internacional que pode ser atribuída ao Estado é 

suficiente para estabelecer sua responsabilidade internacional. Após uma breve 

discussão, este ponto de vista foi geralmente aceito na Comissão de Direito 

Internacional”. (GRAEFRATH, 1984, p. 34. Tradução livre do autor). 

Não é apropriado, por outro lado, falar em “dano jurídico” como elemento 

essencial da responsabilidade internacional do Estado, visto que essa noção – 

consistente na mera violação da norma internacional - simplesmente reproduz o 

conceito de ilicitude21. 

Essa nova abordagem demonstra que o direito internacional contemporâneo 

se afastou da concepção civilista de responsabilidade – centrada na ideia de 

reparação do dano, especialmente, do dano patrimonial – passando a enfatizar a 

importância do cumprimento das obrigações internacionais e do restabelecimento da 

igualdade nas relações internacionais, independente da ocorrência de dano material 

ou moral (GRAEFRATH, 1984, p. 36). 

A prova disso são as reiteradas condenações proferidas por Cortes 

Internacionais de Direitos Humanos para que os Estados adéquem suas leis e 

procedimentos administrativos aos standards por elas estabelecidos. Nesse sentido, 

referindo-se à experiência do Sistema Regional Europeu de Direitos Humanos, relata 

Flávia Piovesan: 

 
A respeito das medidas gerais a serem impostas pela Corte, estas podem 
compreender importantes alterações normativas. A título de exemplo, 
merecem atenção: a alteração da law on contempt of court no Reino Unido 
– Sunday Times vs. United Kingdom; mudanças afetas às regras de 
correspondências de presos – Silver e outros vs. United Kingdom; alteração 
em procedimentos criminais – Assenov e outros vs. Bulgária; abolição de 
punição corporal na Isle of Man – Tyrer vs. United Kingdom; abolição de 
punição corporal em escolas – Campbell e Cosans vs. United Kingdom; 
discriminalização (sic) da prática consensual homossexual na Irlanda do 
Norte – Dudgeon vs. United Kingdom; alteração de regras imigratórias 
discriminatórias – caso Abdulaziz, Cabales e Balkandali vs. United Kingdom 
(PIOVESAN, 2011a, p. 115-116). 

                                                 
21

 Observa André de Carvalho Ramos que, para parcela da doutrina, “o resultado lesivo é tido como 
ocorrido após a mera constatação da violação da norma primária. O dano seria jurídico, então. Caso 
seja aceito que o dano é resultado da violação da norma internacional, sendo então um dano jurídico, 
ele restaria absorvido pelo „fato internacionalmente ilícito‟” (RAMOS, 2004, p. 200). 
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Deve ser destacada, ainda, a ênfase ao aspecto preventivo, pois não é mais 

necessário esperar a ocorrência do dano para que surja a responsabilidade 

internacional do Estado (GRAEFRATH, 1984, p. 38). A questão, portanto, deixa de 

ser a mera a alocação de danos, passando a ser mais importante a regulação das 

atividades dos Estados com vistas a evitar a ocorrência de danos (GRAEFRATH, 

1984, p. 38). 

A culpa, por sua vez, também deixa de ser elemento essencial da 

responsabilidade internacional dos Estados. Tal como ocorreu em relação ao dano, 

a exigência da culpa para fins de caracterização do ilícito internacional vai depender 

do conteúdo da obrigação internacional violada. Nesse sentido observa James 

Crawford que, “na ausência de qualquer requisito específico de um elemento mental 

no que diz respeito à obrigação primária, é somente o ato do Estado que importa, 

independente de qualquer intenção” (CRAWFORD, 2005, p. 84. Tradução livre do 

autor). 

 

1.3 A ordem internacional, as ordens estatais e a questão dos direitos 
humanos 

 
A questão da proteção dos direitos fundamentais, um dos problemas que 

motivaram o constitucionalismo, ultrapassou as fronteiras dos Estados, tornando-se 

relevante para outras ordens jurídicas, inclusive para a ordem internacional. 

Verificou-se, nesse contexto, uma clara aproximação entre o direito 

constitucional e o direito internacional público tendo em vista a questão atinente à 

proteção dos direitos humanos. De um lado, o direito internacional incorporou um 

problema tipicamente constitucional, qual seja, a proteção dos direitos fundamentais. 

De outro, as ordens estatais se abriram para o direito internacional, ratificando 

normas internacionais de proteção dos direitos humanos, além de se submeterem 

aos respectivos órgãos de monitoramento e à jurisdição de tribunais internacionais. 

Com efeito, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial começou-se a 

construir os sistemas universal e regionais de proteção dos direitos humanos22.  

O sistema universal, protagonizado pela Organização das Nações Unidas, 

está ancorado na denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos, composta 

pela Declaração Universal de 1948, pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e 

                                                 
22

 Sobre os sistemas universal e regional de proteção dos direitos humanos e seus instrumentos 
normativos e não normativos: Alves, 1997; Piovesan, 2011; Piovesan, 2011a. 
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Políticos e pelo Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

ambos de 1966. 

Não satisfeita com esse aparato normativo de caráter abrangente e universal, 

as Nações Unidas deram início ao que Bobbio denomina de processo de 

especificação dos direitos humanos (Bobbio, 2004, p. 58), ou seja, à edição de 

normas de proteção voltadas não ao sujeito abstrato “homem”, mas a determinados 

indíviduos ou grupos de indíviduos ou contra certos tipos de violação (ALVES, 1997, 

p. 84).  

Com efeito, percebeu-se a “necessidade de conferir a determinados grupos 

uma tutela específica e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade” 

(PIOVESAN, 2011, p. 247). Tais normas integram “o sistema especial de proteção, 

no plano internacional” (PIOVESAN, 2011, p. 245). 

Destacam-se, dentre tais normas especiais de proteção, a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimação Racial (1965), 

a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimação Contra a 

Mulher (1979), a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984), a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2006). 

Ao lado do sistema geral de proteção, portanto, construiu-se, em caráter 

complementar e não excludente do primeiro (PIOVESAN, 2011a, p. 42), o sistema 

especial, que visa a proteger “o sujeito de direito „concreto‟, na peculiaridade e 

particularidade de suas relações sociais, afirmando-se o reconhecimento de sua 

identidade própria” (PIOVESAN, 2011, p. 246). 

O arcabouço de proteção, contudo, não se restringe ao sistema universal. 

Com efeito, agregaram-se ao sistema universal de proteção dos direitos humanos, 

construído no âmbito da Organização das Nações Unidas, os denominados sistemas 

regionais de proteção23, todos com o mesmo objetivo: “a integridade da pessoa 

humana como princípio e fim da convivência societária” (ALVES, 1997, p. 270). 

                                                 
23

 Necessário atentar, contudo, que alguns elementos dos sistemas regionais, como a Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura 
e Tratamentos ou Punições Desumanos ou Degradantes, precederam os instrumentos internacionais 
da ONU (Alves, 1997, p. 270). 
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De fato, ao lado do sistema universal de proteção, coexistem os sistemas 

regionais de proteção, “que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano 

regional, particularmente na Europa, América e África” (PIOVESAN, 2011a, p. 85). 

Quanto à razão que justifica a criação desses sistemas regionais, explica 

Lindgren Alves: 

 
A rationale dos sistemas regionais se encontra na maior homogeneidade 
cultural e institucional de seus membros, que, em princípio, deveria propiciar 
maior efetividade a suas disposições e a seus mecanismos (ALVES, 1997, 
p. 270). 

 
Convivem, dessa forma, o sistema universal – composto pelos sistema geral e 

especial de proteção – e os sistemas regionais de proteção, integrados pelos 

sistemas europeu, interamericano e africano24, todos voltados ao mesmo fim, qual 

seja, à proteção dos direitos humanos, e todos contando com seus respectivos 

aparatos normativos e institucionais próprios. 

Ocorre, no entanto, que não obstante toda essa ramificação de normas e 

mecanismos que compõem “a intrincada arquitetura internacional hoje existente para 

proteger os direitos de todos os indivíduos e coletividades, independentemente das 

respectivas nacionalidades” (ALVES, 1997, p. 85), não se deve esquecer que os 

Estados não abdicaram de sua prerrogativa de garantir a devida proteção a tais 

direitos.  

De fato, a proteção dos direitos humanos continua a ser um problema 

constitucional, cuja solução interessa às ordens estatais. Logo, a essa intricada 

arquitetura acima referida, não se pode esquecer de agregar as normas e 

mecanismos de direito interno voltados à proteção dos direitos humanos. 

Os problemas jurídico-constitucionais referentes aos direitos humanos, 

contudo, não são relevantes apenas para o direito internacional público e para o 

direito estatal. De fato, na sociedade internacional convivem, também, ordens 

transnacionais, que, de acordo com a linha doutrinária proposta por Marcelo Neves a 

partir do entendimento de Teubner, consistem em: 

 
Ordens normativas privadas ou quase públicas que surgem e se 
desenvolvem no plano global independentemente tanto do Estado e de suas 
fronteiras quanto de ordens construídas com base em Estados, ou seja, 
supranacionais e internacionais (NEVES, 2009, p. 84).  
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O transconstitucionalismo envolve, também, as ordens supranacionais, ou 

seja, aquelas que, mesmo tendo sido constituídas por Estados por meio de tratados, 

produzem normas e decisões que “vinculam diretamente os cidadãos e órgãos dos 

Estados-membros, sendo paradigmática a União Europeia” (NEVES, 2009, p. 84). 

Por fim, não devem ser esquecidas, nessa intricada rede que caracteriza o 

transconstitucionalismo, “as ordens extraestatais de coletividades nativas, cujos 

pressupostos antropológico-culturais são se compatibilizam com o modelo de 

constitucionalismo de Estado” (NEVES, 2009, p. 216). 

Dessa forma, um mesmo caso de violação de direitos humanos pode envolver 

diversas ordens. Com efeito, trata-se de problema que é relevante não apenas para 

a ordem estatal, mas também para o respectivo sistema regional de proteção, ao 

sistema universal de proteção, geral e especial, e, no caso da Europa, à 

Comunidade Europeia. De se considerar, ainda, as ordens jurídicas transnacionais e 

as ordens locais extraestatais. 

Nesse sentido, observa Marcelo Neves: 

 
A questão dos direitos humanos, que surgiu como um problema jurídico-
constitucional no âmbito dos Estados, perpassa hoje todos os tipos de 
ordens jurídicas no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos: ordens 
estatais, internacionais, supranacionais, transnacionais e locais. Constitui 
uma questão central do transconstitucionalismo (NEVES, 2009, p. 256). 

 

A solução dos problemas jurídico-constitucionais referentes a direitos 

humanos interessa, simultaneamente, a diversas ordens jurídicas, fazendo com que 

mais de um tribunal possa ser invocado para solucionar o caso (NEVES, 2009, p. 

132).  

Ocorre que essas diversas ordens têm pretensão de autonomia e não estão 

ligadas entre si por algum vínculo hierárquico. Além disso, não há normas ou 

consenso entre os tribunais sobre a forma de solucionar os conflitos de competência 

(NEVES, 2009, p. 132). Verifica-se, portanto, dentro do mesmo sistema funcional da 

sociedade mundial moderna, o direito, a coexistência de uma pluralidade de ordens 

jurídicas, sendo que: 

 
Cada uma das quais com seus próprios elementos ou operações (atos 
jurídicos), estruturas (normas jurídicas), processos (procedimentos jurídicos) 
e reflexão de identidade (dogmática jurídica)”. Disso resulta uma 
diferenciação no interior do sistema jurídico (NEVES, 2009, p. 116). 

                                                                                                                                                         
24

 “Adicionalmente, há um incipiente sistema árabe e a proposta de criação de um sistema regional 
asiático” (PIOVESAN, 2011a, p. 87). 
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Essa pluralidade de ordens jurídicas, decerto, se, de um lado, pode levar a 

uma disposição para cooperação25, até mesmo em razão do escopo que se 

apresenta comum para todas, também pode levar a conflitos frequentes entre 

perspectivas judiciais diversas (NEVES, 2009, p. 117). 

Desnecessário afirmar que tais conflitos também ocorrem na relação mantida 

entre a ordem estatal brasileira e o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos. Como exemplo de conflito entre as referidas ordens, pode-se citar a 

questão da prisão do depositário infiel. 

Com efeito, enquanto o art.5º, LXVII, da Constituição brasileira admite a 

possibilidade de prisão do depositário infiel, o art.7º, nº 7, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos não prevê essa hipótese de prisão civil, admitindo-a apenas no 

caso de inadimplemento voluntário da pensão alimentícia. A legislação 

infraconstitucional brasileira, amparada no referido dispostivo constitucional, por sua 

vez, disciplinava a prisão do depositário infiel. 

A questão envolvendo a prisão do depositário infiel, portanto, poderia ser 

invocada perante o Supremo Tribunal Federal, como também perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

Pois bem. Instaurado o conflito perante o Supremo Tribunal Federal, a Corte 

brasileira, no julgamento do RE 466.343/SP, do RE 349.703/RS e do HC 87.585/TO, 

acabou revendo jurisprudência já consolidada no sentido de que os tratados 

internacionais, independente de seu conteúdo, estavam situados no mesmo patamar 

hierárquico das leis ordinárias26. Por força de tal entendimento, entendia-se que os 

conflitos entre tratados e leis internas deveriam ser solucionados pelos critérios de 

solução de antinomias que envolviam espécies normativas de mesmo patamar 

hierárquico, ou seja, pelos critérios cronológico e de especialidade. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, revendo esse entendimento já 

consolidado na sua jurisprudência, acabou por concluir que os tratados de direitos 

                                                 
25

 “Não se pode perder de vista que, hoje, vivemos em um „Estado Constitucional Cooperativo‟, 
identificado pelo Professor Peter Häberle como aquele que não mais se apresenta como um Estado 
Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza como referência para os outros 
Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e no qual ganha relevo o papel dos direitos 
humanos e fundamentais” – Trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 
349.703/RS, p. 721. 

26
 Este entendimento jurisprudencial foi consolidado no julgamento do RE nº 80.004/SE, Rel. Min. 

Xavier de Albuquerque, Rel. p/ o acórdão Min. Cunha Peixoto, julgado em 1º.06.1977, DJ 29.12.1977. 
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humanos, quando não aprovados segundo o procedimento estabelecido no art.5º, § 

3º, da Constituição Federal, têm o status normativo de supralegalidade, ou seja, 

situam-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação interna.  

Em razão do reconhecimento do caráter supralegal da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, concluiu-se que ela tornou inaplicável a legislação 

infraconstitucional brasileira que admitia a prisão do depositário infiel – no caso, o 

art.1.287 do Código Civil de 1916, o Decreto-lei nº 911/69 e o art.652 do novo 

Código Civil.  

Na discussão que se travou para a solução desse conflito, “parece claro ter 

sido colocado no primeiro plano o esforço com vista à formação de uma 

racionalidade transversal, que se mostre suportável para ambas as ordens jurídicas 

envolvidas” (NEVES, 2009, p. 146). 

Com efeito, de um lado, foi superada a jurisprudência consolidada da Corte 

no sentido de que os tratados internacionais estão situados no mesmo patamar 

hierárquico da legislação interna, que, caso fosse mantida, “poderia levar a um 

conflito insuperável entre o STF e a CIDH” (NEVES, 2009, p. 146). Mas, por outro 

lado, não foi acolhida a tese da supraconstitucionalidade dos tratados de direitos 

humanos ou de sua natureza constitucional, seguindo-se o caminho do meio 

consistente na adoção do “argumento em favor da validade supralegal e 

infraconstitucional da Convenção” (NEVES, 2009, p. 145). 

A questão, portanto, é como resolver esses conflitos “sem a imposição top 

down na relação entre ordens” (NEVES, 2009, p. 118), ou seja, sem considerar que 

uma das ordens detém o primado definitivo, a ultima ratio jurídica (NEVES, 2009, p. 

117), tal como ocorreu, por exemplo, nesse conflito envolvendo o Supremo Tribunal 

Federal e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos a respeito da possibilidade 

de prisão do depositário infiel. 

Ao desafio de responder essa questão se propõe o transconstitucionalismo, 

paradigma teórico que orientará a busca da solução do problema de que trata esta 

dissertação. 
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2 A Responsabilidade Internacional do Estado por decisões do Poder 
Judiciário 
 

 
2.1 Questão pacífica no Direito Internacional Público 

 
A doutrina e a jurisprudência internacionais não têm dificuldade em 

reconhecer a responsabilidade internacional do Estado por atos e omissões do 

Poder Judiciário27.  

Nos termos do art.2º da proposta de Codificação da Comissão de Direito 

Internacional da ONU, a responsabilidade internacional decorre de uma conduta, 

consistente em uma ação ou omissão ou na combinação de ambas, imputável ao 

Estado e que constitua violação de uma obrigação internacional (CRAWFORD, 

2005, p. 81). 

É preciso, inicialmente, um juízo de imputação da ação ou omissão ao 

Estado. Reconhecida a imputação, realiza-se, em seguida, um juízo sobre a ilicitude 

da conduta. Nesse sentido, a Corte Internacional de Justiça, no Affaire Relative au 

Personnel Diplomatique et Consulaire des États-Unis à Téhéran, expôs, de forma 

didática: 

 
De início, ela deve determinar em que medida os comportamentos em 
questão podem ser considerados como juridicamente imputáveis ao Estado 
iraniano. Em seguida, ela deve pesquisar se eles são compatíveis ou não 
com as obrigações que incumbem ao Irã em virtude dos tratados em vigor 
ou de outra regra de direito internacional eventualmente aplicável. Os 
acontecimentos que ensejaram as reclamações dos Estados Unidos estão 
escalonados em duas fases que devem ser consideradas separadamente

28
. 

 

A imputabilidade “é o nexo que liga o ilícito a quem é responsável por ele” 

(MELLO, 1994, p. 448). Trata-se de um nexo jurídico, e não natural, entre 

determinada ação ou omissão e o Estado (KELSEN, 2011, p. 67; RAMOS, 2004, p. 

111). Para o direito internacional, o Estado é considerado como entidade única, 

singular, que atua por meio de seus órgãos e agentes, razão pela qual a imputação 

de determinada conduta ao Estado é, necessariamente, uma operação normativa 

(CRAWFORD, 2005, p. 83). 

                                                 
27

 Em 1947, Hildebrando Accioly já consignava: “...já é ponto por assim dizer incontroverso que a 
responsabilidade internacional do Estado por danos causados a estrangeiros pode resultar de atos do 
seu órgão judiciário, ou do exercício de funções judiciárias” (ACCIOLY, 1947, p. 44). 

28
 Cour Internationale de Justice. Affaire Relative au Personnel Diplomatique et Consulaire des États-

Unis à Téhéran. Arrêt du 24 MAI 1980. p.29. Tradução livre do autor. 
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Não obstante as intricadas questões que envolvem o juízo de imputabilidade 

em matéria de responsabilidade internacional do Estado, notadamente no que diz 

respeito a atos praticados por particulares sem qualidade oficial, não há controvérsia 

quanto à imputabilidade ao Estado dos atos praticados por seus órgãos, pouco 

importando a função que exerçam ou a posição que ocupem na estrutura estatal29. 

Nesse sentido é claro o disposto no art.4º do projeto de codificação da Comissão de 

Direito Internacional da ONU: 

 
Artigo 4 

Conduta de órgãos do Estado 
 

1. A conduta de qualquer órgão estatal será considerada um ato do Estado 
sob o direito internacional, mesmo que o órgão exerça funções legislativas, 
executivas, judiciais ou qualquer outra função, qualquer que seja sua 
posição na organização do Estado, e qualquer que seja seu caráter como 
um órgão do governo central ou como uma unidade territorial do Estado. 
 
2. Um órgão inclui qualquer pessoa ou entidade que tenha esse status de 
acordo com o direito interno do Estado

30
. 

 

O Estado, portanto, responde no plano internacional pelos atos e omissões de 

todos os seus órgãos, sendo irrelevantes, para fins de caracterização da 

responsabilidade internacional, as prerrogativas institucionais de independência e 

autonomia porventura reconhecidas em favor de qualquer órgão estatal31. 

A ilicitude, por sua vez, consiste na violação de obrigações internacionais 

estabelecidas não apenas em tratados ou convenções, mas também no costume e 

nos princípios gerais de direito (ACCIOLY, 2002, p. 149). A ilicitude, portanto, “deve 

ser avaliada em face das chamadas obrigações primárias” (RAMOS, 2004, p. 110). 

É incorreto, portanto, falar em responsabilidade internacional de qualquer 

órgão estatal. A responsabilidade internacional é sempre e unicamente do Estado, 

                                                 
29

 “Les actes des organes de l‟Etat sont pratiqués par action individuelle ou collective. Mais, pour 
engendrer la responsabilité internationale, l‟auteur ou les auteurs de tels actes doivent avoir agi en 
leur qualité propre d‟organes de l‟Etat. L‟activité de chaque Etat se manifeste, naturellement, à travers 
ces organes, qui d‟ailleurs représentent, dans leur ensemble, des sphères d‟action diferentes. En 
effet, lesdits organes appartiennent à l‟activité administrative, à l‟activité legislative, ou à l‟activité 
judiciaires de l‟Etat”. (ACCIOLY, 1959, p. 371). 

30
 Tradução livre do autor. 

31
 “La séparation des pouvoirs, l‟indépendance de la fonction juridictionelle envers l‟exécutif, sont des 

règles de répartition des compétences internes. On ne peut les invoquer comme une raison de 
principe contre la responsabilité internationale de l‟Etat en raison de l‟attitude de ses tribunaux. Il ne 
s‟agit ici ni de l‟exécutif ni du judiciaire, ni des règles constitutionnelles qui, dans l‟ordre interne, 
gouvernent leurs activités et leurs relations réciproques. Dans l‟ordre international, l‟Etat se présente 
toujours dans son unité. Ses tribunaux sont ses organes; leur attitude, comme celle de tout autre 
organe de l‟Etat, est susceptible d‟engager la responsabilité étatique”. (DE VISSCHER, 1935, p. 376). 
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que, na qualidade de ente unitário32 e abstrato, não age por si mesmo, mas por 

intermédio de seus órgãos. 

Dentre tais órgãos, figura o Poder Judiciário. Seus atos e omissões são 

imputáveis ao Estado e, desde que constituam violações a obrigações 

internacionais, ensejam a responsabilidade internacional do ente estatal (KELSEN, 

1953, p. 90). Com efeito, para o direito internacional, as decisões judiciais 

constituem simples manifestação da atividade do Estado, tal como as ações 

praticadas pelos demais órgãos estatais (DE VISSCHER, 1935, p. 377). Nesse 

sentido observa Accioly: 

 
O direito internacional toma a decisão ou o ato de um tribunal nacional 
simplesmente como uma das manifestações da atividade do Estado; se em 
tal manifestação existe a violação de obrigações internacionais, o Estado 
deve por ela responder (ACCIOLY, 2002, p. 155). 

 
Sendo certo, por outro lado, que são irrelevantes, para o direito internacional, 

as prerrogativas institucionais de independência e autonomia porventura 

reconhecidas em favor de qualquer órgão estatal33, cumpre aferir as hipóteses em 

que se pode falar em responsabilidade internacional do Estado causada por atos e 

omissões do Poder Judiciário. 

 

2.2 Denegação de justiça 
 

Intimamente ligada ao desenvolvimento da teoria geral da responsabilidade 

internacional do Estado, visto que sua noção remonta às cartas de represálias 

medievais (DE VISSCHER, 1935, pp. 369-372), a denegação de justiça é 

considerada a forma mais clássica e característica do ilícito internacional imputável 

ao Estado (DE VISSCHER, 1935, p. 369). 

                                                 
32

 “The principle of the unity of the State entails that the acts or omissions of all this organs should be 
regarded as acts or omissions of the State for the purpose of international responsibility.” 
(CRAWFORD, 2005, p. 95). 

33
 A independência do Poder Judiciário e a autoridade da coisa julgada aplicam-se apenas no direito 

interno, não constituindo obstáculo à imputação ao Estado dos ilícitos internacionais praticados por 
intermédio do Poder Judiciário. Nesse sentido observa Accioly: “Au regard du droit international, a dit 
Anzilotti, avec entière raison, - „le jugement... n‟est qu‟une manifestation de l‟activité de l‟Etat, à 
laquelle s‟appliquent les critères d‟appréciation propres à ce droit‟. Si un tel acte représente ou 
contient une violation d‟obligations internationales, „on peut dire‟, - comme l‟a declaré le même maître, 
- „qu‟il y a là um fait illicite international... en tant qu‟activité de l‟Etat” (ACCIOLY, 1959, p. 377). 
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Não obstante as divergências teóricas e as disputas instauradas entre os 

Estados sobre seu exato alcance34, instaurou-se o consenso no sentido de que a 

denegação de justiça consistia na violação do dever internacional do Estado de 

garantir a proteção judiciária aos estrangeiros (DE VISSCHER, 1935, p. 388). 

O dever geral de proteção compreende a obrigação de colocar à disposição 

dos estrangeiros35, qualquer que seja sua situação no processo (autor ou réu) ou o 

objeto da demanda, uma organização judiciária capaz de lhes garantir os direitos 

reconhecidos pelo direito internacional comum ou convencional. A noção de 

denegação de justiça, portanto, alcança qualquer falta da função jurisdicional que 

implique uma violação desse dever (DE VISSCHER, 1935, p. 419). 

Em vista disso, a violação do dever de proteção judiciária pode consistir na 

recusa pura e simples de acesso do estrangeiro aos tribunais ou na existência de 

atrasos ou entraves injustificados na prestação jurisdicional (denegação de justiça 

em sentido formal), bem como no julgamento injusto e parcial, caso em que a 

denegação decorre do próprio conteúdo da sentença, daí se falar em denegação de 

justiça em sentido material36 (DE VISSCHER, 1935, p. 389). 

Accioly, por sua vez, apesar de restringir o conceito de denegação de justiça 

apenas à acepção formal, reconhece que o Estado deve responder no caso de 

decisão judiciária incompatível com as obrigações internacionais assumidas, bem 

como no caso de decisão judiciária definitiva manifestamente injusta (ACCIOLY, 

1947, p. 44-45; ACCIOLY, 2002, p. 155-157).  

No mesmo caminho segue André de Carvalho Ramos ao restringir a 

denegação de justiça apenas ao aspecto formal (recusa de acesso à justiça, justiça 

tardia, entraves na prestação jurisdicional e inexistência de tribunais), mas 

admitindo, por outro lado, que o ilícito internacional também pode decorrer de 

decisões injustas (RAMOS, 2004, p. 175-186). Com efeito, para André de Carvalho 

Ramos, resta caracterizada a responsabilidade internacional quando “a decisão 

                                                 
34

 Sobre as divergências teóricas e as disputas entre os Estados sobre o alcance da denegação de 
justiça: DE VISSCHER, 1935, pp. 384-388. 

35
 Apesar de se referir a estrangeiros, é certo que, por força do processo de constitucionalização do 

direito internacional público, referido no capítulo 1, o dever de proteção judiciária se estende, 
atualmente, também aos nacionais do Estado. 

36
 O próprio De Visscher observa que existe uma corrente doutrinária que restringe a 

responsabilidade internacional apenas à acepção formal da denegação de justiça, não a admitindo no 
caso em que se contesta apenas o conteúdo da sentença (DE VISSCHER, 1935, p. 389). 
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judicial é tida, no seu mérito, como violadora de direito protegido” (RAMOS, 2005, p. 

56). 

Cançado Trindade, por sua vez, observa que o descumprimento de normas 

convencionais, inclusive por ato do Poder Judiciário, implica a responsabilidade 

internacional do Estado (CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 139). Admitindo, 

igualmente, a responsabilidade internacional motivada pelo conteúdo da decisão 

judicial, observa Celso Mello: 

 
A responsabilidade internacional ocorre ainda quando há decisão judicial 
que viola uma norma internacional (p.ex: um tratado concluído pelo Estado). 
Em casos especiais pode haver responsabilidade do Estado por uma 
decisão judiciária contrária ao direito interno (E. Jiménez de Aréchaga). O 
Estado, entretanto, não é responsável pelo erro de boa-fé cometido por um 
tribunal, pelo mau julgado (MELLO, 1994, p. 458). 

 

Não obstante a resistência de alguns doutrinadores em reconhecer a 

responsabilidade internacional do Estado decorrente do próprio conteúdo das 

decisões judiciais (DE VISSCHER, 1935, p. 399), o fato é que o dever internacional 

de proteção imposto ao Estado restaria esvaziado se, uma vez garantido o acesso 

ao Judiciário, pudesse ser proferida qualquer sentença (DE VISSCHER, 1935, p. 

399). 

É certo que, por força do princípio da subsidiariedade da jurisdição 

internacional, a denegação de justiça está intrinsecamente ligada à regra do 

esgotamento dos recursos internos. Com efeito, incide a presunção geral de que o 

Estado age de acordo com as obrigações internacionais que assumiu (DE 

VISSCHER, 1935, p. 421). 

Por conta da regra do esgotamento dos recursos internos, a denegação de 

justiça somente pode ser alegada quando, segundo o direito interno, a sentença não 

seja mais recorrível, ou, excepcionalmente, quando os recursos não existem ou são 

a priori inadequados ou ineficazes (DE VISSCHER, 1935, pp. 423-424). 

Cumpre observar que o esgotamento dos recursos internos não é elemento 

constitutivo da denegação de justiça. Na verdade, trata-se de regra de 

procedimento, de pressuposto para admissibilidade da reclamação perante a 

jurisdição internacional, que independe do juízo de valor sobre o fato que gerou a 

responsabilidade internacional do Estado (DE VISSCHER, 1935, p. 427).  
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Nesse sentido, decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

julgamento da exceção preliminar de não esgotamento dos recursos internos oposta 

pelo Brasil no Caso Ximenes Lopes: 

 
Em segundo lugar, a exceção de não esgotamento dos recursos internos 
deve ser proposta, para que seja oportuna, na etapa de admissibilidade do 
procedimento perante a Comissão, ou seja, antes de qualquer consideração 
quanto ao mérito; se não é assim, presume-se que o Estado renuncia 
tacitamente a se valer de tal exceção.

37
. 

 

2.3 Inexistência de hierarquia entre a jurisdição internacional e a jurisdição 
estatal. As exceções processuais. A questão da coisa julgada 
 

O fato de o Estado responder por atos e omissões de seus órgãos, 

especialmente do Poder Judiciário, perante instâncias internacionais pode levar à 

equivocada conclusão de que exista uma relação hierárquica entre os tribunais 

estatais e os tribunais internacionais. E ainda, de que os tribunais internacionais 

teriam o poder de reformar ou anular decisões dos tribunais estatais. 

Isso não ocorre. De fato, não há relação de hierarquia entre os tribunais 

estatais e os tribunais internacionais, mesmo se reconhecendo a estes últimos a 

prerrogativa de condenar o Estado por ilícitos internacionais que lhes sejam 

imputáveis. 

Com efeito, as instâncias internacionais são órgãos de direito internacional, 

que não integram, por óbvio, a estrutura do Judiciário dos Estados, razão pela qual 

não há que se falar em hierarquia entre as instâncias internacionais e os órgãos 

judiciais internos (RAMOS, 2004, p. 181). 

A decisão judicial, no caso, se apresenta à instância internacional como um 

ilícito internacional imputável ao Estado passível de engendrar sua responsabilidade. 

Trata-se, portanto, de uma nova instância instaurada perante a Corte Internacional, 

com partes e objeto próprios, que não se confunde com o processo que tramitou 

perante o tribunal estatal. 

Logo, a Corte Internacional não decide pela reforma ou anulação de uma 

decisão proferida por uma instância inferior, mas, na verdade, examina se aquele 

ato, no caso, a decisão judicial, caracteriza um ilícito internacional.  

                                                 
37

 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs República Federativa do Brasil. Exceção Preliminar. Sentença 
de 30 de novembro de 2005. Série C, nº 139. Tradução livre do autor. 
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Conforme observou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, não se trata de rever a decisão do 

Supremo Tribunal Federal que julgou improcedente a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 153/DF, mas, na verdade, aferir se o Estado brasileiro 

“violou determinadas obrigações internacionais dispostas em diversos preceitos da 

Convenção Americana”38. 

De fato, conforme observa Charles De Visscher, a atribuição do julgador 

internacional é completamente diferente daquela que é própria de um tribunal de 

apelação, pois não lhe compete reformar ou revisar a sentença, mas apenas 

examinar se houve denegação de justiça (DE VISSCHER, 1935, pp. 405-406). 

Nesse sentido, são bastante elucidativas as observações de Accioly: 

 
Se a questão de uma sentença manifestamente injusta é levada a um juízo 
internacional, a função deste não deverá ser a de rever ou reformar a 
decisão incriminada, mas a de dizer se este importou em violação de 
alguma obrigação internacional e, eventualmente, determinar a reparação 
devida pela falta cometida (ACCIOLY, 1947, p. 46). 

 

Não há, portanto, relação de identidade entre o processo que tramitou perante 

o tribunal doméstico e a demanda internacional. Com base em tal fundamento, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos rejeitou a exceção preliminar de coisa 

julgada oposta pelo Estado do Peru no precedente Cesti Hurtado: 

 
Na jurisdição internacional, as partes e a matéria da controvérsia são, por 
definição, distintas daquelas da jurisdição interna. No presente caso, o 
aspecto substancial da controvérsia perante a Corte não é se a suposta 
vítima violou a Lei Peruana (seja esta a ordinária ou a militar), mas se o 
Peru violou as obrigações internacionais que contraiu ao constituir-se em 
Estado-parte da Convenção Americana

39
. 

 

 
Em vista disso, as exceções de natureza processual usualmente oponíveis 

perante tribunais domésticos, inclusive a exceção de coisa julgada, não exercem 

qualquer influência perante as Cortes Internacionais, pois estas, repita-se, não têm 

por atribuição reformar ou anular decisões proferidas por órgãos jurisdicionais 

                                                 
38

 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, nº 2010. Versão em 
português. 

39
 Corte IDH. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 

1999. Serie C, nº 49. Tradução livre do autor. 
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hierarquicamente inferiores, mas, na verdade, aferir se o Estado violou obrigações 

internacionais a que estava sujeito. 

 

2.4 A questão do dano 

 

Conforme restou consignado no capítulo anterior, o dano não mais constitui 

elemento essencial da responsabilidade internacional do Estado. 

O Brasil, por exemplo, ratificou o Protocolo Adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte, assumindo a 

obrigação de não aplicá-la a nenhuma pessoa submetida à sua jurisdição40. A 

edição de lei penal instituindo a pena capital seria suficiente para caracterizar o ilícito 

internacional e ensejar a responsabilidade internacional do Brasil, independente da 

ocorrência do dano41, ou seja, da efetiva execução da pena capital. 

Tal entendimento não poderia ser diferente em relação às violações de 

direitos humanos causadas por decisões judiciais. Com efeito, também nessa 

hipótese, não é necessária a consumação de um dano, material ou moral, para que 

reste configurada a responsabilidade internacional do Estado, o que evidencia o 

aspecto preventivo da responsabilidade internacional do Estado, ou seja, a ênfase 

na regulação das atividades dos Estados com vistas a evitar a ocorrência de danos 

(GRAEFRATH, 1984, p. 38). 

Em relação às decisões do Poder Judiciário, importante destacar, no contexto 

brasileiro42, o processo de controle de constitucionalidade de normas, de natureza 

objetiva, em que não há partes nem interesses subjetivos em jogo43. Com efeito, tal 

como ocorre na hipótese do ato legislativo acima referido, a responsabilidade 

internacional do Estado pode restar configurada pelo simples fato da decisão 

                                                 
40

 Decreto nº 2.754, de 27 de agosto de 1998, promulga o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção 
em 8 de junho de 1990, e assinado pelo Brasil em 7 de junho de 1994. 

41
 “Thus, a State is internationally responsible without having caused any damage for not enacting a 

law is obliged to enact (for instance under the Convention on the Elimination of Racial Discrimination 
or under the Covenant on Civil and Political Rights)” (GRAEFRATH, 1984, p. 34). 

42
 Tendo em vista que, no Brasil, o controle repressivo de constitucionalidade é exercido pelo Poder 

Judiciário. 

43
 “O controle abstracto de normas não é um processo contraditório de partes; é, sim, um processo 

que visa sobretudo a „defesa da constituição‟ e da „legalidade democrática‟ através da eliminação de 
actos normativos contrários à constituição. Dado que se trata de um processo objetivo, a legitimidade 
para solicitar este controle é geralmente reservada a um número restrito de entidade” (CANOTILHO, 
1999, p. 835). 
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judicial, independente de qualquer indagação sobre a ocorrência de dano, material 

ou moral. 

É certo, conforme salientado anteriormente, que as obrigações internacionais 

vinculam todos os órgãos e poderes do Estado, mas, especialmente em relação ao 

Poder Judiciário, recai o dever de controlar a compatibilidade das normas 

domésticas com as disposições dos tratados internacionais em que o Estado seja 

parte, o que é feito pelo denominado controle de convencionalidade, independente 

da ocorrência de dano. Referindo-se especialmente à Convenção Americana de 

Direitos Humanos, salientou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

precedente Gomes Lund e outros vs. Brasil, que, no exercício do controle de 

convencionalidade, “o Poder Judiciário deve levar em conta não somente o tratado, 

mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte Interamericana, intérprete 

última da Convenção Americana”44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. p. 65, par. 176. 
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3 Delimitação semântica do conceito de Constituição 
 

 
3.1 A Constituição não é um conceito vazio de significado 

 
Da politeía grega45 aos Estados contemporâneos, passando por Estados 

democráticos e autocráticos, o termo constituição é utilizado, de forma 

indiscriminada, para designar a ordem de qualquer Estado, independente de época 

e lugar46. Trata-se, com efeito, de conceito universal utilizado para designar a 

existência do Estado, constituindo “base e sinal da sua unidade e sinal também da 

sua presença diante dos demais Estados” (MIRANDA, 2007, p. 7). 

De se considerar, ainda, que a denominada Constituição moderna, fruto de 

movimentos constitucionais ocorridos no final do Século XVIII que forjaram o 

constitucionalismo (CANOTILHO, 1999, p. 47), “aspira a ser também produto da 

razão e a serviço da razão”, dispondo-se a fundar e a legitimar todo o ordenamento 

estatal (MIRANDA, 2007, p. 14).  

Essa associação da Constituição moderna à razão, bem como aos “princípios 

materiais do constitucionalismo – vinculação do Estado ao direito, reconhecimento e 

garantia de direitos fundamentais, não confusão de poderes e democracia” 

(CANOTILHO, 1999, p. 83) – fez com que o conceito de Constituição fosse utilizado 

retoricamente para legitimar até mesmo Estados autoritários e totalitários47, ou seja, 

ordens indiscutivelmente distantes do “Estado com qualidades” almejado pelo 

constitucionalismo (CANOTILHO, 1999, p. 89). 

De fato, conforme observa Marcelo Neves: 

                                                 
45

 O conceito grego de politeia “só nos fins do séc. XVIII e no séc. XIX passou a entender-se como 
„constituição‟ (constitutio) enquanto anteriormente ela era traduzida através de conceitos como 
„policie‟, „government‟ e „Commonwealth‟ (também como „commonwealthts or government‟ ou „policy 
ou governement‟)” (CANOTILHO, 1999, p. 50). No mesmo sentido: NEVES, 2009, p. 12; NEVES, 
2011, p. 57. 

46
 “Ao definir „Constituição‟, partilha-se correntemente a idéia de que todo Estado tem uma 

Constituição real ou normativa. Mesmo quando se nega caráter constitucional a certos Estados, a 
discussão é reduzida ao problema axiológico ou moral da fundamentação do Estado ou do direito, 
tratado nos termos do constitucionalismo” (NEVES, 2011, p. 55). 

47
 “Por um lado, todos os regimes adoptam uma Constituição (no sentido moderno), desde aqueles 

que, de uma maneira ou de outra, mantêm Constituições vindas de época anterior e os que 
consagram evolutivamente exigências sociais (o Estado social de Direito) até aos que pretendem 
instaurar-se de novo (o Estado marxista-leninista, o fascista e fascizante, o de fundamentalismo 
islâmico). E, do mesmo modo, todos os Estados que vão acedendo à comunidade internacional se 
dotam de Constituições como verdadeiros símbolos de soberania” (MIRANDA, 2007, p. 17). 
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Na medida em que “Constituição” em sentido moderno invoca 
originariamente o “oposto de uma ordem política de opressão”, ou seja, 
sugere emancipação, tornou-se usual a sua utilização retórica como rótulo 
da razão e correção daqueles que a defendem e daquilo que ela designa. 
Essa situação conduz a uma tendência a aplicar-se a instituições e 
realidades políticas e jurídicas muito distintas, em contextos os mais 
diferentes, o termo “Constituição” (NEVES, 2009, p. 5). 

 
O uso inflacionário e indiscriminado do conceito deu margem à concepção de 

que “a Constituição consiste em uma metáfora do discurso ou da retórica política”, a 

qual se poderia recorrer “discursivamente em contextos estruturais os mais diversos” 

(NEVES, 2009, p. 1).  

Mesmo reconhecendo que a “Constituição” é uma das metáforas da 

semântica social contemporânea – afinal “todo uso de linguagem natural carrega 

uma carga metafórica maior ou menor” (NEVES, 2009, p. 2) - o 

transconstitucionalismo não acolhe conclusão de que se trata de um conceito vazio 

de significado, com possibilidade de ser deslocado de forma ilimitada, arbitrária e 

aleatória para contextos sociais os mais diversos48, pois a “semântica 

constitucionalista relaciona-se com mudanças na estrutura social” (NEVES, 2009, 

pp. 2-3).  

A Constituição, portanto, não pode ser “caracterizada como mera metáfora, 

ou seja, desvinculada de certas implicações estruturais” (NEVES, 2009, p. 3). 

Fixada essa premissa, deve-se proceder à delimitação semântica do conceito 

de Constituição que embasa o transconstitucionalismo. Antes disso, e até mesmo 

para precisar sua localização histórica e realçar uma distinção necessária para 

melhor compreensão do conceito, necessário abordar, inicialmente, a constituição 

almejada pelo constitucionalismo. 

 

                                                 
48

 “A Constituição tem sido considerada, mais recentemente, como uma metáfora do discurso ou 
retórica política e jurídica. Nesse sentido, seria, paradoxalmente, um mero artefato da semântica da 
sociedade, sem uma correspondência específica na estrutura social. A ela poderia recorrer-se 
discursivamente em contextos estruturais os mais diversos. Essa abordagem, característica do 
desconstrutivismo e de modelos pós-modernos, parece-me pouco frutífera para o tratamento dos 
problemas jurídico-políticos da sociedade moderna (mundial), na qual a semântica constitucionalista 
relaciona-se com mudanças na estrutura social. Sem dúvida, „Constituição‟ é uma das metáforas da 
semântica social contemporânea (e, nesse sentido amplo, que linguagem, por fim, não o é?), mas 
isso não redunda, forçosamente, em um vazio de significado, isto é, um „significante flutuante‟ ou 
„valor simbólico zero‟, ou um „significante vazio‟. O constitucionalismo como uma construção da 
sociedade moderna envolve certos contornos de sentido que impedem uma absoluta desconexão 
entre semântica social e transformações estruturais, e possibilitam relacionar as crises na semântica 
com problemas emergentes no plano das estruturas” (NEVES, 2009a, p. 654). 
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3.2 A constituição do constitucionalismo moderno 

 
Antes de tratar da constituição do constitucionalismo moderno, cumpre fazer 

uma advertência. Não se pretende aqui afirmar que existe um conceito de 

Constituição que se enquadra perfeitamente nas experiências da Inglaterra, França 

e Estados Unidos, países onde ocorreram, no final Século XVIII, os movimentos 

constitucionais que deram origem ao constitucionalismo. 

Adota-se, no presente trabalho, o entendimento de Gomes Canotilho no 

sentido de que, não obstante as peculiaridades dos constitucionalismos americano, 

inglês e francês, “os diversos movimentos constitucionais com corações nacionais 

mas também com alguns momentos de aproximação entre si, fornecendo uma 

complexa tessitura histórico-cultural (CANOTILHO, 1999, p. 47), permitem recortar 

uma noção básica de constitucionalismo, que é a seguinte: 

 
É a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 
organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o 
constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de 
limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo 
transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa 
da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo 
(CANOTILHO, 1999, p. 47). 
 

 Para essa teoria ou ideologia a que se refere Canotilho, a Constituição é 

considerada produto da razão e a serviço da razão, tendo por fim, não apenas a 

fundação ou a refundação de todo o ordenamento estatal, mas também a sua 

legitimação (MIRANDA, 2007, pp.12-13; CANOTILHO, 1999, p. 51), “através de um 

documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os 

limites do poder político” (CANOTILHO, 1999, p. 48). 

O próprio Canotilho adverte que se trata de um conceito ideal, que não se 

enquadra em nenhum dos modelos históricos de constitucionalismo, notadamente 

no constitucionalismo inglês, em relação ao qual é totalmente estranha a ideia de um 

documento escrito que ordena a comunidade política de forma sistemática e racional 

(CANOTILHO, 1999, p. 48). Nesse sentido salienta Bruce Ackerman: 

Os Ingleses nunca se deixaram levar pela ideia Iluminista de que uma 
constituição formal seria necessária em um governo moderno. Foi a cultura 
inglesa de auto-governo, seu bom senso e decoro que tornaram famoso o 
seu crescente compromisso com princípios democráticos – e não 
constituições de papel ou artifícios institucionais como o controle de 
constitucionalidade (ACKERMAN, 2007, p. 90). 
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Não obstante as respectivas peculiaridades históricas, subsiste a ideia 

essencial de reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais e divisão de 

poderes como forma de limitar o poder político, sempre em um sentido evolutivo, 

mesmo que não haja necessariamente uma ruptura nos termos da experiência 

constitucional francesa. 

Feita essa advertência, pode-se considerar que a Constituição, para o 

constitucionalismo moderno, não constitui um ponto de chegada, um resultado, mas, 

na verdade, o ponto de partida (MIRANDA, 2007, p. 12; CANOTILHO, 1999, p. 83) 

para a construção de um “Estado com qualidades” (CANOTILHO, 1999, p. 89), 

entendido como tal aquele que incorporasse os princípios e valores que 

caracterizam o credo liberal.  

De fato, conforme observa Jorge Miranda, “o constitucionalismo moderno 

desponta, como se sabe, estreitamente ligado a certa ideia de Direito – a ideia de 

Direito liberal, de liberdade política e de limitação do poder” (MIRANDA, 2007, p. 15). 

A Constituição, portanto, não é descritiva, mas criadora (MIRANDA, 2007, 

p.12), não de qualquer Estado, mas apenas daquele que incorporasse os valores 

liberais. Logo, para o constitucionalismo moderno, a Constituição não se reduz a um 

simples documento escrito que enuncia as principais regras de uma dada ordem 

jurídico-política.  

Para além da ordenação jurídico-política, a Constituição deve garantir um 

conjunto de direitos fundamentais e o respectivo modo de garantia, além de 

organizar o poder político “segundo esquemas tendentes a torná-lo um poder 

limitado e moderado” (CANOTILHO, 1999, p. 48).  

Essa concepção é evidenciada, de forma inequívoca, pelo art.16 da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que dispõe: “Qualquer 

sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida 

a separação dos poderes não tem Constituição49”. Trata-se, nas palavras de 

Canotilho, do “núcleo duro” da Constituição moderna (CANOTILHO, 1999, p. 84). 

                                                 
49

 A subordinação de todo poder estatal ao direito deu lugar à figura do Estado de direito, ou seja, o 
“Estado no qual todo poder é exercido no âmbito de regras jurídicas que delimitam sua competência e 
orientam (ainda que frequentemente com certa margem de discricionariedade) suas decisões. Ele 
corresponde àquele processo de transformação do poder tradicional fundado em relações pessoais e 
patrimoniais, num poder legal e racional, especialmente impessoal, processo que foi descrito com 
muita penetração por Max Weber” (BOBBIO, 2004, p. 136). 
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É certo que o conteúdo das Constituições contemporâneas não mais se 

restringe aos princípios e valores preconizados pela doutrina liberal. De fato, o 

Século XX é caracterizado pela universalização do fenômeno constitucional e, ao 

mesmo tempo, pela perda de sua referência exclusiva a um conteúdo liberal 

(MIRANDA, 2007, p. 17), tendo em vista a incorporação de direitos, também 

considerados fundamentais, vinculados a doutrinas socializantes. 

Não obstante a ampliação de seu conteúdo, subsiste com todo vigor a ideia 

de que a Constituição incorpora valores e princípios fundamentais que constituem a 

referência para o futuro, para a construção de um Estado melhor. Em suma, para o 

constitucionalismo, a Constituição não é qualquer lei que pode incorporar qualquer 

conteúdo e ser substituída por outra sem maiores formalidades. 

Sintomática dessa compreensão de uma Constituição voltada à construção de 

um futuro melhor é a denominada concepção geracional ou dimensional dos direitos 

fundamentais, segundo a qual a Constituição incorpora em cada geração novos 

direitos fundamentais, em um progresso cumulativo, e não de substituição de direitos 

(SARLET, 2006, p. 54), registrando uma espécie de evolução moral da sociedade. 

Entende-se, em suma, que a Constituição incorpora valores supremos e 

constitui o ponto de partida para construção de um Estado com as qualidades 

identificadas pelo constitucionalismo moderno para caracterizar o verdadeiro Estado 

constitucional, quais sejam: Estado de direito e Estado democrático (CANOTILHO, 

1999, p. 89). 

Com efeito, para além da garantia das liberdades e direitos fundamentais, o 

constitucionalismo liberal buscou uma legitimidade distinta daquela que amparava as 

monarquias absolutistas; “e ela só pode ser democrática, mesmo quando na prática 

e nas próprias leis constitucionais daí se não deduzam todos os corolários” 

(MIRANDA, 2007, p. 16). 

Não se pode esquecer que uma das bases teóricas da doutrina liberal é o 

contratualismo, teoria segundo a qual o poder político é apenas legítimo se fundado 

sobre o consenso daqueles sobre os quais deve ser exercido (BOBBIO, 2005, p. 15). 

Para a doutrina liberal, além de critério de legitimação, o método democrático 

constitui um dos vários modos de limitar o poder político (MILL, 2006, p. 29; 

BOBBIO, 2010, p. 146).  

Mas é uma ilusão, e uma ilusão perigosa, acreditar que a democracia propicia 

uma perfeita identificação entre governantes e governados de forma a dispensar os 
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limites prévios ao poder político. Com efeito, a história da democracia moderna 

demonstra que inexiste essa identificação perfeita entre governantes e governados, 

razão pela qual são necessárias precauções para evitar a tirania da maioria de que 

fala Stuart Mill (MILL, 2006, p. 31). No mesmo sentido conclui Marcelo Neves: “Por 

seu turno, a democracia sem Estado de direito e direitos fundamentais 

descaracteriza-se como ditadura da maioria” (NEVES, 2009a, p. 661). 

O constitucionalismo moderno, em suma, está associado ao que se 

convencionou denominar de Estado constitucional (NEVES, 2011, p. 61), ou seja, 

“um Estado submetido ao direito, um Estado regido por leis, um Estado sem 

confusão de poderes” (CANOTILHO, 1999, p. 89). 

Logo, para o constitucionalismo moderno, nem todos os Estados possuem 

Constituição. Com efeito, os Estados pré-modernos e os Estados contemporâneos 

autoritários e totalitários, na perspectiva do constitucionalismo moderno, não podem 

ser considerados Estados constitucionais, afinal não garantem os direitos e 

liberdades fundamentais nem limitam o poder político. 

Atente-se que o critério eleito pelo constitucionalismo moderno para identificar 

a Constituição é de natureza axiológica ou moral. Com efeito, de acordo com tal 

critério, “seria Constituição „verdadeira‟ apenas aquela que correspondesse a um 

determinado padrão valorativo ou a princípios ideais” (NEVES, 2011, p. 61). 

Conforme observa Marcelo Neves: 

 

De acordo com esse modelo, a Constituição implica um sistema de garantia 
da liberdade burguesa, a “divisão de poderes” e uma forma escrita. Mesmo 
que se rejeite essa visão liberal do constitucionalismo em favor de uma 
concepção democrática – inclusive social-democrática – do Estado 
constitucional, ainda assim permanecem como núcleo do conceito a 
“garantia” dos chamados direitos fundamentais e a limitação jurídica do 
poder estatal. Nesse sentido, os Estados autoritários e totalitários, na 
medida em que não realizam os princípios constitucionais, não possuem 
Constituição (NEVES, 2011, p. 61). 

 

3.3 As convergências e divergências entre a Constituição do 
constitucionalismo e a Constituição em sentido moderno do 
transconstitucionalismo 
 

O transconstitucionalismo, na linha proposta por Marcelo Neves e amparada 

na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, converge com o constitucionalismo 

moderno ao acatar a conclusão de que, de fato, nem todos os Estados possuem 

Constituição. Com efeito, em vista do conceito de Constituição que orienta a 
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abordagem transconstitucional, não podem ser considerados Estados constitucionais 

os Estados pré-modernos e os Estados contemporâneos autoritários e totalitários 

(NEVES, 2011, p. 62). 

Coincidem, também, o constitucionalismo moderno e o 

transconstitucionalismo quando consideram a Constituição instrumento de limitação 

jurídica ao poder político (NEVES, 2011, p. 65). Com efeito, a Constituição em 

sentido moderno está associada a um regime político oposto à repressão e ao 

arbítrio50. 

Não obstante a identidade de tais conclusões, distinguem-se os modelos de 

interpretação adotados pelo constitucionalismo moderno e pelo 

transconstitucionalismo (NEVES, 2011, p. 62).   

Conforme salientado anteriormente, o constitucionalismo moderno identifica a 

“verdadeira” Constituição com base em um critério de natureza axiológica ou moral. 

Com efeito, o constitucionalismo “supõe a „declaração‟ de valores fundamentais 

essencialmente jurídicos ou a evolução da consciência moral” (NEVES, 2011, p. 62).  

Diferente é o modelo de interpretação que orienta o transconstitucionalismo, 

que é baseado no reconhecimento da autonomia do sistema jurídico (NEVES, 2011, 

p. 62), e não em um determinado conteúdo axiológico essencial da verdadeira 

Constituição. 

De fato, o transconstitucionalismo parte do pressuposto de que a Constituição 

em sentido moderno está estritamente associada aos movimentos constitucionais do 

Século XVIII que forjaram o constitucionalismo como “semântica política-jurídica que 

reflete a pressão estrutural por diferenciação entre política e direito no âmbito da 

emergente sociedade multicêntrica da modernidade” (NEVES, 2009, p. 53). 

A Constituição em sentido moderno, portanto, é o “mecanismo que possibilita 

a diferenciação entre política e direito no âmbito dos Estados” (NEVES, 2009, p. 56), 

somente podendo ser concebida no contexto da complexa sociedade multicêntrica 

da modernidade, caracterizada pela autonomia dos sistemas funcionais, 

especialmente da autonomia operacional do direito em face da política (NEVES, 

2009, p. 56). 

Não se aplica, portanto, como critério de distinção da Constituição em sentido 

moderno, a identificação com determinadas concepções de caráter religioso, moral, 

                                                 
50

 “Nessa acepção estritamente moderna, a Constituição pode ser apreendida como „uma limitação 
jurídica ao governo‟, „a antítese do regime arbitrário‟ (constitucionalismo)” (NEVES, 2006, p. 91). 
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filosófico ou ideológico. Na verdade, prevalece o princípio da não-identificação, pois, 

do contrário, “a identificação da Constituição com uma dessas concepções 

bloquearia o sistema jurídico, de tal maneira que ele não poderia produzir uma 

complexidade interna adequada ao seu ambiente hipercomplexo” (NEVES, 2011, p. 

73). 

Com efeito, mesmo reconhecendo a abertura cognitiva do sistema jurídico, a 

assimilação dos fatores do entorno é orientada por critérios do próprio direito, 

dependendo, portanto, “de processos seletivos de filtragem conceitual no interior do 

sistema jurídico” (NEVES, 2011, p. 137). O direito, na modernidade, é autorreferente, 

pois os critérios para definição do que é lícito e ilícito são determinados pelo próprio 

sistema jurídico, e não por outros sistemas sociais (ADEODATO, 2002, p. 211). 

Em vista disso, e de acordo com o referencial teórico construído por 

Luhmann, a positividade do direito não está vinculada a determinadas concepções 

morais ou axiológicas ou a interesses políticos ou econômicos, tornando-se 

irrelevante “uma teoria da justiça como critério exterior ou superior ao direito positivo” 

(NEVES, 2011, p.138). Quanto a esse particular aspecto, esclarece Marcelo Neves: 

 
Pressuposto que à positividade do direito é inerente não apenas a 
supressão da determinação imediata do direito pelos interesses, vontades e 
critérios políticos dos “donos do poder”, mas também a neutralização moral 
do sistema jurídico, torna-se irrelevante para Luhmann uma teoria da justiça 
como critério exterior ou superior do direito positivo: “Todos os valores que 
circulam no discurso geral a sociedade são, após a diferenciação de um 
sistema jurídico, ou juridicamente irrelevantes, ou valor próprio do direito 
(NEVES, 2006, p. 84). 
 

Em vista disso, a constituição em sentido moderno preconizada pelo 

transconstitucionalismo não se distingue por determinado conteúdo axiológico ou 

moral. Ela se distingue – e por isso não se trata de um conceito universal de 

Constituição – como mecanismo que possibilita a diferença do direito e da política no 

âmbito dos Estados no contexto da sociedade moderna multicêntrica.  
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3.4 A incompatibilidade entre a Constituição em sentido moderno e as 
formações sociais pré-modernas 
 

A Constituição em sentido moderno está intrinsecamente ligada a 

transformações estruturais que possibilitaram a diferenciação e autonomia dos 

diversos sistemas funcionais – especialmente do direito em relação à política – bem 

como a inclusão social generalizada de pessoas e grupos (NEVES, 2009, p. 56). 

As formações sociais pré-modernas, de tipo hierárquico, caracterizadas pela 

subordinação dos diversos sistemas funcionais à política e à religião, além da 

inclusão social restrita aos detentores de privilégios, careciam dos pressupostos 

necessários para a Constituição em sentido moderno. 

Com efeito, nas sociedades pré-modernas não havia sistemas funcionais 

autônomos e diferenciados, visto que estavam subordinados à dicotomia 

superior/inferior estabelecida pela política de dominação e à dicotomia bem/mal 

ditada pela moral religiosa (NEVES, 2009, pp. 6-7). As diferenças das diversas 

esferas funcionais eram subordinadas e se confundiam com as dicotomias 

estabelecidas pela política e pela religião, de tal forma “que assim permaneciam 

indiferenciadas, determinadas heteronomamente” (NEVES, 2009, p. 7). 

De se considerar ainda que, não obstante a institucionalização de 

procedimentos de aplicação jurídica, o direito posto não era considerado inteira e 

constantemente alterável por decisão, tendo em vista sua subordinação a um direito 

imutável e indisponível, no caso ao direito natural inalterável. No contexto das 

sociedades pré-modernas, o direito não dispunha exclusivamente de um código 

binário de diferenciação, razão pela qual “permanecia sobredeterminado pela 

política e pelas representações morais estáticas, político-legitimadoras” (NEVES, 

2006, p. 80). 

A noção de um direito inteira e constantemente alterável “só vai surgir com a 

positivação do direito como conquista da sociedade moderna” (NEVES, 2006, p. 23), 

o que implicou “o controle do código-diferença „lícito/ilícito‟ exclusivamente pelo 

sistema jurídico, que adquire dessa maneira seu fechamento operativo” (NEVES, 

2006, p. 80). 

No que respeita à integração social, não havia o conceito de pessoa em 

sentido moderno, entendida como acoplamento estrutural entre o homem e a 
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sociedade51, de tal sorte que a inclusão identificava-se com a diferença membro/não 

membro, relacionando-se, portanto, à atribuição de privilégios, e não à instituição de 

direitos (NEVES, 2009, p. 8). 

As formações sociais pré-modernas, portanto, não se caracterizavam pela 

inclusão generalizada de pessoas e grupos, mas, antes, pela exclusão daqueles que 

não ostentavam os privilégios de status exigidos para a inclusão no grupo. Exemplo 

disso é a politeía grega, que não garantia a inclusão de todos, constituindo o espaço 

reservado apenas aos cidadãos racionais e iguais (NEVES, 2009, pp. 12-13). 

Em vista dessa clara incompatibilidade entre a politeía grega e o conceito de 

Constituição em sentido moderno, causa espécie o fato de o referido vocábulo grego 

ter passado a ser traduzido, a partir do final do Século XVIII, em “constitution”, afinal: 

 
A semântica do constitucionalismo referia-se a uma conquista, construção 
ou invenção da sociedade moderna, incompatível com a noção de politeía 
na antiga Grécia, que apontava para um modelo hierárquico e excludente 
de indiferenciação entre política e direito (NEVES, 2009, p.12). 
 

O direito sacro, considerado indisponível, atuava no sentido de legitimar a 

manutenção de uma estrutura social hierárquica e excludente, não constituindo uma 

limitação, mas uma justificação do poder político exercido pelo soberano (NEVES, 

2009, pp. 8-9).  

Inexistia o conceito de positividade no sentido de considerar o direito posto e 

permanentemente alterável por decisão (NEVES, 2011, p. 69), “fenômeno que 

caracteriza, mais que qualquer outro, o direito da sociedade industrial moderna” 

(LUHMANN, 1983, p. 34). De fato, a indisponibilidade do direito sacro “relacionava-

se diretamente com a manutenção da ordem social hierárquica e a 

inquestionabilidade dogmática do status quo político dominante” (NEVES, 2009, p. 

10). 

Atente-se que, no período de absolutismo monárquico, também não estavam 

presentes os pressupostos necessários para a Constituição em sentido moderno, 

visto que, não obstante a “dessacralização do direito” e algumas limitações jurídicas 

                                                 
51

 “Como forma de dois lados, a pessoa constitui um acoplamento estrutural entre homem e 
sociedade, servindo para enfrentar o perigo tanto de que a integridade de seu substrato biopsíquico 
seja violada ou destruída pela expansão da sociedade quanto de que, ao contrário, esta seja 
destruída e desintegrada pela falta de limites dos desejos e impulsos humanos” (NEVES, 2009, p. 
255). 
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ao poder veiculadas por meio das cartas de liberdades ou pactos de poder52, 

predominava a subordinação instrumental do direito em relação à política, 

subsistindo a relação hierárquica entre soberano e súditos (NEVES, 2009, p. 17-19). 

Ademais, os pactos de poder, além de desprovidos do caráter universal, 

abrangente e normativo da Constituição em sentido moderno (NEVES, 2009, p. 20-

21), também não visavam a modificar a estrutura da realidade social de acordo com 

uma finalidade, característica típica da positivação do direito na modernidade 

(ADEODATO, 2002, p. 66-67). 

A positividade do direito na modernidade implicou a superação dos códigos 

supremos superior/inferior e bem/mal que prevaleciam nas formações sociais pré-

modernas, de tipo hierárquico e estamental, possibilitando a diferenciação e 

autonomia do direito por meio do controle do código-diferença lícito/ilícito (NEVES, 

2011, p. 135). 

Nesse contexto, a positivação do princípio da igualdade como forma de 

neutralizar as desigualdades sociais e possibilitar a inclusão generalizada de 

pessoas e grupos no sistema jurídico e, ao mesmo tempo, garantir a adequação do 

direito aos diversos sistemas funcionais autônomos, está intrinsecamente ligada a 

pressupostos sociais típicos da modernidade – a complexidade e a heterogeneidade 

social – inexistentes nas sociedades estamentais pré-modernas.  

De fato, a ideia de justiça como igualdade tem pretensão de universalidade e 

está relacionada “a uma conquista histórica da modernidade, apontando para o 

acesso generalizado de indivíduos (como pessoas) e grupos ao direito” (NEVES, 

2001, p. 340). 

 
3.5 A sociedade mundial multicêntrica 
 

Como visto, as formações sociais pré-modernas se caracterizavam pela falta 

de autonomia e pela indistinção dos diversos sistemas funcionais, visto que estavam 

subordinados aos códigos binários ditados pela política de dominação e pela moral 

religiosa. 

                                                 
52

 “Em contraposição ao caráter apenas „modificador do poder‟, „casuístico‟ e „particular‟ dos pactos 
de poder, surge, no quadro das revoluções burguesas dos fins do século XVIII, o constitucionalismo 
moderno, cuja semântica aponta tanto para o sentido normativo quanto para a função „constituinte de 
poder‟, „abrangente‟ e „universal‟ da Constituição” (NEVES, 2011, p. 57). 
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A estrutura mais simples das formações sociais pré-modernas, refletida em 

um modelo hierárquico orientado por uma única concepção moral ditada pela 

religião, garantia “um alto grau de segurança nas expectativas sob a forma de 

convicções morais”, razão pela qual não havia necessidade de uma diferenciação 

funcional das esferas de comunicação53 (LUHMANN, 1983, p. 106). 

Tal conjuntura, contudo, deixa de existir na modernidade, caracterizada pelo 

aumento da complexidade e da contingência54, que fez “emergir a pretensão 

crescente de autonomia das esferas de comunicação, em termos de sistemas 

diferenciados funcionalmente da sociedade moderna” (NEVES, 2009, p. 23).  

A diferenciação dos sistemas funcionais constitui o mecanismo de redução da 

complexidade da sociedade moderna55. Com efeito, o sistema não tem condições de 

responder aos infindáveis estímulos do entorno, razão pela qual deve desenvolver 

uma capacidade para selecionar os que considera relevantes e, ao mesmo tempo, 

ignorar, rechaçar e criar indiferenças, enclausurando-se a si mesmo (LUHMANN, 

2010, p. 179). 

Os sistemas funcionais, portanto, conseguem produzir sua unidade na medida 

em que realizam uma diferença através de operações do próprio sistema, sem 

                                                 
53

 “A estrutura mais simples das sociedades antigas reflete-se em uma mais simples concepção da 
moral. No essencial, nas sociedades arcaicas, e mesmo nas grandes culturas da antiguidade até os 
tempos modernos, basta um dualismo simples. Elas confrontam a ação real com a ação indicada, 
correta; aquela corresponde ao homem concreto, com seus erros e suas insuficiências, e a outra 
significa a norma do verdadeiro e do bom, pela qual é necessário guiar-se. Essa constratação simples 
garante um alto grau de segurança nas expectativas sob a forma de convicções morais. As 
expectativas normativas podem apoiar-se em certezas socialmente amparadas; o desapontamento, a 
frustração só pode ser atribuída ao que age errada ou maliciosamente. A necessidade de uma 
diferenciação funcional da esfera normativa não chega a surgir, e também seria incompreensível. 
Uma interpretação social ou funcional do comportamento divergente é impossível no contexto desse 
padrão. Evidentemente, o direito está do lado da moral” (LUHMANN, 1983, p. 106). 

54
 “Com complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que se pode 

realizar. Por contingência entendemos o fato de que as possibilidades apontadas para as demais 
experiências poderiam ser diferentes das esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enganosa 
por referir-se a algo inexistente, inatingível, ou a algo que após tomadas as medidas necessárias para 
a experiência concreta (por exemplo, indo-se ao ponto determinado), não mais lá está. Em termos 
práticos, complexidade significa seleção forçada, e contingência significa perigo de desapontamento 
e necessidade de assumir-se riscos” (LUHMANN, 1983, p. 46). 

55
 “Com a crescente complexidade da sociedade moderna, a diferenciação funcional passa a ser uma 

exigência, porque essa forma de diferenciação apresenta-se como a mais adequada para que se 
realize, com êxito, a estruturação da complexidade que leva à formação do sistema. E, com isso, 
relaciona-se o conceito de racionalidade, pois, em Luhmann, o problema da racionalidade pressupõe 
a questão de „como é possível, aumentar complexidade mediante a redução de complexidade 
apreensível‟. Pode-se, em outras palavras, afirmar que o problema funcional da racionalidade 
sistêmica consiste em determinar como é possível transformar a complexidade desestruturada do 
ambiente em complexidade sistêmica estruturada” (NEVES, 2012, p. 200). 
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qualquer imposição do entorno56, fazendo com que suas estruturas específicas 

possam ser constituídas e transformadas mediante operações que surgem nele 

mesmo (LUHMANN, 2007, p. 67; LUHMANN, 2010, pp. 101-119).  

Com efeito, as mais diversas determinações do ambiente “só são inseridas no 

sistema quando este, de acordo com os seus próprios critérios e códigos-diferença, 

atribui-lhes sua forma” (NEVES, 2006, p. 62). 

O sistema funcional, portanto, através de operações próprias, determina o 

que é relevante e o que é indiferente, não estando subordinado a operações 

provenientes do entorno (LUHMANN, 2010, p. 120). Essa autonomia, aliada à 

imunização contra as interferências de outros subsistemas, caracteriza a 

autorreferência dos sistemas sociais, também denominada autopoiese57 

(ADEODATO, 2002, p. 210-211). 

De fato, os diversos sistemas funcionais, em um processo que teve início com 

a economia, ciência e arte (NEVES, 2009, p. 22), emanciparam-se da política e da 

religião, passando a se reproduzir com base em operações e códigos de 

diferenciação próprios. 

No que respeita especificamente ao direito, observa João Maurício Adeodato 

que a emancipação do sistema jurídico em relação às demais ordens normativas e 

aos demais subsistemas sociais constitui um dos pressupostos sociológicos para a 

dogmatização do direito na modernidade (ADEODATO, 2002, p. 303-304).  

Tal faceta das sociedades modernas – conclui Adeodato – “tem sido descrita 

como um tipo especial de autonomia do sistema jurídico ou autopoiesis, autopoiese” 

(ADEODATO, 2002, p. 304). A dogmatização do direito, portanto, é reflexo do 

processo de diferenciação funcional dos sistemas sociais que caracteriza a 

sociedade moderna. 

                                                 
56

 “En el plano de las operaciones proprias de un sistema no hay ningún contacto con el entorno, por 
eso tampoco sistemas situados en el entorno pueden intervenir en los processos autopoiéticos de un 
sistema clausurado operativamente” (LUHMANN, 2007, p. 66). “Queremos recordar: un sistema 
operativamente clausurado no puede alcanzar al entorno con sus próprias operaciones. No puede 
asegurar su adaptación al entorno mediante la cognición. Sólo puede operar dentro del sistema y no 
parte dentro y parte fuera. Todas las estructuras y todos los estados del sistema que se desempeñam 
como condición de posibilidad de las operaciones posteriores se producen por las operaciones 
proprias del sistema (es decir, se crean)” (LUHMANN, 2007, p. 96). 

57
 “A palavra autopoiese, do grego autós (por si próprio), e poiesis (criação, produção), é utilizada na 

biologia, por MATURANA e VARELA, para referir-se a capacidade de auto-reprodução dos 
organismos vivos. Já em LUHMANN o termo autopoiese tem o sentido de auto-referência, aludindo-
se ao fechamento operacional dos sistemas sociais” (STAMFORD, 2008, p. 68). “En este sentido, 
autopoiesis significa: producción del sistema por sí mismo” (LUHMANN, 2007, p. 70). 
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Nesse contexto, a positivação das liberdades fundamentais – econômica, 

religiosa, artística, dentre outras - constituiu uma decorrência da emancipação e 

autonomia dos diversos sistemas sociais. De um lado, os diversos sistemas sociais – 

especialmente a economia, a religião e a ciência – se emanciparam do Estado, 

passando a se reproduzir autonomamente com base nos seus códigos de 

diferenciação e programas próprios. Por outro, o próprio Estado também se libertou 

de qualquer fundamentação externa, visto que sua legitimação se encontra 

unicamente na Constituição. 

A ideia de um direito posto e permanentemente alterável por decisão 

(NEVES, 2011, p. 69) fez com que até mesmo as estruturas normativas se 

tornassem contingentes, ou seja, adquirissem a capacidade de mudar sem ter que 

recorrer a uma ordem imutável da natureza (LUHMANN, 2007, p. 99). 

Com efeito, o direito, apesar de constituir um sistema normativamente 

fechado, é cognitivamente aberto58, razão pela qual a escolha entre lícito e ilícito é 

condicionada, mas não determinada, pelo ambiente, o que evidencia sua 

heterorreferência mediante interesses (NEVES, 2006, p. 81).  

Não é demasiado ressaltar, novamente, que, segundo a concepção 

luhmanniana, não há critérios de justiça externos que se imponham ao sistema 

jurídico. Com efeito, os fatores do entorno são assimilados pelo sistema jurídico de 

acordo com os seus próprios critérios, razão pela qual não têm a força de determinar 

a vigência jurídica das expectativas normativas (NEVES, 2006, p. 81). 

Nesse contexto, não há dificuldade em concluir que “a Constituição em 

sentido moderno implica a superação dos fundamentos jusnaturalistas, externos, do 

direito. O direito autofundamenta-se constitucionalmente” (NEVES, 2009a, p. 662). 

Verifica-se, portanto, no contexto da sociedade moderna, a existência de 

diversos sistemas funcionais, sendo que cada um deles se apresenta como um 

centro com aptidão para representar, segundo sua própria racionalidade, a 

sociedade. Nesse sentido, conclui Guilherme Leite Gonçalves: 

 
 

                                                 
58

 A capacidade de aprendizagem do direito é garantida por sua dimensão cognitivamente aberta, que 
possibilita que o direito positivo “se altere para adaptar-se ao ambiente complexo e „veloz‟. O 
fechamento normativo impede a confusão entre sistema jurídico e seu ambiente, exige a 
„digitalização‟ interna de informações provenientes do ambiente. A diferenciação do direito na 
sociedade não é outra coisa senão o resultado da mediação dessas duas orientações” (NEVES, 
2006, p. 82). 
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A estrutura social moderna se reproduz com base na heterarquia: todos são 
centros e vértices. Cada sistema somente poderá observar a sociedade a 
partir de sua função, o que obsta a possibilidade de um sistema específico 
postular prerrogativas de qualquer ordem sobre os demais. Nenhum sistema 
funcional pode pretender uma posição privilegiada em relação aos outros. É 
por essa razão que a sociedade moderna é descrita como acêntrica ou 
policontextural. Ela admite inúmeras codificações com validade simultânea 
(GONÇALVES, 2010, p. 59). 
 

Não há, portanto, de acordo com a teoria luhmanniana, um sistema com 

aptidão para observar e refletir de forma abrangente sobre toda a sociedade. Logo, 

“toda e qualquer observação é parcial” (NEVES, 2006, p. 67), ou seja, é baseada 

necessariamente na racionalidade e na perspectiva próprias do mundo e da 

sociedade do sistema que observa (NEVES, 2006, p. 67). 

A existência de diversos sistemas funcionais com pretensão de autonomia, 

dentre eles o direito, sem que exista um critério universal indiscutível, ou um centro 

supremo, que se imponha a todos eles, faz com que, de fato, a sociedade moderna 

se torne “multicêntrica” ou “policontextural”, “levando à formação de diversas 

racionalidades parciais conflitantes” (NEVES, 2009, p. 23-24). 

De fato, a existência de uma pluralidade de códigos binários orientadores dos 

diversos sistemas sociais (lícito/ilícito no sistema jurídico/ ter/não ter na economia; 

poder/não poder na política etc) implica, inexoravelmente, tensões, visto que as 

diversas racionalidades se confrontam com outras, cada qual com pretensão de 

universalidade (NEVES, 2009, p. 24). 

Cumpre observar que, não obstante sua autonomia, os sistemas funcionais 

são abertos, ou seja, admitem intercâmbio com o entorno59. Com efeito, estímulos 

provenientes do entorno podem modificar a estrutura do sistema (LUHMANN, 2010, 

p. 63). 

Ocorre que é o sistema, e não o entorno, que seleciona os estímulos que 

poderão modificar suas estruturas (LUHMANN, 2010, p. 63), possibilitando, através 

de suas próprias operações, a distinção sistema/entorno, afinal “o sistema só pode 

determinar a partir de si mesmo o que é o entorno” (LUHMANN, 2010, p. 94). 

                                                 
59

 “Para ele (Luhmann), a sociedade é, basicamente, um sistema para redução da complexidade e 
controle da contingência inerentes ao mundo circundante. Este sistema social envolve vários outros 
subsistemas, tais como o científico, o amoroso, o jurídico-político, o educacional, os quais interagem 
mas mantêm sua identidade uns em relação aos outros; para cada um deles, por sua vez, todos os 
demais sistemas funcionam como mundo circundante. Um mesmo fato – como uma revolução, por 
exemplo – pode afetar diretamente os diversos sistemas, podendo ser „bom‟ para o econômico e não 
para o educacional: isso possibilita a cada subsistema lidar consigo mesmo e conduzir 
autonomamente os problemas” (ADEODATO, 2002, p. 62-63). 
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Trata-se da teoria do encerramento operativo, segundo a qual a diferença 

sistema/entorno somente é possível pelo sistema, através de suas próprias 

operações, que não podem ser reproduzidas no meio. Desnecessário afirmar que 

um sistema não pode operar no entorno, pois do contrário cairia por terra a distinção 

sistema/entorno (LUHMANN, 2010, pp. 101-102). 

A autonomia dos sistemas funcionais60, portanto, “não significa isolamento, 

mas antes importa uma intensa capacidade cognitiva perante o entorno” (NEVES, 

2009, p. 25), inclusive para superar as tensões decorrentes dos conflitos entre as 

diversas racionalidades parciais com pretensão de universalidade (NEVES, 2009, p. 

24). 

A sociedade moderna, caracterizada pelo encerramento operativo dos 

diversos sistemas funcionais e pela distinção sistema/entorno, surge como 

sociedade mundial, afinal a reprodução dos sistemas funcionais não está presa aos 

limites do território estatal. De fato, conforme observa Marcelo Neves: 

 
Formulando com maior abrangência, tornam-se cada vez mais regulares e 
intensas a confluência de comunicações e a estabilização de expectativas 
além de identidades nacionais ou culturais e fronteiras político-jurídicas. A 
sociedade mundial constitui-se como uma conexão unitária de uma 
pluralidade de âmbitos de comunicação em relações de concorrência e, 
simultaneamente, de complementaridade. Trata-se de uma unitas multiplex. 
Não se confunde com a ordem internacional, pois essa diz respeito 
fundamentalmente às relações entre Estados. A ordem internacional é 
apenas uma das dimensões da sociedade mundial (NEVES, 2011, p. 27). 
 
 

Na verdade, o próprio Luhmann discrimina dentre os obstáculos 

epistemológicos a uma adequada análise científica da sociedade a denominada 

concepção territorial da sociedade, ou seja, o pressuposto de que as sociedades são 

unidades regionais territorialmente delimitadas (LUHMANN, 2007, p. 12).  

Com efeito, a concepção territorial de sociedade vai de encontro ao conceito 

radicalmente antirregionalista proposto por Luhmann61, ainda mais no contexto da 

atual sociedade de informação, onde “as interdependências de alcance mundial 

incidem em todos os aspectos do acontecer da sociedade” (LUHMANN, 2007, p. 17, 

tradução livre do autor). 

                                                 
60

 “Trata-se de autonomia do sistema, não de sua autarquia. O fechamento operativo „é, ao contrário, 
condição de possibilidade para abertura. Toda abertura baseia-se no fechamento” (NEVES, 2011, p. 
130). 
61

 O próprio Luhmann ressalva expressamente que sua concepção não ignora a existência de 
grandes diferenças nas condições de vida existentes em cada região do globo terrestre (LUHMANN, 
2007, p. 20). 
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Nesse sentido, conclui Aldo Mascareño: 

 
Em termos estritamente luhmannianos, a sociedade moderna pode ser 
crescentemente descrita como sociedade mundial. Ela supõe uma 
compreensão desterritorializada do social como comunicação que integra 
todos os possíveis horizontes de mundo – seja de indivíduos ou coletivos – 
como horizontes de um único sistema comunicativo universal no qual se 
incluem todas as possibilidades de comunicação. Em outras palavras, não 
há comunicação mais além da sociedade mundial (MASCAREÑO, 2007, p. 
4. Tradução livre do autor). 

 

Valendo-se do mesmo referencial teórico adotado por Marcelo Neves, 

observa Aldo Mascareño que o desenvolvimento de sistemas funcionais a nível 

global implica a observação da sociedade a partir da perspectiva de cada sistema, 

fazendo com a essa mesma sociedade seja interpretada de maneira heterogênea, “o 

que conduz a uma virtualização da sociedade e à sua leitura como diferença ou 

como unitas multiplex” (MASCAREÑO, 2007, pp. 12-13. Tradução livre do autor). 

 

3.6 A Constituição em sentido moderno como acoplamento estrutural entre 
direito e política 
 

Além de possibilitar a diferenciação entre direito e política, a Constituição em 

sentido moderno “atua como acoplamento estrutural entre esses dois sistemas 

funcionais da sociedade moderna” (NEVES, 2009, pp. 56-57). 

Com efeito, a Constituição, na qualidade de acoplamento estrutural entre 

política e direito, torna o código de diferença do direito (lícito/ilícito) relevante para a 

reprodução do sistema político, afinal a busca, a manutenção e o exercício do poder 

político devem considerar os contornos estabelecidos pelo direito. 

Por outro lado, o código de diferenciação da política (poder/não poder; 

governo/oposição) também é igualmente relevante para a reprodução do direito, pois 

a ideia de positividade, entendida como direito posto e alterável permanentemente, 

depende de decisões políticas tomadas no exercício do poder democrático. 

O acoplamento estrutural, atuando por meio de procedimentos 

constitucionais, proporciona, portanto, “uma legitimação política (democrática) do 

direito e uma legitimação jurídica (rule of law) da política” (NEVES, 2009, p. 57). 

A atuação da Constituição como acoplamento estrutural entre política e 

direito, contudo, não garante uma relação de plena harmonia entre esses sistemas. 

Antes, ao contrário, existe uma “relação paradoxal de complementação e tensão 

recíprocas” (NEVES, 2009, p. 57). 
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A relação de mútua dependência entre Estado de Direito e democracia 

constitui uma dimensão da complementariedade entre política e direito. Com efeito, 

a garantia do Estado de Direito é a democracia; por outro lado, a democracia sem os 

limites impostos pelo Estado de Direito, já ensinava Stuart Mill, redunda, 

inexoravelmente, em tirania da maioria (MILL, 2006, p. 31). 

Nesse sentido, a Declaração e Programa de Ação de Viena, aprovada pela II 

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, promovida pela ONU em 1993, 

estabelece expressamente que “a democracia, o desenvolvimento e o respeito aos 

direitos humanos e liberdades fundamentais são conceitos interdependentes que se 

reforçam mutuamente”. 

Não obstante, leis aprovadas democraticamente podem ser declaradas 

inconstitucionais e o poder constituinte democrático pode refundar o arcabouço 

jurídico do Estado constitucional, o que evidencia a “tensão permanente entre 

política democrática e Estado constitucional” (NEVES, 2009, p. 58). 

Apesar da relação de complementariedade e tensão permanentes entre 

política e direito no contexto da sociedade moderna multicêntrica, a Constituição em 

sentido moderno, atuando como acoplamento estrutural, garante a autonomia de 

ambos os sistemas e, o que é mais importante “exclui a subordinação estrutural de 

um sistema a outro, especialmente do direito à política, desenvolvendo uma relação 

horizontal ou ortogonal entre ambos” (NEVES, 2009, p. 58). 

A Constituição garante a consistência e fundamenta todo o sistema jurídico – 

sem necessidade de o direito recorrer a fundamentos externos em busca de sua 

legitimação. Além disso, a Constituição possibilita a abertura cognitiva do direito à 

política, especialmente por meio dos processos de reforma constitucional – 

observado o limite das cláusulas pétreas – as quais somente podem ser 

desconsideradas pelo poder constituinte originário no contexto de ruptura 

constitucional, o que constiu uma das facetas da tensão permanente entre direito e 

política (NEVES, 2009, p. 60). 
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3.7 A autonomia de todos os sistemas sociais, a primazia de alguns e a 
emergência de uma nova ordem mundial 
 

Apesar de reconhecer que a sociedade mundial é multicêntrica, Marcelo 

Neves – divergindo abertamente de Luhmann neste particular aspecto - não acolhe 

a ideia de horizontalidade dos sistemas autopoiéticos62. Para Neves, a economia 

tem uma posição de primazia no plano estrutural, enquanto que, “no nível da 

semântica, a saber da autodescrição da sociedade, o sistema dos meios de 

comunicação de massa assume o primado na sociedade mundial” (NEVES, 2009, p. 

29). 

Com efeito, não obstante todo o êxito da diferenciação funcional na sociedade 

moderna, a economia, para Marcelo Neves, “está equipada com o código binário 

mais forte entre um „sim‟ e um „não‟” (NEVES, 2012, p. 206), razão pela qual 

situações de desigualdade e de exclusão do sistema econômico podem implicar 

experiências de desdiferenciação no âmbito da sociedade mundial (NEVES, 2009, p. 

29), como bem demonstra a experiência da própria América Latina (NEVES, 2012, p. 

206). 

A mídia, por sua vez, diferente dos demais sistemas sociais, corta 

transversalmente a esfera pública – entendida como arena do dissenso entre 

pessoas e grupos – manipulando-a muitas vezes (NEVES, 2009a, pp. 670-672). A 

mídia tem a capacidade de contato informativo com toda a sociedade. Os outros 

sistemas sociais, ao contrário, justamente por conta de sua especialização, têm 

dificuldade para despertar a atenção da sociedade (RODRÍGUEZ, 2010, p. 35). 

Valendo-se dessa especial capacidade, a mídia faz com que os saberes que 

prevaleçam na opinião pública sejam apenas aqueles que passem por seu filtro 

seletivo, mesmo que não se identifiquem com os saberes dos respectivos sistemas 

sociais (NEVES, 2009, pp. 29-30). 

Os diversos sistemas sociais, por sua vez, podem ignorar as informações 

validadas pela mídia, mesmo sabendo que elas são acolhidas no espaço da esfera 
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 “De fato, em suas primeiras obras, Luhmann confirmava, a meu ver, com razão, a compatibilidade 
da diferenciação funcional com o primado das expectativas cognitivas. Essa tese foi revivificada 
recentemente por Teubner e Fischer-Lescano. A sociedade é, então, caracterizada como uma 
sociedade que se reproduz primariamente com base nas expectativas cognitivas (economia, ciência e 
técnica), podendo ser compreendida mesmo como uma sociedade que se distingue por „um primado 
social da economia‟ ou como „uma sociedade econômica‟. É verdade que Luhmann se afastou dessa 
sua posição mais tarde, para, em favor de uma radicalização da tese da autopoiese, sustentar a 
relação de horizontalidade nas relações entre sistemas funcionais” (NEVES, 2012, p. 206). 
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pública. De fato, a esfera pública acaba, de ordinário, admitindo como válidas 

apenas as informações selecionadas pelo filtro da mídia de massa. Esta, contudo, 

muitas vezes não pode ignorar os protestos generalizados que transitam na esfera 

pública, sendo obrigada a transmiti-los63. 

O reconhecimento de que a economia e a mídia, sistemas baseados 

primariamente em expectativas cognitivas, detêm o primado, respectivamente, no 

plano estrutural e no nível semântico, não implica a perda de autonomia dos outros 

sistemas sociais (NEVES, 2009, p. 28).  

De fato, deter o primado não significa ser o centro da sociedade mundial64, 

visto que os outros sistemas sociais mantêm sua capacidade de autorreprodução 

com base nas suas operações e códigos de diferenciação próprios. 

O aspecto importante a destacar, no contexto da sociedade mundial 

caracterizada pela complexidade, é que os sistemas que detêm o primado no plano 

estrutural (economia associada à técnica e à ciência) e no plano semântico (mídia) 

“não dependem de segmentação territorial para se reproduzirem” (NEVES, 2009, p. 

30). 

Diferente é o que ocorre com a política e direito. Com efeito, a reprodução 

desses sistemas “depende fortemente da segmentação territorial em Estados” 

(NEVES, 2009, p. 30). Nesse sentido observa Luhmann: 

 

Somente o sistema político e, com ele, o sistema do direito da sociedade 
moderna são diferenciáveis regionalmente sob a forma de Estados. Todos 
os demais sistemas funcionais operam independentemente de limites 
espaciais. Precisamente a univocidade das fronteiras espaciais deixa claro 
que elas não são respeitadas nem pelas verdades, nem pelas 
enfermidades, nem pela educação, nem pela televisão, nem pelo dinheiro 
(se se considera a necessidade de crédito), nem pelo amor (LUHMANN, 
2007, p. 125, tradução livre do autor). 

 
Com efeito, a Constituição como acoplamento estrutural entre direito e política 

somente existe no âmbito dos Estados constitucionais, não sendo possível falar de 

uma Constituição, com as características e peculiaridades da Constituição em 

sentido moderno, de âmbito mundial. 
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 Darío Rodríguez apresenta como exemplo o atentado terrorista de 11 de setembro, ato terrorista 
em relação ao qual a mídia não poderia ficar indiferente (RODRÍGUEZ, 2010, p. 35). 

64
 “Pode haver o primado, sem que se desconheça a importância da outra esfera comunicativa ou 

discursiva, ou seja, sem que se despreze consequentemente o seu significado para a sociedade 
heterogênea” (NEVES, 2009, p. 47). 
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Ademais, é preciso ter em conta que a esfera pública, como arena do 

dissenso estrutural e instância de heterolegitimação do direito e da política, existe 

apenas no âmbito dos Estados (NEVES, 2009a, p. 664). No âmbito mundial, a esfera 

pública é frágil, ou seja, não é capaz de influenciar, de forma generalizada e 

permanente, os procedimentos políticos e jurídicos globais (NEVES, 2009a, p. 683). 

Em vista disso, o poder político e o direito encontram sua legitimação no 

âmbito dos Estados, “não havendo perspectivas de uma política mundial abrangente 

que possa prescindir da formação dos Estados” (NEVES, 2009, p. 31). 

Não se pode esquecer, ainda, que: 

O conceito de Estado implica a noção de uma organização central do 
sistema político territorialmente segmentado, de tal maneira que suas 
funções são realizadas sob essas condições. Portanto, não é teoricamente 
aconselhável nem frutífero que se aplique o conceito de estatalidade ou 
Estado para uma ordem fortemente descentralizada e mesmo fragmentada 
como a da política mundial, na qual várias organizações estão em conflito e 
concorrência permanente (NEVES, 2009, p. 88). 

 

Verifica-se, portanto, no âmbito da sociedade mundial, um descompasso 

evidente entre direito e política – cuja reprodução está vinculada à segmentação 

territorial dos Estados – e os outros sistemas sociais, notadamente aqueles que 

detêm o primado no plano estrutural e no plano semântico, visto que a reprodução 

de tais sistemas independe de qualquer segmentação territorial65. 

A verdade científica, o poderio econômico, a informação veiculada pela mídia, 

a beleza da arte etc não estão confinados por fronteiras geográficas. O mesmo não 

se diga em relação ao direito posto por determinado Estado, cuja validade se 

restringe ao seu território. Exemplificando, as leis aprovadas pelo Parlamento 

brasileiro e as Súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal não se 

aplicam aos alemães que vivem no território germânico. 

Esse descompasso fez com que os mecanismos de que dispõem os Estados, 

bem como aqueles fornecidos pelo direito internacional público clássico, se 

tornassem insuficientes ou inadequados para dar conta dos inúmeros conflitos que  

 

                                                 
65

 “Regionalmente diferenciados en forma de Estados están el sistema político y el del derecho de la 
sociedad moderna. Todos los demás sistemas operan independientemente de limites espaciales” 
(RODRÍGUEZ, 2010, p. 48). 



67 

 

surgem na hodierna sociedade mundial, notadamente em função da expansão da 

economia além fronteiras, a denominada globalização econômica66. 

Tal conjuntura impõe a emergência de uma nova ordem mundial que 

possibilite a tomada de decisões coletivamente vinculantes, bem como mecanismos 

de estabilização de expectativas normativas e regulação jurídica de comportamentos 

(NEVES, 2009, p. 31). Em outras palavras, “uma transformação no sentido de uma 

contrapartida normativa à expansão dinâmica do momento cognitivo da sociedade 

mundial” (NEVES, 2009, p. 32). 

De fato, não há como negar, no atual contexto da sociedade mundial, a 

existência de problemas que ultrapassam as fronteiras dos Estados. Danos ao meio 

ambiente, crimes transnacionais, regulação das comunicações e dos transportes, 

além das questões atinentes aos direitos humanos, dentre outras tantas que 

poderiam ser aqui enumeradas, há muito deixaram de ser problemas exclusivamente 

domésticos. 

Os Estados, por sua vez, por conta das limitações acima apontadas, não têm 

condições de oferecer uma resposta normativa adequada a problemas de natureza 

transnacional. 

Ante tal contexto, há uma convergência no sentido da necessidade da 

contrapartida normativa de que fala Marcelo Neves. A divergência surge no que 

respeita ao cariz dessa nova ordem mundial. 

Quanto a esse particular aspecto, destacam-se duas compreensões básicas: 

a que defende a existência de redes governamentais de cooperação e administração 

de conflitos entre diversos agentes estatais e aquela que enfatiza as redes de atores 

privados e quase públicos no plano global, por entender possível a desvinculação da 

política democrática do âmbito estatal (NEVES, 2009, pp. 32-33). 

Não obstante reconhecer a emergência de novos atores no plano global, 

inclusive privados, com a pretensão de veicular normas de caráter vinculante, 

Marcelo Neves considera que “o Estado ainda é o foco fundamental da reprodução  
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 “The global economy creates increasingly global litigation. When products can have their 
components manufactured in three different countries, be assembled in a fourth, and be marketed and 
distributed in five or six others, the number of potential fora for resolving disputes multiplies rapidly, 
leading litigants to battle as fiercely over jurisdiction and choice of forum as over the merits” 
(SLAUGHTER, 2000, p. 1112). 
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da nova ordem normativa mundial” (NEVES, 2009, p. 34), razão pela qual rechaça o 

modelo de redes de atores privados e quase públicos no plano global. 

Ademais, a proposta de constituições civis mundiais ou ordens jurídicas 

globais e plurais, cada uma delas acoplada estruturalmente a determinado sistema 

social mundial (economia, esporte, ciência etc), foi construída por Teubner com base 

unicamente na experiência da lex mercatoria, que, na verdade, constitui instrumento 

normativo subordinado à economia global, sendo nítida a relação assimétrica entre 

direito e poder econômico no presente caso, o que atenta contra a ideia de direito 

como sistema autônomo (NEVES, 2001, p. 356). 

No que respeita ao modelo de redes governamentais, Marcelo Neves 

considera “problemática a ideia de fronteiras nítidas entre redes governamentais e 

redes privadas ou quase públicas de atores globais” (NEVES, 2009, p. 34), 

entendendo que: 

Antes, o que tem ocorrido é um entrelaçamento de ordens estatais, 
internacionais, supranacionais, transnacionais e locais no âmbito de um 
sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, a partir do qual se tem 
desenvolvido o transconstitucionalismo da sociedade mundial (NEVES, 
2009, p. 34). 

 
Firme na premissa de que a Constituição em sentido moderno – entendida 

como artefato que, ao mesmo tempo, possibilita a diferenciação entre direito e 

política e atua como acoplamento estrutural entre esses dois sistemas – não possui 

um equivalente funcional no plano internacional (NEVES, 2009, p. 92), Marcelo 

Neves considera que: 

 
O transconstitucionalismo apresenta-se como um contraponto normativo 
básico tanto em relação à primazia expansiva das estruturas cognitivas da 
sociedade mundial (vinculadas à economia, à técnica e à ciência) quanto 
também a respeito da semântica de controle das informações (e do saber) 
pelos órgãos de comunicação de massas (NEVES, 2009, p. 290). 
 

 

Sendo certo, portanto, que a Constituição em sentido moderno existe apenas 

no âmbito dos Estados, cumpre analisar o transconstitucionalismo como 

contrapartida normativa no contexto da sociedade mundial multicêntrica e, em 

seguida, sua aplicação específica entre o direito internacional público e o direito 

estatal. 
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4 O transconstitucionalismo na sociedade mundial 
 

 
4.1 Algumas premissas 

 
O transconstitucionalismo parte da premissa de que a sociedade mundial é 

multicêntrica. Em outras palavras, a sociedade mundial inclui todos os demais 

sistemas sociais (LUHMANN, 2007, p. 55), sendo que inexiste um centro ou código 

supremo que se imponha a todos eles (NEVES, 2009, p. 24). 

De fato, a sociedade como sistema social omniabarcador contém todas as 

comunicações e sistemas sociais e não está limitada por fronteiras físicas 

(LUHMANN, 2007, p. 55). Em vista disso, não há uma sociedade brasileira e uma 

sociedade chinesa, por exemplo, mas apenas a sociedade mundial. 

A sociedade, portanto, como sistema social omniabarcador (LUHMANN, 

2007, p. 55), não se reduz a unidades regionais territorialmente delimitadas 

(LUHMANN, 2007, p. 12), não obstante se reconheça que a reprodução do direito e 

da política depende fortemente da segmentação territorial em Estados. 

Ademais, o transconstitucionalismo – afastando-se da tese da horizontalidade 

dos sistemas autopoiéticos – reconhece o primado da economia (associada à 

técnica e à ciência) no plano estrutural e da mídia no nível semântico67, sem que 

isso implique a perda da autonomia dos demais sistemas sociais, pois deter o 

primado não significa estar situado no centro da sociedade mundial. 

Por outro lado, como visto no capítulo anterior, a autonomia dos sistemas 

sociais não implica isolamento (LUHMANN, 2007, p. 46). Não obstante seu 

fechamento operacional, os sistemas sociais são abertos, admitindo intercâmbio 

com o entorno, de acordo com suas próprias estruturas e operações e, dessa forma, 

possibilitando a diferença sistema/entorno. 

A abertura dos sistemas não significa que o entorno possa ser transferido in 

totum para o interior dos sistemas, ou que tenha condições de determinar, com base 

nas suas próprias estruturas, o que sucede no sistema (LUHMANN, 2007, pp. 72-

73). 
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 Justamente por reconhecer a primazia expansiva dos referidos sistemas sociais, o 

transconstitucionalismo, conforme esclarecido no final do capítulo anterior, apresenta-se como seu 
respectivo contraponto normativo. 
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A interação dos sistemas com o entorno é viabilizada por meio do 

acoplamento estrutural68, que, na verdade, capta uma parte extremamente reduzida 

do entorno (LUHMANN, 2007, p. 78). De fato, o acoplamento estrutural não está 

ajustado à totalidade do entorno, mas somente a uma parte escolhida de maneira 

altamente seletiva, razão pela qual apenas um recorte efetuado no entorno está 

acoplado estruturalmente ao sistema (LUHMANN, 2010, p. 131). 

O que não é captado pelo acoplamento estrutural não pode irritar nem 

estimular o sistema, podendo atuar apenas destrutivamente69. Dessa forma, 

garante-se a autopoiese do sistema e a construção de sua própria complexidade 

(LUHMANN, 2007, p. 78). 

A visão e a audição são, segundo o próprio Luhmann, os melhores exemplos 

de acoplamento estrutural (LUHMANN, 2007, p.74). Vejamos: 

 
O acoplamento que o cérebro realiza com o meio ambiente ocorre através 
dos sentidos da visão e dos ouvidos, os quais, por sua vez, têm 
possibilidades muito reduzidas de contato com o meio (estreita gama de 
cores, para a visão; cota de decibéis, para os ouvidos). Graças a essa 
especificação, o sistema não está sobrecarregado pelo exterior, e pode 
processar efeitos que levam ao surgimento de estruturas complexas no 
cérebro. Portanto, a um espectro reduzido para fora corresponde uma 
enorme capacidade de criação de estrutura para dentro: elevada 
capacidade de avaliação, a partir da seleção da própria irritabilidade de que 
o sistema dispõe (LUHMANN, 2010, pp. 132-133). 

 
Outro exemplo de acoplamento estrutural é a realizada entre a consciência e 

a comunicação por intermédio da linguagem. De fato, toda comunicação está 

acoplada estruturalmente à consciência, afinal apenas a consciência conta com a 

percepção sensorial, cujas prestações são imprescindíveis para comunicação, seja 

escrita ou oral (LUHMANN, 2007, p. 75). 

Sem a consciência, portanto, a comunicação é impossível. Por outro lado, a 

consciência não é sujeito nem portador da comunicação e “tampouco, em qualquer 

outro sentido, o substrato da comunicação” (LUHMANN, 2010, p. 133). 

De fato, não há comunicação direta entre consciências. Conforme adverte o 

próprio Luhmann, deve ser abandonada a metáfora clássica de que a comunicação 
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 “A esse respeito, Niklas Luhmann, com base na teoria biológica de Humberto Maturana e Francisco 
Varela, desenvolveu o conceito sociológico de acoplamento estrutural” (NEVES, 2009, p. 35). 

69
 O entorno só pode influir causalmente em um sistema com efeitos destrutivos, e não para 

determinar seus estados internos (LUHMANN, 2010, p. 139). 
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consiste em uma transferência de conteúdos semânticos de um sistema psíquico 

para outro70 (LUHMANN, 2007, p. 75). 

Com efeito, a consciência e a comunicação são sistemas autopoiéticos 

acoplados estruturalmente por meio da linguagem (LUHMANN, 2007, pp. 76-79). 

A linguagem possibilita “a instigação e influência recíproca entre comunicação 

e representações mentais, excluindo mútua e seletivamente alguns fluxos de sentido 

e admitindo a incorporação de outros em cada um dos sistemas acoplados” 

(NEVES, 2009, p. 35). 

Da mesma forma que os sentidos da visão e da audição atuam de forma 

seletiva e restritiva, captando apenas uma porção extremamente diminuta do 

entorno, a linguagem também não abarca tudo o que foi objeto da percepção 

sensorial, mas apenas o que é necessário para viabilizar a comunicação, entendida 

como acontecimento, delimitado no tempo, composto por informação, mensagem e 

compreensão (LUHMANN, 2007, p. 49). 

Na qualidade de acoplamento estrutural, portanto, a linguagem funciona de 

maneira altamente seletiva e estável, possibilitando a comunicação mesmo perante 

um entorno inquieto e em constante mutação, sem que isso implique a mudança do 

vocabulário e das regras gramaticais a cada momento (LUHMANN, 2007, p. 77; 

LUHMANN, 2010, pp. 134-135). 

É necessário atentar que o acoplamento estrutural é uma forma de dois lados, 

uma distinção. O lado que inclui (o que se acopla) e o outro lado (o que exclui) são 

igualmente importantes. Trata-se, com efeito, de forma restritiva que possibilita a 

influência do entorno sobre o sistema, ou seja, ao reduzir a complexidade do 

entorno, o acoplamento estrutural permite que o sistema construa sua própria 

complexidade (LUHMANN, 2005, pp. 508-509). 

 

4.2 Os acoplamentos estruturais e a racionalidade transversal 

 

Da mesma forma que não há comunicação direta entre consciências, os 

sistemas de comunicação, também operativamente fechados, não podem manter 

contato direto uns com os outros (LUHMANN, 2007, p. 76). 
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 “Con esto se expressa también que una „transferencia‟ de información de un ser viviente a outro (o 
de un sistema de conciencia a otro) no es possible. De ahí que la comunicación no pueda 
aprehenderse como proceso de transmisión” (LUHMANN, 2007, pp. 148-149). 
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Necessário que existam acoplamentos estruturais71 que possibilitem a 

promoção e a filtragem de instigações e influências recíprocas e vínculos 

construtivos de aprendizado (NEVES, 2009, p. 35) entre os diversos sistemas 

sociais. Não fosse assim, a sociedade mundial multicêntrica “estaria condenada à 

própria autodestruição” (NEVES, 2009, p. 34). 

Os diversos sistemas sociais, portanto, estão vinculados entre si por meio de 

acoplamentos estruturais, que possibilitam que as estruturas de um sistema possam 

ser “relevantes e mesmo indispensáveis à reprodução das estruturas de um outro 

sistema e vice-versa”, sem que isso implique a perda de autonomia de nenhum 

deles (NEVES, 2009, pp. 35-36). 

Cumpre salientar que os acoplamentos estruturais atuam de forma estável e 

permanente no plano das estruturas, diferente dos acoplamentos operativos, que 

atuam de forma pontual e momentânea apenas no plano das operações 

(LUHMANN, 2005, p. 508). Com efeito, apenas os acoplamentos estruturais 

possibilitam “a promoção e filtragem de influências e instigações recíprocas entre 

sistemas autônomos diversos, de maneira duradoura, estável e concentrada” 

(NEVES, 2009, p. 35). 

Os acoplamentos estruturais entre economia e direito, por exemplo (a 

propriedade e contrato), permitem que as operações econômicas atuem como 

irritações72 do sistema jurídico e que as operações jurídicas próprias constituam 

irritações do sistema econômico, sem qualquer prejuízo à natureza autopoiética dos 

sistemas envolvidos (LUHMANN, 2005, p. 524). 

Segundo Marcelo Neves, “os acoplamentos estruturais constituem 

fundamentalmente mecanismos de interpenetrações73 concentradas e duradouras 

entre sistemas sociais” (NEVES, 2009, p. 37). Tratando-se, portanto, de 
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 “No es sino con la transición hacia la diferenciación funcional que se producen las condiciones para 
un acoplamiento estructural entre los diferentes sistemas funcionais” (LUHMANN, 2005, pp. 515-516). 

72
 A irritação é uma forma de percepção do sistema que não contradiz, de nenhuma forma, a tese da 

clausura autopoiética e da determinação estrutural do sistema, antes, ao contrário, as supõe 
(LUHMANN, 2005, p. 510). 
 
73

 “A interpenetração significa que cada um dos sistemas, reciprocamente, põe sua própria 
complexidade (e, dessa maneira, a sua incerteza, contingência e pressão seletiva) à disposição do 
processo de auto-construção do outro sistema. Dela se distingue a „interferência‟ no sentido de 
Teubner, pois, enquanto nesse caso (interferência) cada um dos sistemas põe à disposição do outro 
uma complexidade preordenada, na interpenetração o sistema receptor tem à sua disposição uma 
„complexidade incompreensível, portanto, desordem‟” (NEVES, 2011, nota de rodapé n.50, pp. 65-
66). 
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complexidade desordenada posta à disposição do outro sistema por meio da 

interpenetração, fica excluída a possibilidade de que a racionalidade processada por 

um dos sistemas seja posta a disposição do outro e vice-versa (NEVES, 2009, pp. 

37-38). 

Em vista disso, e considerando as tensões e conflitos entre as diversas 

racionalidades parciais que compõem a sociedade mundial multicêntrica, “cada uma 

delas com pretensão de universalidade” (NEVES, 2009, p. 24), sem que exista uma 

diferença última, suprema, ou “um centro da sociedade que possa ter uma posição 

privilegiada para a sua observação e descrição” (NEVES, 2009, p. 24), Marcelo 

Neves propõe o conceito de racionalidade transversal, que “importa um plus em 

relação à de acoplamento estrutural” (NEVES, 2009, p. 38). 

A noção de racionalidade transversal construída por Marcelo Neves parte, 

mas não se confunde, com o conceito de razão transversal proposto por Wolfgang 

Welsch.  

Welsch propõe um conceito de razão transversal abrangente, consistente em 

uma metanarrativa formal, vazia de conteúdo, compreensiva do todo, que teria a 

função de fazer transições entre jogos de linguagem heterogêneos. A justiça, como 

expressão da dimensão normativa da razão transversal, teria o papel de corrigir as 

racionalidades parciais, possibilitando a pluralidade do todo, “ou seja, a diferença 

nos diversos níveis de um mundo discursivo complexamente heterogêneo” (NEVES, 

2009, p. 40). 

A razão transversal, segundo Welsch, não levaria a um consenso sobre 

conteúdos, mas proporcionaria uma articulação de dissensos basais, garantindo e 

promovendo a heterogeneidade dos jogos de linguagem (NEVES, 2009, pp. 40-41). 

Pois bem. Marcelo Neves entende que a ideia de uma razão transversal 

abrangente, compreensiva do todo, é inadequada ao contexto da complexa 

sociedade mundial multicêntrica, caracterizada pela existência de diversas 

racionalidades parciais conflitantes com pretensão de universalidade. 

De fato, mesmo que voltada à articulação de dissensos, não se revela 

adequada a uma sociedade multicêntrica, caracterizada pela diversidade de 

racionalidades parciais, uma razão que se pretenda universal, ou seja, que se 

imponha, de forma abrangente, aos diversos sistemas funcionais. 

Se não é apropriado falar em uma razão transversal abrangente, poder-se-ia 

conceber, segundo Marcelo Neves, o desenvolvimento, por cada um dos sistemas, 
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de racionalidades transversais parciais, ou seja, de “mecanismos estáveis de 

aprendizado e influência mútuos”, vinculados “estruturalmente às correspondentes 

racionalidades particulares, para atuar como uma „ponte de transição‟ específica 

entre elas” (NEVES, 2009, p. 42). 

Observe que, de fato, a racionalidade transversal se apresenta como um algo 

a mais em relação ao acoplamento estrutural. De um lado, a racionalidade 

transversal supõe, necessariamente, o acoplamento estrutural, mas, por outro lado, 

vai além dele ao possibilitar a construção de pontes de transição entre as 

racionalidades parciais dos sistemas acoplados. 

Enquanto os acoplamentos estruturais garantem a autonomia dos sistemas 

acoplados mediante a seletividade de influências e instigações recíprocas 

(mecanismo de interpenetração estável e concentrada), a racionalidade transversal 

vai além ao proporcionar “a partilha mútua de complexidade preordenada pelos 

sistemas envolvidos e, portanto, compreensível para o receptor (interferência estável 

e concentrada no plano das estruturas” (NEVES, 2009, pp. 49-50). 

Enquanto o acoplamento estrutural, como mecanismo de interpenetração 

estável e concentrada entre sistemas, põe à disposição do outro uma complexidade 

desordenada (inapreensível, desordem), a racionalidade transversal, mediante 

entrelaçamentos, vai além ao possibilitar a recepção de uma complexidade 

preordenada, possibilitando, dessa forma, o “intercâmbio e aprendizado recíprocos 

entre experiências com racionalidades diversas” (NEVES, 2009, p. 49). 

Cumpre atentar que o acoplamento estrutural é condição necessária, mas não 

suficiente para a construção da racionalidade transversal (NEVES, 2009, p. 49). 

Com efeito, de pouco adiantaria o acoplamento estrutural se o sistema construísse 

suas estruturas, programas e critérios voltado para si mesmo, sem considerar os 

demais sistemas, ou qualificando-os de insignificantes para a construção de sua 

própria complexidade. 

Em vista disso, também constitui condição necessária para a promoção da 

racionalidade transversal que o sistema construa suas estruturas olhando para o 

outro, admitindo a alteridade, de forma a também promover o desenvolvimento do 

sistema acoplado. Imprescindível que seja considerada a heterogeneidade de uma 

sociedade caracterizada pela complexidade e que não dispõe de um código 

supremo ou de uma diferença última.  



75 

 

Como bem observa Marcelo Neves, da propriedade e do contrato – 

acoplamentos estruturais entre direito e economia - não surge necessariamente uma 

racionalidade transversal: 

 
Essa só estará presente se esses institutos estiverem estruturados de tal 
maneira que eles contribuam positivamente para o desenvolvimento de 
ambos os sistemas: regulação jurídica economicamente inadequada dos 
contratos e da propriedade não implica racionalidade transversal; 
inversamente, regime de contrato e de propriedade bem estruturado do 
ponto de vista econômico pode atuar negativamente contra a racionalidade 
jurídica referente ao direito dos envolvidos ou de terceiros (NEVES, 2009, p. 
50). 

 
Uma posição autista ou imperialista (expressões do lado negativo da 

racionalidade transversal, segundo a terminologia adotada por Marcelo Neves) 

impede a construção de entrelaçamentos necessários à promoção do aprendizado e 

intercâmbio recíproco entre os sistemas, frustrando a racionalidade transversal. 

Outra caraterística peculiar da racionalidade transversal, que também a 

distingue da concepção luhmanniana de acoplamento estrutural, é que ela pode 

envolver mais de dois sistemas autônomos de comunicação. Com efeito, 

determinados fatos podem implicar o entrelaçamento de mais de dois sistemas, 

como ocorre, por exemplo, no caso do tributo, que envolve a economia, o direito e a 

política, exigindo uma racionalidade transversal que viabilize o aprendizado e o 

intercâmbio recíprocos entre os sistemas envolvidos (NEVES, 2009, pp. 50-51). 

Necessário ressaltar, até mesmo para reforçar o contraponto em relação ao 

conceito de razão transversal de Welsch, o caráter pontual da racionalidade 

transversal proposta por Marcelo Neves, que, diferente da concepção de Welsch, 

não tem a pretensão de compreender o todo, mas apenas de servir de instrumento 

estável para o aprendizado e influência mútuos entre sistemas de comunicação 

acoplados estruturalmente. 

A racionalidade transversal contribuiria, de um lado, para reprodução 

internamente consistente do sistema, mas sem negligenciar a necessidade de 

também promover sua adequação social (NEVES, 2009, p. 46). 
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4.3 O lado negativo dos acoplamentos estruturais e da racionalidade 
transversal 
 

Tal como o acoplamento estrutural, a racionalidade transversal também é 

uma forma de dois lados (NEVES, 2009, p. 42). Segundo Marcelo Neves, o lado 

negativo do acoplamento estrutural é a corrupção sistêmica, consistente na 

sabotagem do código de diferenciação de um sistema por outro, fazendo com que 

aquele perca sua capacidade de reprodução consistente se não tiver condições de 

reagir à intromissão indevida, conforme seus próprios critérios e programas (NEVES, 

2009, pp. 424-3). Marcelo Neves apresenta o seguinte exemplo de corrupção 

sistêmica: 

 
Assim, se o código “ter/não ter” (economia), por via do processo eleitoral ou 
dos procedimentos fiscais e tributários, corromper as regras do jogo 
democrático, sabotando diretamente o código da política (diferença 
governo/oposição construída democraticamente), dar-se-á a corrupção 
sistêmica se houver incapacidade do sistema político de reagir, conforme 
seus próprios critérios e programas, à sobreposição negativa da economia. 
Mas, inversamente, subsídios politicamente concedidos para grupos 
econômicos ineficientes que apoiam o governo podem ser vistos como 
corrupção política da economia, sabotagem política do código econômico 
(NEVES, 2009, pp. 42-43). 

 

 
Interessante observar que a identificação da sabotagem pelo sistema conta 

com a contribuição do código binário de diferenciação da moral. Com efeito, a moral 

é uma forma de comunicação que se espraia, de forma difusa, por toda a 

sociedade74, contribuindo para garantir a autonomia dos sistemas funcionais “na 

medida em que alerta e „denuncia‟ a sabotagem dos respectivos códigos e as 

correspodentes corrupções sistêmicas” (NEVES, 2009, p. 44). 

Cumpre atentar que não se trata de um supercódigo moral que se impõe a 

todos os sistemas funcionais. De forma alguma. Admitir um supercódigo moral de 

caráter impositivo implicaria a perda de autonomia dos sistemas funcionais, 

                                                 
74

 A hipercomplexificação social e a consequente diferenciação funcional dos âmbitos de 
comunicação implicaram “uma fragmentação da moral na sociedade, no sentido de que o código 
moral „consideração/desprezo reproduzir-se-a difusamente, não se desenvolvendo a partir dele 
generalização congruente de expectativas de comportamento (ausência de consenso suposto em 
torno de programas ou critérios morais)”(NEVES, 2006, p. 123). “Luhmann define o código da moral 
nos termos da preferência „consideração/desprezo, para concluir pelo caráter difuso e fragmentário 
desse código na sociedade moderna” (NEVES, 2006, pp. 128-129). 
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descaracterizando a própria ideia de sociedade mundial multicêntrica75. Com efeito, 

trata-se de simples contribuição da moral para que os sistemas possam identificar a 

sabotagem de seu código de diferenciação e, dessa forma, consigam reagir de 

forma a garantir a sua autonomia sistêmica. 

A corrupção sistêmica pode atuar de forma pontual e momentânea, apenas 

no plano das operações, hipótese em que não cria a estabilização de expectativas, 

pois não alcança o nível estrutural do sistema corrompido.  

O mesmo não ocorre no caso de corrupção sistêmica extrema e generalizada. 

Em tal hipótese, o nível estrutural é atingido, estabilizando-se a expectativa de que o 

sistema corrompido não conseguirá reagir à sabotagem de seu código de 

diferenciação.  

A corrupção sistêmica extrema e generalizada implica a desdiferenciação 

sistêmica, qualificada por Marcelo Neves de alopoiese, que significa que o sistema 

corrompido “é determinado diretamente (não apenas condicionado) por outro (s), 

sendo incapaz de uma autoprodução consistente ou fechamento operativo” (NEVES, 

2009, p. 44). Em tal hipótese, fica prejudicada a construção do respectivo 

acoplamento estrutural e, por conseguinte, da racionalidade transversal entre os 

sistemas envolvidos. 

Ocorre, no entanto, que, no caso da racionalidade transversal, “o seu lado 

negativo não se esgota na corrupção sistêmica” (NEVES, 2009, p. 45). Com efeito, 

além da corrupção sistêmica, o lado negativo da racionalidade transversal pode 

consistir “no autismo e na expansão de um âmbito de racionalidade sem 

reconhecimento do outro”, hipóteses em que a alteridade é negada (NEVES, 2009, 

p. 45). 

No caso do autismo, verifica-se uma ênfase excessiva na consistência interna 

do sistema em detrimento da sua adequação ao ambiente, o que, por sua vez, 

prejudica o intercâmbio e aprendizado recíprocos entre os sistemas mediante 

entrelaçamentos. Há uma indiferença ou apatia do sistema autista em relação à 

construção de entrelaçamentos, o que acarreta “excesso de consistência em 

detrimento da adequação” (NEVES, 2009, p. 46). 

                                                 
75

 Na verdade, o processo de diferenciação funcional em razão da complexidade da sociedade 
moderna implicou, justamente, “o desaparecimento de uma moral tradicional, de conteúdo 
hierárquico, válida para todas as esferas de agir e de vivenciar” (NEVES, 2006, p. 123). 



78 

 

O sistema autista, portanto, é aquele que se volta para si mesmo, valorizando 

em demasia sua consistência interna em prejuízo do intercâmbio com os demais 

sistemas. 

A outra situação que, de igual sorte, impede a construção da racionalidade 

transversal consiste na expansão da racionalidade de um sistema em detrimento dos 

demais. Aqui, o agigantamento e a força da racionalidade de determinado sistema 

acabam sufocando ou fragilizando a racionalidade do outro a ponto de negar a 

própria alteridade. 

Note-se que não se trata da sabotagem de códigos de diferenciação que 

caracteriza a corrupção sistêmica. O primado da economia (associada à técnica e à 

ciência) no plano estrutural e da mídia no nível semântico, por sua vez, não é 

suficiente, por si só, para determinar a negação da alteridade, não obstante se 

reconheça que tais sistemas tenham uma tendência contrária à racionalidade 

transversal (NEVES, 2009, p. 47). 

Com efeito, a “expansão imperial” se caracteriza quando a racionalidade 

expansiva nega a relevância da racionalidade do outro, relegando-a à insignificância 

e, dessa forma, inviabilizando a construção de pontes de transição entre os 

sistemas. Verifica-se, no caso, uma posição imperialista que se acha legitimada a 

impor sua própria racionalidade top down, desconsiderando a heterogeneidade que 

caracteriza a moderna sociedade mundial. 

A racionalidade parcial expansiva é prejudicial ao pretender impor a toda 

sociedade uma racionalidade adequada apenas a seu sistema, bem como ao negar 

a importância da racionalidade dos outros sistemas, “prejudicando as outras esferas 

naquilo que elas poderiam prestar adequadamente à sociedade heterogênea” 

(NEVES, 2009, p. 48). 

É preciso não esquecer que a racionalidade transversal, construída a partir do 

conceito de razão transversal de Welsch, está embasada em uma moral do 

dissenso, ou seja, de natureza formal, vazia de conteúdo, voltada à articulação de 

dissensos basais em uma sociedade marcada pela heterogeneidade e, ao mesmo 

tempo, ciente da impossibilidade de formação de consensos sobre conteúdos. Em 

outras palavras, uma moral assentada num “consenso sobre o dissenso” (NEVES, 

2009, p. 48). 

O autismo sistêmico e a racionalidade parcial expansiva, cada um a seu 

modo, negam a heterogeneidade da sociedade moderna e a moral do dissenso que 
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embasam a ideia de racionalidade transversal no contexto da sociedade mundial 

multicêntrica. Com efeito, ao ignorarem a moral do dissenso, ficam prejudicados “o 

intercâmbio e o respeito à pluralidade de perspectivas de observação e descrição da 

sociedade” (NEVES, 2009, p. 48). 

Examinados seus pressupostos teóricos, cumpre aferir o 

transconstitucionalismo entre ordens jurídicas e, mais especificamente, tendo em 

vista o objeto da presente dissertação, entre o direito internacional público e o direito 

estatal. 
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5 Transconstitucionalismo entre ordens jurídicas 
 

 
5.1 O sistema jurídico multicêntrico 
 

 

Partindo dos conceitos de acoplamento estrutural e de razão transversal, 

Marcelo Neves desenvolveu a noção de racionalidade transversal como mecanismo 

destinado a viabilizar o intercâmbio e o aprendizado recíprocos entre sistemas 

funcionais distintos. Para além de garantir as instigações e influências recíprocas 

entre os sistemas, a racionalidade transversal possibilita que a racionalidade 

processada por um dos sistemas seja posta à disposição do outro. 

No caso específico dos sistemas político e jurídico, isto ocorre por meio da 

denominada Constituição transversal, que funciona como vínculo (“ponte de 

transição”) entre dois mecanismos reflexivos estruturais, a Constituição jurídica, 

como conjunto de normas de normas, e a Constituição política, como decisão de 

decisão, servindo ao desenvolvimento de uma racionalidade transversal específica 

que possibilita a apropriação da racionalidade jurídica pela política e vice-versa76. 

O transconstitucionalismo entre ordens jurídicas, contudo, não envolve 

sistemas funcionais distintos, mas apenas um sistema funcional, no caso, o direito. 

Com efeito, mesmo distintas, as ordens jurídicas envolvidas desempenham a 

mesma função e se reproduzem primariamente com base no mesmo código binário 

(lícito/ilícito), não obstante a diversidade de programas e critérios. 

Verifica-se, portanto, na sociedade mundial, uma diferenciação no interior do 

sistema jurídico em razão da existência de uma pluralidade de ordens jurídicas, 

“cada uma das quais com seus próprios elementos ou operações (atos jurídicos), 

estruturas (normas jurídicas), processos (procedimentos jurídicos) e reflexão da 

identidade (dogmática jurídica)” (NEVES, 2009, p. 116). 

A pluralidade de ordens jurídicas na sociedade mundial não se restringe, 

apenas, às ordens jurídicas estatais. Com efeito, além dessas ordens, convivem na 

sociedade mundial as ordens supranacional, internacional e local, além “de ordens 

jurídicas transnacionais, desvinculadas, por sua transterritorialidade, do direito 

                                                 
76

 Sobre a Constituição transversal do Estado constitucional: NEVES, 2009, pp. 62-82. 
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estatal” (NEVES, 2009, p. 116). Em vista disso, há diversas modalidades de 

transconstitucionalismo entre ordens jurídicas77. 

Importante ressaltar que, tal como a sociedade mundial, o seu sistema 

jurídico também é multicêntrico, ou seja, as ordens jurídicas que o compõem têm 

pretensão de autonomia e nenhuma delas ostenta a condição de centro supremo 

detentor da ultima ratio jurídica. Por força dessa particular característica do sistema 

jurídico mundial, adverte Marcelo Neves: 

 

O transconstitucionalismo não toma uma única ordem jurídica ou um tipo 
determinado de ordem como ponto de partida ou ultima ratio. Rejeita tanto o 
estatalismo quanto o internacionalismo, o supranacionalismo, o 
transnacionalismo e o localismo como espaço de solução privilegiado dos 
problemas constitucionais. Aponta, antes, para a necessidade de 
construção de “pontes de transição”, da promoção de “conversações 
constitucionais”, do fortalecimento de entrelaçamentos constitucionais entre 
as diversas ordens jurídicas: estatais, internacionais, transnacionais, 
supranacionais e locais. O modelo transconstitucional rompe com o dilema 
“monismo/pluralismo”. A pluralidade de ordens jurídicas implica, na 
perspectiva do transconstitucionalismo, a relação complementar entre 
identidade e alteridade (NEVES, 2009, p. XXV). 

 
Inexistindo, portanto, uma relação superior/inferior de tipo hierárquico entre as 

ordens jurídicas envolvidas na solução de problemas jurídico-constitucionais 

comuns, nenhuma delas está em condições de, pura e simplesmente, impor sua 

ratio às demais. Nenhuma delas é detentora de uma verdade ou valor supremo que 

possa ser imposto às demais ordens jurídicas envolvidas. 

Tal como ocorre na sociedade mundial multicêntrica, nenhuma das ordens 

jurídicas está situada em um ponto privilegiado que lhe permita uma observação 

abrangente de todo o sistema jurídico. Em vista disso, “toda e qualquer observação 

é parcial” (NEVES, 2006, p. 67), ou seja, sempre existirá um ponto cego a partir da  

 

 

                                                 
77

 São as seguintes as modalidades de transconstitucionalismo entre ordens jurídicas: 
transconstitucionalismo entre direito internacional público e direito estatal, entre direito supranacional 
e direito estatal, entre ordens jurídicas estatais, entre ordens jurídicas estatais e transnacionais, entre 
ordens jurídicas estatais e ordens locais extraestatais e entre direito supranacional e direito 
internacional, além do transconstitucionalismo multiangular entre ordens de mesma espécie e ordens 
de tipos diversos (NEVES, 2009, pp. 132-134). Tendo em vista, contudo, seu objeto, a presente 
dissertação focará sua atenção apenas no transconstitucionalimso entre direito internacional público e 
direito estatal. 
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perspectiva do centro (juízes e tribunais) de toda e qualquer ordem jurídica da 

sociedade mundial78. 

Somando-se a isso, tem-se a pulverização de problemas constitucionais 

perante as mais diversas ordens jurídicas, inexistindo uma Constituição-Hércules 

apta a solucioná-los (NEVES, 2009, p. 122). A tentativa de solucionar tais problemas 

isoladamente, por sua vez, apenas contribuiria para manter desestruturada a 

fragmentação dos problemas constitucionais79 (NEVES, 2009, p. 122). 

Tal situação impõe “relações de observação mútua, no contexto da qual se 

desenvolvem formas de aprendizado e intercâmbio, sem que se possa definir o 

primado definitivo de uma das ordens, uma ultima ratio jurídica” (NEVES, 2009, p. 

117). Esse processo, por sua vez, implicará a reconstrução contínua da identidade 

das ordens envolvidas “mediante o entrelaçamento transconstitucional com a(s) 

outra(s): a identidade é rearticulada a partir da alteridade” (NEVES, 2009, p. XXV). 

 É certo que o intercâmbio entre ordens jurídicas distintas, em si mesmo, não 

constitui novidade. De fato, a incorporação de tratados internacionais e a recepção 

de normas estrangeiras pelo direito interno com base nos critérios desenvolvidos 

pelo direito internacional privado são exemplos bastante conhecidos de intercâmbio 

entre ordens jurídicas (NEVES, 2009, p. 116). 

Ocorre, no entanto, que essas formas clássicas de intercâmbio entre ordens 

jurídicas dependem, necessariamente, da intermediação política. Com efeito, a 

elaboração e posterior incorporação ao direito interno de normas internacionais  

 

                                                 
78

 “Isso parece-me frutífero e enriquecedor da própria identidade porque todo observador tem um 
limite de visão no „ponto cego‟, aquele que o observador não pode ver em virtude da sua posição ou 
perspectiva de observação. Mas, se é verdade, considerando a diversidade de perspectivas de alter e 
ego, que „eu vejo o que tu não vês‟, cabe acrescentar que o „ponto cego‟ de um observador pode ser 
visto pelo outro. Nesse sentido, pode-se afirmar que o transconstitucionalismo implica o 
reconhecimento dos limites de observação de uma determinada ordem, que admite a alternativa: o 
ponto cego, o outro pode ver” (NEVES, 2009, p. 297-298). 

79
 Ante a fragmentação do constitucionalismo em diversos níveis e setores da ordem internacional, 

Anne Peters propõe uma constitucionalização compensatória no plano internacional, em que os 
diversos níveis, trabalhando em conjunto, poderiam fornecer uma proteção constitucional plena 
(PETERS, 2005). 
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dependem da atuação de agentes políticos do Executivo e do Legislativo80. Por sua 

vez, as exigências estabelecidas pelo direito internacional privado para a recepção 

de normas estrangeiras são veiculadas por meio de lei. 

A novidade, portanto, não é o intercâmbio, puro e simples, entre ordens 

jurídicas. Com efeito, a novidade consiste na “sua relativa independência das formas 

de intermediação política mediante tratados jurídico-internacionais e legislação 

estatal” (NEVES, 2009, p. 116). 

Em outras palavras, surgiram formas de entrelaçamento entre ordens 

jurídicas que independem de intermediação política, notadamente por meio de seus 

respectivos centros, no caso, os seus juízes e tribunais, que funcionam como pontes 

de transição entre ordens jurídicas (NEVES, 2009, p. 117). 

As “conversações” ou “diálogos” entre cortes judiciais, cada vez mais 

frequentes no contexto da sociedade mundial multicêntrica, fazem com que a 

identidade da(s) ordem(ns) jurídica(s) envolvida(s) na solução de problemas jurídico-

constitucionais comuns seja continuamente reconstruída “por força de uma 

consideração permanente da alteridade” (NEVES, 2009, p. 272). 

Não que exista uma imposição por parte de uma ordem jurídica alienígena. 

De forma alguma. Na verdade, nesse processo de “conversação” ou “diálogo”, a 

ordem jurídica assimila, com base nos seus programas e critérios, e desde que 

tenha disposição para tanto, as contribuições da(s) outra(s) ordem(ns) jurídica(s) 

envolvida(s).  

No plano estatal, por exemplo, a Constituição, como instância reflexiva de 

toda a ordem jurídica, é relida permanentemente por seus juízes e tribunais em 

razão da “conversação” mantida com cortes judiciais de outras ordens jurídicas81.  

Cumpre ter em mente que as diversas ordens normativas estão situadas no 

mesmo sistema funcional da sociedade mundial – o direito. Em vista disso, 
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 “Assim, a aplicabilidade dos preceitos internacionais somente é possível a partir do momento em 
que cumpridos os requisitos solenes para a sua devida integração à ordem jurídico-constitucional, a 
saber: i) celebração da convenção internacional; ii) aprovação pelo Parlamento; e iii) a ratificação pelo 
Chefe de Estado – a qual se conclui com a expedição de Decreto, de cuja edição derivam três efeitos 
básicos que lhe são inerentes: a) a promulgação do tratado internacional; b) a publicação oficial de 
seu texto; e c) a executoriedade do ato internacional, que, somente a partir desse momento, passa a 
vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno” (MENDES, 2010, p. 265). 

81
 Tendo em vista o objeto da presente dissertação e considerando que “a forma mais relevante de 

transversalidade entre ordens jurídicas é a que perpassa os juízes e tribunais” (NEVES, 2009, p. 
118), será considerada apenas essa forma de transversalidade, mesmo se sabendo que ela não é 
exclusiva, pois “muitas vezes, há a incorporação de normas de outras ordens, sem intermediação de 
diálogos entre tribunais” (NEVES, 2009, p. 118).  
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reproduzem-se com base no mesmo código binário – lícito e ilícito82 – mas sem 

abdicar de sua pretensão de autofundamentação, razão pela qual possuem 

programas e critérios jurídicos próprios83.  

O vazio de conteúdo do código binário do direito vai possibilitar o fechamento 

normativo “conforme critérios imanentes à própria ordem (nacional, local, 

supranacional, internacional ou transnacional)” (NEVES, 2009, p. 126), mas sem 

prejuízo da “abertura normativa no aprendizado recíproco que pode ocorrer em face 

da solução de casos jurídicos nos quais duas (ou mais) ordens estejam envolvidas” 

(NEVES, 2009, p. 126). 

O que importa assinalar é que a abertura normativa não implica a negação 

dos critérios internos da ordem normativa e, por conseguinte, não afeta a 

consistência interna da decisão, que sempre consistirá na distinção entre lícito e 

ilícito embasada nos programas e critérios da própria ordem, e não de uma ordem 

alienígena. Com efeito, em vista do problema constitucional comum, “os conteúdos 

normativos se transformam no processo concretizador, possibilitando o convívio 

construtivo entre ordens” (NEVES, 2009, p. 126). 

Nesse sentido, Vicki Jackson, referindo-se à experiência constitucional norte-

americana, observa:  

 
“Quando um juiz se refere a uma prática ou raciocínio estrangeiro que 
considera proveitoso a respeito de uma questão constitucional, ele age 
como um juiz dos Estados Unidos, tentando fazer a melhor leitura possível 
da Constituição americana” (JACKSON, 2005, p. 122. Tradução livre do 
autor). 

 

Seria uma ilusão, contudo, acreditar que há sempre uma disposição 

permanente para a cooperação entre ordens jurídicas diversas,  
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 “E, para melhor delimitar a concepção de sistema jurídico utilizada, cabe situá-lo entre os sistemas 
sociais, cuja operação base é a comunicação. Assim, o sistema do direito da sociedade é constituído 
pelas comunicações que se ocupam em dar forma à diferenciação lícito/ilícito (código binário de 
referência do direito)” (STAMFORD, 2011, p. 106). 

83
 “Que esta estrutura no sólo aparece en plano nacional, puede constatarse por la creciente 

existencia de foros jurídicos (tribunales) en el plano internacional, supranacional y neoespontâneo 
(regímenes privados) que tienen lugar en los distintos niveles de sociedade mundial, todos ellos 
orientados por la función de aseguriamento de expectativas normativas a través de la codificación 
Recht/Unrecht y las diversas programaciones (procedimentos, reglamentaciones) que para cada 
ámbito se despliegan, así como por el elemento activador de la prohibición de la denegación de 
justicia” (MASCAREÑO, 2007, p. 16). 
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cada uma delas orientada por programas e critérios distintos84. Mesmo que haja 

disposição para conversação, ela, em si mesma, carrega o potencial de disputa. “O 

problema é como solucionar essas disputas sem a imposição top down (de cima 

para baixo) na relação entre ordens” (NEVES, 2009, p. 118). 

Necessário advertir, ainda, que o transconstitucionalismo não tem a pretensão 

de levar a uma unidade constitucional do sistema jurídico mundial. Sua pretensão é 

bem menos ambiciosa. Consiste apenas em proporcionar uma ferramenta útil e 

eficaz para “dar e estruturar respostas adequadas aos problemas constitucionais que 

emergem fragmentariamente no contexto da sociedade mundial hodierna” (NEVES, 

2009, p. 122). 

 

5.2 Os níveis múltiplos do transconstitucionalismo 
 

 

A presente dissertação trata do transconstitucionalismo entre duas ordens 

jurídicas distintas, no caso, entre a ordem internacional e o direito estatal. Cumpre 

observar, contudo, que o transconstitucionalismo, de ordinário, envolve várias 

ordens jurídicas, da mesma espécie ou não, principalmente quando se trata de 

problemas jurídico-constitucionais referentes a violações de direitos humanos. 

São situações em que o mesmo problema é simultaneamente relevante para 

mais de uma ordem jurídica. Verifica-se, em tais situações, uma confluência de 

ordens jurídicas em torno da mesma questão, o que aponta “para um sistema 

jurídico mundial de níveis múltiplos, no qual ocorre um transconstitucionalismo 

pluridimensional” (NEVES, 2009, p. 235). 

Tendo em vista as características do sistema jurídico multicêntrico da 

sociedade mundial, não há dificuldade em concluir que a expressão “níveis” não 

significa a existência de uma hieraquia linear entre as ordens jurídicas envolvidas no 

transconstitucionalismo. Não há que se falar, portanto, em “um modelo hierárquico-

piramidal para as ordens jurídicas da sociedade mundial” (NEVES, 2009, p. 236). 

                                                 
84

 Referindo-se aos quatro regimes jurídicos da sociedade mundial – nacional, internacional, 
supranacional e neoespontâneo (este último equivalente às organizações transnacionais, segundo a 
a orientação teórica de Marcelo Neves), Aldo Mascareño observa que tais regimes não operam de 
modo isolado, pois existem formas sinérgicas de coordenação ascendente e descendente entre os 
regimes, “pero también colisiones entre lógicas parciales al interior de cada uno de los niveles y entre 
elllos” (MASCAREÑO, 2007, p. 28). 
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A expressão “níveis múltiplos” também não significa a existência de um plano 

de supraordenação responsável pela divisão do trabalho entre as ordens jurídicas 

envolvidas na solução de problemas transconstitucionais (NEVES, 2009, p. 236). 

Com efeito, esse entendimento também não se coaduna com o sistema jurídico 

multicêntrico, visto que pressupõe que uma das ordens ocupa um espaço 

privilegiado de observação de toda a sociedade mundial. 

Não se deve esquecer que “a sociedade internacional continua a ser, grosso 

modo, uma sociedade descentralizada e paritária, inexistindo a centralização e 

hierarquia das normas típicas de direito interno” (RAMOS, 2008, p. 381). 

Em vista disso, não existe, na sociedade internacional, um órgão central e 

hierarquicamente superior que estabeleça regras para a divisão do trabalho 

(competência) ou de solução dos conflitos entre as diversas ordens jurídicas 

envolvidas em conflitos jurisdicionais (RAMOS, 2008, p. 381)85. 

Por fim, o transconstitucionalismo pluridimensional longe está de se referir à 

existência de inúmeras Constituições em torno de problemas jurídico-constitucionais 

comuns (NEVES, 2009, p. 236), afinal a Constituição como acoplamento estrutural 

entre direito e política somente existe no âmbito dos Estados constitucionais, não 

sendo possível transferir pura e simplesmente esse conceito para as diferentes 

ordens jurídicas da sociedade mundial. 

O fundamental para o transconstitucionalismo, na verdade, “é precisar que os 

problemas constitucionais surgem em diversas ordens jurídicas, exigindo soluções 

fundadas no entrelaçamento entre elas” (NEVES, 2009, p. 121), afinal os problemas 

que motivaram o surgimento da constituição em sentido moderno podem se 

apresentar perante mais de uma ordem jurídica da sociedade mundial, “o que 

                                                 
85

 Ante tal contexto, conclui André de Carvalho Ramos: “Cada tribunal é quase como uma ilha em 
relação aos demais, sendo raros os tratados que possuam alguma regra de litispendência ou coisa 
julgada. Pelo contrário, a prática, como veremos, ensina que o comportamento dos tribunais enfatiza 
a autonomia e independência face aos demais. Com isso, os tratados instituidores desconsideram em 
geral a compatibilidade do novo sistema de solução de controvérsia com os preexistentes, pois não 
há preocupação com unidade sistêmica. Esse modo descentralizado de criação de normas de 
competência judicial implica em aumento do risco de decisões contraditórias e até mesmo de 
adjudicação simultânea de um mesmo caso por mais de um órgão judicial internacional. De fato, não 
há um sistema judicial internacional com divisão rígida de competências e instâncias de apelação e 
revisão. Logo, a depender do tipo de litígio, mais de um órgão judicial internacional pode conhecer a 
causa e julgá-la”. Não bastasse isso, prossegue André de Carvalho Ramos, “em geral os litígios são 
compostos por fatos complexos, que atraem, a depender do ângulo enfocado, a competência de 
diversos tribunais” (RAMOS, 2008, pp. 381-383).  
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implica cooperações e conflitos, exigindo aprendizado recíproco” (NEVES, 2009, p. 

121). 

Em perfeita harmonia com a ideia de sistema jurídico mundial multicêntrico, a 

expressão “sistema jurídico mundial de níveis múltiplos” designa: 

 
Uma pluralidade de ordens cujos tipos estruturais, formas de diferenciação, 
modelos de autocompreensão e modos de concretização são fortemente 
diversos e peculiares, uma multiplicidade da qual resultam entrelaçamentos 
nos quais nenhuma das ordens pode apresentar-se legitimamente como 
detentora da ultima ratio discursiva (NEVES, 2009, pp. 236-237). 

 
Não há, portanto, uma hierarquia linear no sistema jurídico mundial de níveis 

múltiplos, visto que nenhuma das ordens jurídicas se encontra numa posição 

superior que lhe autorize a simplesmente impor seu ponto de vista às demais. Em 

outras palavras, inexiste uma ordem jurídica que mande e outra que obedeça86. 

Na verdade, a paridade e o nexo circular entre as ordens apontam para a 

existência de hierarquias entrelaçadas entre elas (NEVES, 2009, p. 237), razão pela 

qual existe uma contribuição recíproca para a construção da identidade das ordens 

jurídicas envolvidas nos entrelaçamentos, sem que nenhuma delas abdique de sua 

pretensão de autofundamentação. 

Com efeito, diferente de um movimento de mão única, de superior a inferior, 

que caracteriza a hierarquia simples ou linear, na hierarquia entrelaçada há uma 

movimentação circular entre ordens jurídicas que estão no mesmo patamar, de tal 

sorte que uma contribui para a construção da identidade da outra e vice-versa. 

O entrelaçamento, por sua vez, decorre da existência de problemas jurídico-

constitucionais simultaneamente relevantes para diversas ordens jurídicas, situações 

em que cada uma delas tem a pretensão de resolução do problema (NEVES, 2009, 

p. 237).  

Inexistindo, no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, um modelo 

hierárquico-piramidal que autorize que alguma das ordens envolvidas imponha sua 

pretensão de solução às demais, o transconstitucionalismo se apresenta como 
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 Referindo-se especificamente à relação entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e os 
tribunais constitucionais estatais, Mattias Kumm concluiu que não faz sentido a indagação sobre 
quem é o árbitro final do constitucionalismo na Europa. Para o autor, a coerência da ordem legal 
europeia não é o único valor que deve ser considerado no processo de integração: “Whatever 
legitimacy this approach may have derives from the fact the coherence of the legal order on the 
European level is not the only value that a European legal order should or does in fact embrace (...) 
The approach is successful, if it can be used to frame questions, suggest answers and help negotiate 
solutions in a way that is more helpful than alternative approaches” (KUMM, 1999). 
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modelo fundamental para viabilizar o tratamento satisfatório do risco de “fechamento 

normativo de uma ordem perante a outra, em detrimento da solução adequada dos 

problemas constitucionais comuns” (NEVES, 2009, p. 237). 

Com efeito, uma disposição ao fechamento normativo é prejudicial para todas 

as ordens envolvidas, e não apenas para que adota a opção pelo fechamento, visto 

que implica “uma fragmentação destrutiva ou impeditiva da construção das „pontes 

de transição‟ entre ordens jurídicas diversas” (NEVES, 2009, p. 237). 

Essa fragmentação destrutiva pode ser evitada mediante “diálogos” ou 

“conversações” constitucionais que viabilizem o intercâmbio dos elementos 

constitucionais desenvolvidos por cada uma das ordens para fins de solução dos 

problemas jurídico-constitucionais comuns (NEVES, 2009, p. 238). Dessa maneira, 

“o transconstitucionalismo apresenta-se como uma exigência funcional e uma 

pretensão normativa em um sistema mundial de níveis múltiplos” (NEVES, 2009, p. 

238). 

Com efeito, trata-se de exigência funcional imprescindível, visto que o sistema 

jurídico mundial de níveis múltiplos não confere a segurança de uma ordem estatal, 

onde se sabe, de antemão, o órgão jurisdicional competente para proferir a última 

decisão e os textos normativos que serão considerados na solução da controvérsia.  

Tomando por exemplo o Brasil, sabe-se, de antemão, que o Supremo 

Tribunal Federal profere a última palavra em litígios envolvendo questões 

constitucionais (art.102 da CF de 1988), enquanto que essa competência é do 

Superior Tribunal de Justiça em questões que envolvam apenas a aplicação do 

direito federal (art.105, III, da CF de 1988). 

Isso não ocorre no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos. De fato, nos 

entrelaçamentos entre ordens jurídicas da sociedade mundial não é possível “definir, 

de antemão, um centro último de decisão da controvérsia” (NEVES, 2009, p. 239). 

Também não se pode definir, previamente, de qual ordem provirão os elementos 

constitucionais que serão decisivos para a solução do problema jurídico-

constitucional comum. 

Em tal contexto, um entrelaçamento, por exemplo, entre ordens 

supranacional, internacional e estatal pode ter como centro último de decisão da 

controvérsia o Estado constitucional, que, por sua vez, pode se valer de elementos 

constitucionais desenvolvidos pela ordem supranacional ou internacional, ou por 

ambas, para a solução do problema constitucional comum. 
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É preciso ressaltar que, no exemplo acima citado, mesmo se valendo de 

elementos constitucionais apresentados por ordens distintas, o Estado não abre mão 

de sua pretensão de autofundamentação. Com efeito, a Constituição estatal não é 

substituída pela ordem internacional ou supranacional. Na verdade, os elementos 

constitucionais desenvolvidos por essas ordens para a solução do problema jurídico-

constitucional comum ingressam na ordem estatal, segundo os critérios 

estabelecidos por seus tribunais, os quais, nesse processo de “conversação” ou 

“diálogo”, acabam por reconstruir a identidade de sua própria ordem constitucional. 

Quanto a essa questão, observa Marcelo Neves: 

 

Nesse sentido é fundamental, no plano da construção de uma metodologia 
do transconstitucionalismo, que se considere ser indispensável a 
reconstrução permanente da “identidade constitucional” por força de uma 
consideração permanente da alteridade. Isso não significa a negação da 
identidade conforme um modelo inocente de pura convergência, e sim a 
prontidão para uma abertura não apenas cognitiva, mas também normativa 
para outra(s) ordem(ns) entrelaçada(s) em casos concretos. Evidentemente, 
permanece uma incerteza dos resultados, mas só mediante essa disposição 
é possível absorver o dissenso originário. O caminho contrário leva ao 
bloqueio recíproco na solução de relevantes problemas constitucionais, 
tanto no plano dos direitos humanos e fundamentais quanto no âmbito da 
organização (controle e limitação) do poder (NEVES, 2009, pp. 272-273). 
 

 

A grande dificuldade, portanto, é conseguir “um nível de solução satisfatório 

para todas as ordens envolvidas”, mas sem abrir mão de “um mínimo de 

consistência interna das decisões, para que as soluções propostas não caiam no 

descrédito” (NEVES, 2009, p. 248). Além de superar as resistências motivadas pelo 

constitucionalismo provinciano e pelo internacionalismo imperialista, o 

transconstitucionalismo procura conciliar as exigências simultâneas de consistência 

interna das decisões e de abertura às demais ordens entrelaçadas, sempre tendo 

em vista a decisão mais satisfatória e adequada para todas elas. 

Em vista do que foi exposto, não há dificuldade em concluir que no sistema 

mundial de níveis múltiplos não existem esquemas ou caminhos que levem com 

segurança a um centro último de decisão. Também não se pode determinar, 

previamente, a razão constitucional que deverá prevalecer na solução do problema 

constitucional comum.  

O risco e a incerteza de desilusão, portanto, “são inerentes à complexidade 

do sistema mundial de níveis múltiplos”, razão pela qual é fundamental “o 
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envolvimento na rede argumentativa multiangular entre ordens jurídicas” (NEVES, 

2009, pp. 239-240). A opção pelo isolamento terá efeitos destrutivos e 

contraproducentes para todas as ordens envolvidas na solução dos problemas 

jurídico-constitucionais comuns. 

 

5.3 A globalização judicial e a fertilização constitucional cruzada 
 

 

O termo “globalização” invoca mais imagens de corporações do que de cortes 

judiciais (SLAUGHTER, 2000, p. 1112). Isso se explica pelo fato de a reprodução 

dos sistemas sociais que detêm o primado no plano estrutural (economia associada 

à técnica e à ciência) e no plano semântico (mídia) – diferente do que ocorre com o 

direito e a política – não depender de qualquer segmentação territorial 

(RODRÍGUEZ, 2010, p. 48).  

Ante tal contexto, não há como deixar de reconhecer, tal como fez Anne-

Marie Slaughter, que a globalização demonstrou-se mais eficiente na produção de 

mercados globais do que de uma justiça global (SLAUGHTER, 2000, p. 1103). 

Com efeito, não obstante o aumento crescente dos litígios internacionais, não 

existe um sistema jurídico global ordenado, hierarquizado e dotado de uma 

organização central, tal como ocorre nos Estados. A sociedade mundial é 

caracterizada pela fragmentação de diversas ordens jurídicas, sem que exista uma 

ordem central superior. 

Ante tal cenário, e não obstante a percepção de que a lei, e particularmente 

as decisões judiciais, de regra, ainda são estritamente nacionais, principalmente no 

que respeita à sua execução, o fato é que as conversações e diálogos entre os 

juízes vêm se tornando cada vez mais frequentes, principalmente a partir da última 

década do Século XX, o que tem importantes implicações para o direito 

constitucional e internacional (SLAUGHTER, 2000, p. 1103). 

Isso é especialmente importante, principalmente no transconstitucionalismo 

entre direito constitucional e internacional, pois as Cortes nacionais são os veículos 

por meio dos quais os tratados internacionais e o costume internacional, que não 

haviam sido incorporados de forma independente, ingressam nos sistemas 

domésticos (SLAUGHTER, 2000, p. 1103). 
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Trata-se de hipótese que configura a novidade do transconstitucionalismo, ou 

seja, o intercâmbio entre ordens jurídicas realizado com “relativa independência das 

formas de intermediação política mediante tratados jurídico-internacionais e 

legislação estatal” (NEVES, 2009, p. 116). Serve como exemplo de tal modalidade 

de transconstitucionalismo o precedente State v. Makwanyane da Corte 

Constitucional da África do Sul em 1993, que será analisado no tópico seguinte 

deste capítulo. 

A denominada globalização judicial, na linha doutrinária adotada por Anne-

Marie Slaughter, designa um processo de interação entre cortes nacionais, entre 

cortes nacionais e internacionais, entre cortes nacionais e supranacionais, 

caracterizada pela troca de ideias e cooperação, mas também por conflitos, 

envolvendo tanto o direito nacional, quanto o direito internacional e supranacional, 

sem que ainda se possa vislumbrar um modelo que defina e coordene as atividades 

das diversas cortes judiciais envolvidas nessa interação judicial (SLAUGHTER, 

2000, p. 1104). 

Em suas diversas modalidades, os juízes estão olhando, falando e interagindo 

além dos limites dos sistemas nacionais, com vistas a responder à miríade das 

forças da globalização. E, mais do que isso, e talvez a característica mais marcante 

desse fenômeno, segundo Slaughter, é a consciência dos juízes de que estão 

participando de um empreendimento global, e não de algo localizado e estanque 

(SLAUGHTER, 2000, p. 1104). 

No que respeita à relação entre os tribunais constitucionais europeus e o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, apesar de entender que se trata de uma 

relação vertical entre Cortes (SLAUGHTER, 2000, p. 1112), Slaughter vislumbra, 

principalmente a partir da perspectiva do Tribunal Constitucional alemão, uma 

relação de cooperação entre Cortes, na qual o TJUE é visto como uma Corte igual, e 

não como superior às cortes constitucionais. Trata-se de uma relação corte-a-corte, 

baseada nas respectivas competências, na qual se reconhece a recíproca influência 

entre elas (SLAUGHTER, 2000, pp. 1105-1108). 

O diálogo mantido entre as Cortes constitucionais europeias e a Corte 

supranacional, por meio de decisões que ora sinalizam oposição, ora cooperação, 

caracteriza uma espécie de cabo de guerra entre as Cortes, o qual fez que com suas 
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relações e jurisprudências se tornassem cada vez mais entrelaçadas87 

(SLAUGHTER, 2000, p. 1108). 

Esse diálogo, contudo, não se restringe aos limites da União Europeia. Com 

efeito, as Cortes constitucionais e internacionais estão cada vez mais se engajando 

em diálogos judiciais, especialmente em questões envolvendo direitos humanos. 

Esses diálogos são conduzidos por meio de mútuas citações e interações, inclusive 

pessoais. Tais diálogos, de um lado, viabilizam a importação de ideias e o 

aprimoramento de decisões domésticas, mas, por outro lado, também servem para 

fortalecer idiossincrasias constitucionais motivadas por particulares razões culturais, 

históricas ou políticas (SLAUGHTER, 2003, p. 195). 

A novidade nessa interação entre Cortes, para além da relativa independência 

das formas de intermediação política (NEVES, 2009, p. 116), é uma mudança de 

postura de simples recepção para o diálogo, bem como a consciência dos juízes 

envolvidos de que participam de uma comunidade judicial global (SLAUGHTER, 

2003, p. 196). 

Verifica-se, na visão de Slaughter, uma disposição dos juízes de olhar além 

de suas fronteiras, mesmo quando dispõem de lei doméstica, seja para suprir uma 

lacuna, seja para aprimorar suas decisões por meio de novos fundamentos, 

principalmente em se tratando de Cortes de democracias incipientes (SLAUGHTER, 

2003, p. 197). 

Com efeito, trata-se de uma visão de uma comunidade de direito (“Community 

of Law”), estabelecida não pela Corte Internacional de Haia, mas por Cortes 

nacionais trabalhando juntas ao redor do mundo, não em uma relação marcada pela 

deferência e pela aceitação passiva, mas pelo diálogo entre iguais e por uma 

interação ativa. Em suma, “por uma combinação de ativa colaboração e conflito 

vigoroso” (SLAUGHTER, 2000, pp. 1114-1115). 

                                                 
87

 “Embora se possa afirmar a primazia do direito comunitário perante as ordens jurídicas nacionais, a 
questão torna-se muito simples se considerada apenas com base nessa asserção geral: em primeiro 
lugar, porque se trata de „hierarquia entrelaçada‟ (cf.supra p.142) entre ordens normativas, que se 
observam reciprocamente; em segundo lugar, porque surgem problemas constitucionais que são 
relevantes tanto para as cortes constitucionais dos Estados-membros como para o Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias, dando ensejo a seleções e interpretações diversas dos textos 
normativos a serem aplicados e a compreensões (construções) distintas dos casos jurídicos 
subordinados a julgamento. Essa situação implica uma relação „complementar‟ entre direito da União 
e o dos Estados, em uma „rede de elementos constitucionais‟, ou, em outras palavras, um 
„cruzamento do direito constitucional nacional e europeu‟, em face do cidadão. Nesse sentido, cabe 
apontar para uma „conversação‟ constitucional fundada no aprendizado recíproco do que em uma 
forma hierárquica monolítica” (NEVES, 2009, pp. 153-154). 
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Nesse contexto, conclui Anne-Marie Slaughter, os juízes se reconhecem 

como participantes de um empreendimento judicial comum: 

O resultado é que os juízes que participam veem uns aos outros não 
somente como executores e representantes de uma política particular, mas 
também como colegas de profissão em um esforço que transcende as 
fronteiras nacionais. Eles enfrentam problemas substantivos e institucionais 
comuns; eles aprendem com a experiência e o raciocínio do outro; e eles 
cooperam diretamente na solução de disputas específicas. Cada vez mais, 
eles concebem a si mesmos como capazes de uma ação independente nos 
domínios internacional e doméstico. Ao longo do tempo, se fazem parte de 
uma corte constitucional suprema ou de um corte internacional, eles cada 
vez mais se reconhecem mutuamente como participantes de um 
empreendimento judicial comum (SLAUGHTER, 2003, p. 193. Tradução 
livre do autor). 

 

Na construção desse empreendimento judicial a que se refere Slaughter, 

destaca-se a denominada fertilização constitucional cruzada (“constitutional cross-

fertilization”), cujo exemplo paradigmático é o precedente State v. Makwanyane da 

Corte Constitucional da África do Sul (SLAUGHTER, 2000, p. 1116), que será 

analisado no próximo tópico. 

Em um contexto caracterizado pela pluralidade de Cortes constitucionais e 

tribunais internacionais que lidam com problemas constitucionais comuns, o diálogo 

e o intercâmbio entre as cortes são inevitáveis, fazendo com que decisões anteriores 

sobre determinada questão sirvam de orientação para a formação da jurisprudência 

de outro tribunal (RAMOS, 2008, p. 458), mesmo que inexista qualquer vínculo 

formal entre as instituições.  

Trata-se da fertilização constitucional cruzada, caracterizada pela citação 

recíproca de decisões, não como simples precedente, mas com autoridade 

persuasiva (SLAUGHTER, 2003, p. 193). Não se trata, vale esclarecer, de um 

simples transplante de decisões, até mesmo porque os juízes não estão impedidos, 

por óbvio, de fazer o necessário “distinguishing”88 quando for o caso, até mesmo 

para reforçar idiossincrasias da ordem jurídica em que atuam. O resultado, ao 

menos em algumas questões como pena de morte e direito à privacidade, é uma 

jurisprudência global emergente (SLAUGHTER, 2003, p. 193). 

                                                 
88

 “O distinguishing expressa a distinção entre casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso 
sob julgamento a um precedente. A necessidade de distinguishing exige, como antecedente lógico, a 
identificação da ratio decidendi do precedente. Como a ratio espelha o precedente que deriva do 
caso, trata-se de opor o caso sob julgamento à ratio do precedente decorrente do primeiro caso” 
(MARINONI, 2011, p. 327). 
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Vale ressaltar que a decisão anterior é considerada não em razão de sua 

força obrigatória, pois, repita-se, o diálogo independe de qualquer vínculo formal 

entre as instituições julgadoras. O que é considerado, na verdade, é o valor 

persuasivo da decisão. 

O reconhecimento do valor persuasivo de decisões alienígenas, por sua vez, 

decorre de uma nova postura, caracterizada por uma disposição de aprender e 

ampliar os próprios horizontes com as abordagens e razões apresentadas por outras 

ordens jurídicas quando da decisão de problemas constitucionais comuns 

(SLAUGHTER, 2003, p. 201). 

A fertilização cruzada, em si mesma, não é nova. Com efeito, é inegável a 

influência que o Common Law britânico exerceu na construção do ordenamento 

constitucional americano. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, por sua vez, foi inspirada nos ideais da Revolução Americana de 1776. Por 

fim, não há como negar a influência no mundo ocidental, ao longo do Século XX, da 

jurisprudência constitucional americana (SLAUGHTER, 2000, p. 1116; 

SLAUGHTER, 2001, p. 195), inclusive em relação ao Brasil. 

Não obstante, como um fenômeno mais geral, a fertilização constitucional 

cruzada aparece com mais frequência a partir da década de 90 do Século passado 

(SLAUGHTER, 2000, p. 1117). 

Várias causas concorreram para a emergência do referido fenômeno. A 

primeira delas foi a “desterritorialização de problemas-caso jurídico-constitucionais, 

que, por assim dizer, emanciparam-se do Estado” (NEVES, 2009, p. 297). A 

expansão normativa do direito internacional a partir da segunda metade do século 

passado em domínios que antes interessavam apenas aos Estados implicou a 

criação “de novos Tribunais e órgãos quase judiciais de solução de controvérsias em 

vários campos do Direito Internacional” (RAMOS, 2008, p. 375). 

O fim da Guerra Fria, por sua vez, afastou as desconfianças recíprocas e a 

carga ideológica que impediam uma aproximação entre Estados não alinhados sob a 

mesma diretriz político-econômica (RAMOS, 2008, p. 376; SLAUGHTER, 2000, p. 

1117). 

Outro fator que contribuiu para a emergência da fertilização constitucional 

cruzada foi o surgimento de democracias incipientes após o fim da Guerra Fria. Com 

efeito, a natural insegurança e o desejo de se afirmarem como Estados 

Democráticos de Direito fizeram com que as Cortes constitucionais desses países 
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emulassem a jurisprudência de cortes constitucionais de Estados democráticos mais 

estabilizados (SLAUGHTER, 2000, p. 1117), bem como de tribunais internacionais 

com reputação já consolidada na proteção dos direitos humanos. 

Não pode ser desconsiderada a iniciativa de diversas fundações e governos 

de promover seminários judiciais, programas de treinamento e encontros face a face 

entre magistrados, que estimularam a troca de experiências e, por conseguinte, a 

fertilização constitucional cruzada (SLAUGHTER, 2000, p. 1117; NEVES, 2009, p. 

184). 

Por fim, a existência de níveis múltiplos no sistema jurídico multicêntrico, sem 

que exista uma ordem que se apresente “legitimamente como detentora da ultima 

ratio discursiva” (NEVES, 2009, pp. 236-237), fez com que se tornassem 

imprescindíveis o diálogo e a conversação constitucionais e, por conseguinte, o 

surgimento da fertilização constitucional cruzada. 

Até mesmo os Estados Unidos, país de tradição reconhecidamente paroquial, 

começaram a despertar para o diálogo entre Cortes, passando a figurar não apenas 

como “doadores”, mas também como “receptores” de decisões e práticas de outros 

países e instituições internacionais (SLAUGHTER, 2000, pp. 1117-1119). Nesse 

sentido, observa Slaughter: 

 
Talvez a dimensão mais incomum da atual rodada da fertilização 
constitucional cruzada, ao menos da perspectiva americana, é que os juízes 
americanos estão começando a tomar parte dela. A Suprema Corte 
americana estava acostumada a ser a fonte de decisões importadas por 
outros sistemas jurídicos. De fato, recentemente, no final dos anos 80, os 
comentaristas estavam apontando para uma única direção no tráfego de 
ideias constitucionais dos Estados Unidos para fora. Agora, no entanto, a 
Corte está começando a tomar emprestado tanto quanto a emprestar ideias 
constitucionais (SLAUGHTER, 2003, p. 199. Tradução livre do autor). 

 

5.4 Os modelos de convergência, resistência e articulação 
 

 Tomando por base a experiência constitucional norte-americana, e partindo 

da perspectiva das Cortes constitucionais dos Estados, Vicki Jackson apresenta três 

modelos para descrever, de forma ampla, as relações entre o direito constitucional 

doméstico e as fontes de direito estrangeiro e internacional: os modelos de 

convergência, resistência e articulação89 (JACKSON, 2005). 

                                                 
89

 Por entender mais pertinente, adoto a mesma tradução consignada por Marcelo Neves (articulação) 
para o vocábulo engagement. 
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O modelo de convergência considera as constituições nacionais como o lugar 

de aplicação do direito internacional ou para o desenvolvimento de normas 

transnacionais De acordo com essa ótica, as Cortes Constitucionais domésticas, no 

exercício da função de guarda da Constituição, deveriam promover a aplicação do 

corpo uniforme do direito internacional dos direitos humanos (JACKSON, 2005, pp. 

112-113). 

À primeira vista poder-se-ia vislumbrar nesse modelo uma espécie de 

injustificável subserviência do direito estatal a fontes normativas alienígenas. Trata-

se, contudo, de uma impressão equivocada. Na verdade, em países que passaram 

por uma transição de um regime autoritário, marcado por graves violações aos 

direitos humanos, para um regime democrático, o direito internacional é incorporado 

ao texto constitucional como uma espécie de norma de controle (JACKSON, 2005, p. 

113) com o objetivo de evitar possíveis retrocessos institucionais. 

A prova disso é a adoção do modelo de convergência pela Constituição da 

África do Sul, de 1996, país que, como se sabe, submeteu-se por décadas a um 

regime de segregação racial conhecido por apartheid. Quanto à adoção do modelo 

de convergência, não deixa dúvidas o disposto no art.39 da Constituição Sul-

Africana de 1996: 

 

39. Interpretação da Declaração de Direitos  
1. Quando interpretar a Declaração de Direitos, a corte, tribunal ou fórum:  
a. Deve promover os valores subjacentes em uma sociedade aberta e 

democrática e baseada na dignidade humana, igualdade e liberdade;  
b. Deve considerar o direito internacional; e  
c. Pode considerar o direito estrangeiro

90
. (Tradução livre do autor. Os grifos 

não constam do original). 

 

Para além de uma simples cláusula de abertura, o referido dispositivo, na 

verdade, impõe ao Judiciário Sul-Africano o dever de considerar o direito 

internacional na interpretação dos direitos fundamentais e autoriza, para o mesmo 

fim, que sejam consideradas fontes normativas estrangeiras. 

A Corte Constitucional da África do Sul, no precedente State v. Makwanyane, 

de 1995, ainda sob a vigência da Constituição provisória de transição de 1993, 

                                                 
90

 Fonte:http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons2.htm#39 – Acessado em 
22/05/2013 
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concluiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da pena de morte (STEINER, 

2007, p. 23).  

Com efeito, a Corte sul-africana considerou que o art.11(2) da Constituição de 

transição de 1993, que vedava a aplicação de penas cruéis, desumanas e 

degradantes, deveria ser interpretado em consonância com o disposto no direito 

internacional público, considerando-se, inclusive, precedentes jurisprudenciais e 

normas internacionais que não vinculavam a África do Sul. Nesse sentido consignou 

em seu voto o Presidente da Corte, o Juiz Chaskalson: 

 
Acordos internacionais e o direito costumeiro internacional fornecem, 
portanto, uma moldura dentro da qual o Capítulo Três pode ser avaliado e 
entendido, e, para esse fim, as decisões de tribunais que lidam com 
instrumentos comparáveis, tais como o Comitê de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Europeia de Direitos 
Humanos, e a Corte Europeia de Direitos Humanos, e, em casos 
apropriados, os relatórios de agências especializadas como a Organização 
Internacional do Trabalho, podem fornecer uma orientação para a correta 
interpretação de provisões particulares do Capítulo Três (STEINER, 2007, p. 
25. Tradução livre do autor). 
 

Referindo-se a esse precedente da Corte Constitucional da África do Sul e a 

decisões de outras Cortes Constitucionais que consideraram, na fundamentação de 

seus julgados, precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, concluiu 

Marcelo Neves que: 

 
Em todos esses casos observou-se que os julgamentos do TEDH têm 
apenas força de persuasão, pois esse Tribunal não dispõe de autoridade 
formal sobre as referidas cortes. Mas os elementos de persuasão, fundados 
na legitimidade do TEDH como modelo de proteção dos direitos humanos, 
entram, em grande parte, como dimensão da ratio decidendi, não se 
restringindo a obter dicta, tampouco constituindo uma mera referência 
teórica (NEVES, 2009, p. 262). 

 

No mesmo sentido, salientando que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

não tem autoridade formal sobre nenhuma Corte fora da Europa e que sua decisão, 

no referido precedente, teve apenas autoridade persuasiva, observa Anne-Marie-

Slaughter: 

 
O que é impressionante, é claro, é que a CEDH não tem autoridade formal 
sobre nenhuma corte situada fora da Europa. Suas decisões têm apenas 
autoridade persuasiva; o peso que lhes é atribuído por juízes em todo o 
mundo envolvidos no empreendimento comum de proteger os direitos 
humanos se deve ao respeito que se tem à legitimidade, cuidado e 
qualidade da Corte Europeia de Direitos Humanos. Os comentaristas têm 
apresentado várias explicações para esse fenômeno, incluindo os ditames 
do direito doméstico e internacional, o aumento da publicação e 
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consequente disponibilidade de decisões sobre direitos humanos, e o 
sentimento crescente de que outros países estão levando esses tratados a 
sério, um sentimento que é reforçado pela retórica explícita e universal em 
torno do direito internacional dos direitos humanos (SLAUGHTER, 2000, p. 
1111. Tradução livre do autor). 
 

Vale atentar que, no modelo de convergência, para além de uma mera 

disposição ao diálogo, há, na verdade, uma disposição para adotar, para acolher o 

direito internacional público, especialmente o direito internacional de proteção aos 

direitos humanos, por se considerar a Constituição como o lugar apropriado para a 

sua aplicação. 

Isso, contudo, não autoriza concluir que, no modelo de convergência, o 

Estado abdique de sua pretensão de autofundamentação. Com efeito, ao convergir 

com o disposto em normas internacionais de proteção dos direitos humanos, a Corte 

Constitucional está interpretando e construindo a identidade de sua própria 

Constituição, e não de um documento internacional alheio às suas circunstâncias 

históricas e políticas. Nesse sentido, a Corte Constitucional da África do Sul deixou 

consignado no precedente State v. Makwanyane: 

 
Devemos ter em mente que somos obrigados a interpretar a Constituição 
Sul-Africana, e não um instrumento internacional ou a constituição de algum 
país estrangeiro, e que isso deve ser feito com o devido respeito ao nosso 
sistema legal, à nossa história e às circunstâncias, e à estrutura e à 
linguagem de nossa própria Constituição (SLAUGHTER, 2000, pp. 1111-
1112. Tradução livre do autor). 

 

A antítese do modelo de convergência é o denominado modelo de resistência. 

De acordo com esse modelo, as normas e práticas da comunidade internacional não 

devem ser consideradas na interpretação constitucional. Na verdade, a própria 

Constituição pode fornecer uma base para a resistência, ou diferenciação, em 

relação ao direito e à prática estrangeiros (JACKSON, 2005, p. 113). 

No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o federalismo, tradicionalmente, 

se apresenta como uma razão afirmativa para resistir à constitucionalização de 

direitos humanos provenientes de fontes transnacionais (JACKSON, 2005, p. 113). 

Em outros países, ressalta Vicki Jackson, provisões constitucionais voltadas a 

garantir o controle da propriedade e dos recursos naturais nacionais se apresentam 

como base de resistência às pressões da economia global (JACKSON, 2005, p. 

113). 

De acordo com o terceiro modelo, o denominado modelo de articulação, o 

direito constitucional é considerado um lugar de articulação (engagement) entre o 



99 

 

direito doméstico e as normas e práticas internacionais e estrangeiras (JACKSON, 

2005, p. 114). Há, nesse modelo, uma disposição para o diálogo constitucional, ou 

seja, para considerar as normas e práticas estrangeiras e internacionais nas 

decisões de questões constitucionais. Diferente, contudo, do modelo de 

convergência, essa disposição para o diálogo não implica que tais normas e práticas 

sejam necessariamente adotadas. 

O modelo de articulação enfatiza, na verdade, a importância da interlocução 

com normas e práticas estrangeiras e internacionais, o que pode levar a uma 

releitura da ordem constitucional ou, ao contrário, ao fortalecimento de 

entendimentos tradicionalmente adotados pela Corte Constitucional que se dispôs 

ao diálogo. 

Para Vicki Jackson, ausente um claro compromisso constitucional com a 

convergência, como no caso da África do Sul, antes referido, é difícil defender a 

Constituição como espaço para a mera implementação de normas internacionais, 

afinal ela incorpora valores e objetivos que expressam a identidade da nação, não 

sendo razoável imaginar que todos eles sejam compatíveis com um modelo de 

convergência além fronteiras (JACKSON, 2005, pp. 123-124). 

Ao defender o modelo de articulação, Vicki Jackson adverte que sua 

aplicação deve observar os limites do texto constitucional e a prática interpretativa 

prévia da Corte Constitucional, além de uma necessária hesitação em questões 

constitucionais, visto que intrinsecamente ligadas ao processo de decisões 

democráticas (JACKSON, 2005, p. 116). 

Observadas tais cautelas, a articulação da Constituição com fontes 

estrangeiras e internacionais pode servir para questionar, de forma proveitosa, o 

entendimento sobre a própria identidade constitucional, afinal os sistemas 

constitucionais realizam funções similares e, por conseguinte, têm preocupações 

semelhantes a respeito de suas escolhas interpretativas.  

Ademais, a interlocução pode realçar distinções importantes em relação a 

outros sistemas constitucionais, evitando, dessa forma, uma apressada e 

equivocada convergência (JACKSON, 2005, p. 117). 

Por fim, as fontes legais estrangeiras e internacionais podem fornecer 

contribuições importantes sobre aspectos universais de direitos inseridos em 

Constituições e normas internacionais de proteção aos direitos humanos, afinal tais 

direitos “refletem „a inevitável onipresença dos seres humanos como uma 
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preocupação central‟ para qualquer sistema jurídico” (JACKSON, 2005, p. 118. 

Tradução livre do autor). 

Em suma, o modelo de articulação pode levar tanto à convergência quanto à 

divergência, mas diferente dos modelos da convergência e da resistência, não impõe 

uma barreira instransponível em relação a nenhuma dessas direções (JACKSON, 

2005, p. 124). 

O precedente da Suprema Corte americana Roper v. Simmons serve como 

exemplo do modelo de articulação. Nesse precedente, tratou-se da 

constitucionalidade da aplicação da pena de morte a um jovem menor de 18 

(dezoito) anos de idade que havia praticado o crime de homicídio.  

Sendo certo que, à luz do disposto na 5ª e 14ª Emendas à Constituição norte-

americana, a pena de morte é implicitamente admitida na ordem constitucional 

daquele país, a questão era aferir, em vista do disposto na 8ª Emenda91, se deveria 

ser considerada cruel ou incomum a pena capital aplicada a um jovem com idade 

inferior a 18 (dezoito) anos. 

Pois bem. Ao concluir que a pena de morte aplicada a pessoas menores de 

18 (dezoito) anos violava a 8ª Emenda, o Juiz Kennedy considerou, na 

fundamentação de seu voto, normas internacionais de proteção aos direitos 

humanos que não vinculavam os Estados Unidos, no caso: o art. 37, a, da 

Convenção sobre os Direitos da Criança92 e o art.6º, 5, do Pacto de Direitos Civis e 

Políticos93. No seu voto, o Juiz Kennedy deixou expressamente consignado que a 

referida Convenção não havia sido ratificada pelos Estados Unidos e que o art.6º, 5, 

do Pacto havia sido objeto de reserva (STEINER, 2007, p. 39). 

Após ressaltar que os EUA estavam praticamente sozinhos em um mundo 

que se voltava contra a aplicação da pena de morte contra jovens menores de 18 

anos, ele registrou a importância de se levar em conta a opinião da comunidade 

internacional: “A opinião da comunidade internacional, a despeito de não controlar 

nosso resultado, fornece confirmações respeitadas e significativas para nossas 

próprias conclusões” (STEINER, 2007, p. 39. Tradução livre do autor). 

                                                 
91

 “Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas ou penas cruéis 
ou incomuns”. 

92
 “Não será imposta a pena de morte, nem a prisão perpétua, sem possibilidade de livramento, por 

delitos cometidos por menores de dezoito anos de idade”. 

93
 “A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 

18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez”. 
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A Juíza O‟Connor, por sua vez, apesar de considerar que o consenso 

internacional contra a pena de morte contra jovens não alterava seu entendimento 

de que a 8ª Emenda não proscreve a pena capital nesse caso específico, considerou 

que a interlocução com o direito estrangeiro e internacional é legítima para fins de 

definição dos standards e valores adotados pela Constituição americana. Nesse 

sentido, ela consignou em seu voto: 

 
Mas a evolução do entendimento da Nação sobre a dignidade humana nem 
está completamente isolada nem intrinsecamente em desacordo com os 
valores que prevalecem em outros países. Ao contrário, não devemos ficar 
surpresos ao encontrar congruências entre os valores domésticos e 
internacionais, especialmente em casos em que a comunidade internacional 
chegou a um acordo claro – expresso na lei internacional ou na legislação 
interna de cada país – no sentido de que uma determinada forma de 
punição é inconsistente com os direitos fundamentais (STEINER, 2007, p. 
40. Tradução livre do autor). 

 

Não obstante a posição favorável ao diálogo com fontes normativas 

estrangeiras e internacionais, com exceção do Juiz Scalia, que manteve sua posição 

em favor de um modelo de resistência, a Corte Americana enfatizou que devem ser 

levados em conta, em primeiro lugar, o direito e a prática domésticos, e não uma 

postura conducente ao compromisso de convergência com normas internacionais ou 

transnacionais (JACKSON, 2005, p. 115).  

Ao final, a Suprema Corte americana concluiu que a aplicação da pena capital 

a jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade violava a 8ª Emenda à Constituição 

americana (STEINER, 2007, p. 35). 

Interessante a crítica de Jeremy Waldron ao precedente Roper v. Simmons no 

sentido de que a Suprema Corte americana não se preocupou em apresentar uma 

teoria para embasar o apelo ao direito estrangeiro e internacional, limitando-se a 

reconhecer que se tratava de algo apropriado no caso em julgamento (WALDRON, 

2005, p. 1). 

Para Jeremy Waldron, contudo, a citação do direito estrangeiro não deve ser 

algo aleatório ou movido por idiossincrasias ou preferências pessoais. Partindo do 

antigo conceito romano de jus gentium, Waldron constrói a acepção moderna do 

referido termo como um conjunto de saberes acumulados pela prática dos juízes e 

legisladores de toda a comunidade internacional, comparando-o ao corpo de 

descobertas acumuladas pela pesquisa científica.  
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Da mesma forma que o cientista recorre ao saber acumulado pela ciência 

mundial, o mesmo ocorre em relação aos juízes e legisladores quando buscam a 

solução de problemas que já foram enfrentados por outros juízes e legisladores na 

comunidade internacional.  

Não seria razoável, por exemplo, que as autoridades médicas no Brasil, 

desafiadas por uma determinada doença ou epidemia, recorressem apenas às 

descobertas da ciência brasileira94. Com efeito, espera-se que as autoridades 

responsáveis pela saúde pública levem em conta as conclusões científicas e práticas 

médicas que foram testadas e validadas em outros países para enfrentar o mesmo 

problema95. Esta mesma lógica, defende Waldron, é a que justifica a referência ao 

direito estrangeiro pelas Cortes Constitucionais com vistas à solução de problemas 

que já foram enfretados por outros países. 

A seguinte ponderação, contudo, deve ser observada. Apesar do inestimável 

valor para o progresso da pesquisa científica, a ciência não reivindica unanimidade 

nem infalibilidade ao conjunto de descobertas científicas acumuladas ao longo do 

tempo (WALDRON, 2005, p. 4). O mesmo ocorre em relação ao conjunto de saberes 

acumulados posto à disposição dos juízes. Apesar de representar um repositório de 

grande valor na solução de casos judiciais, não se trata de dogmas imutáveis em 

relação aos quais não exista outra alternativa que não a mera convergência. De 

forma alguma. Não obstante, deve-se reconhecer que a superação de um consenso 

estabilizado sobre determinada questão exige um maior ônus argumentativo por 

parte do julgador. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Até mesmo porque, segundo a concepção luhmanniana, não existe uma ciência brasileira, 
americana ou chinesa, afinal a reprodução do sistema funcional ciência, baseado no código binário 
saber/não saber, não está restrita às fronteiras dos Estados. 

95
 Exemplo apresentado por Jeremy Waldron (WALDRON, 2005, p. 13), apenas adaptado ao Brasil. 
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Em suma, o direito estrangeiro pode ser citado, segundo Waldron, quando 

representar um consenso legal estabilizado – o denominado direito das nações, o 

jus gentium na sua acepção moderna - ao qual se pode recorrer para resolver 

problemas legais comuns para várias jurisdições96, sem que isso implique 

necessariamente a convergência.  

Para o autor, este argumento apresenta a melhor justificativa teórica para a 

citação do direito estrangeiro (WALDRON, 2005, p. 3). O que não se deve fazer, 

adverte Waldron, é simplesmente ignorar o direito estrangeiro pelo fato de ser 

estrangeiro, postura que denota não apenas paroquialismo, mas uma espécie de 

obtusidade diante do problema constitucional a resolver (WALDRON, 2005, p. 14). 

Tal como sugere o modelo de articulação, a proposta teórica de Waldron 

também pressupõe a abertura à “experiência de outras ordens constitucionais como 

condição funcional para uma solução adequada de problemas jurídicos na 

sociedade mundial hodierna, sobretudo na área dos direitos humanos” (NEVES, 

2009, p. 261). 

 
5.5 Modelo de articulação: o mais adequado à abordagem transconstitucional 
 

Os modelos de convergência e de resistência não são adequados ao 

transconstitucionalismo (NEVES, 2009, p. 258). Com efeito, se, de um lado, não é 

razoável a recusa ao diálogo que caracteriza o modelo de resistência, por outro lado 

o diálogo não pode ser previamente determinado pela inexorável convergência da 

Constituição a normas internacionais. 

O modelo de articulação ao defender a abertura ao diálogo com fontes 

estrangeiras e internacionais (JACKSON, 2005, p. 114), mas sem que isso implique 

uma necessária convergência, é o que se apresenta mais adequado à aborgagem 

transconstitucional, principalmente em matéria de direitos humanos. Nesse sentido 

conclui Marcelo Neves: 

 

                                                 
96

 O termo “direito das nações” não é adotado por Jeremy Waldron na sua acepção estrita, ou seja, 
envolvendo apenas as questões referentes à relação entre Estados soberanos. Com efeito, a 
expressão é empregada em uma acepção mais ampla, para indicar o corpo legal que representa o 
que os vários sistemas legais compartilham na forma de respostas para problemas comuns 
(WALDRON, 2005). 
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O caminho mais adequado em matéria de direitos humanos parece ser o 
“modelo de articulação”, ou melhor, de entrelaçamento transversal entre 
ordens jurídicas, de tal maneira que todas se apresentem capazes de 
reconstruírem-se permanentemente mediante o aprendizado com as 
experiências de ordens jurídicas interessadas concomitantemente na 
solução dos mesmos problemas jurídicos constitucionais de direitos 
fundamentais ou direitos humanos. A alternativa absoluta “convergência ou 
resistência” carrega, respectivamente, elementos potenciais de 
autodestruição da própria ordem constitucional ou de heterodestruição de 
outras ordens jurídicas (NEVES, 2009, p. 264). 
 

 

Com efeito, de acordo com o modelo de articulação, a alteridade deve ser 

considerada na busca da solução de problemas jurídico-constitucionais comuns, 

sem que isso implique a negação da identidade da ordem jurídica entrelaçada 

“conforme um modelo inocente de pura convergência” (NEVES, 2009, p. 272). 

Há, portanto, que se considerar as outras ordens jurídicas no processo de 

busca da solução dos problemas constitucionais comuns, sem que isso implique a 

perda da identidade de qualquer delas, afinal o sistema jurídico mundial não constitui 

um sistema hierárquico-piramidal fundado em uma única normal fundamental. 

A verdade é que não existe um Império capaz de garantir uma pax romana97 

na atual sociedade mundial. Os problemas constitucionais, por sua vez, não estão 

incrustados nos limites das fronteiras estatais. Ao invés de simplesmente reconhecer 

a fragmentação desestruturada do constitucionalismo perante diversas ordens 

jurídicas, o transconstitucionalismo busca superá-la mediante a “construção de 

mecanismos que sirvam à rearticulação da identidade mediante a observação da 

solução oferecida pela outra ordem para um determinado problema” (NEVES, 2009, 

p. 274). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
97

 “O terror das armas romanas dava peso e dignidade à moderação dos imperadores. Eles 
preservavam a paz mediante uma constante preparação para a guerra; e ao mesmo tempo em que 
regulavam sua conduta pelos ditames da justiça, anunciavam às nações dos seus confins que 
estavam pouco dispostos a suportar quanto a cometer uma injúria” (GIBBON, 1989, pp. 35-36). 
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6 Transconstitucionalismo entre direito internacional público e direito estatal 
 
 
6.1 Do que realmente se trata 
 
 

Conforme restou esclarecido no capítulo anterior, tendo em vista o objeto da 

presente dissertação e considerando que “a forma mais relevante de 

transversalidade entre ordens jurídicas é a que perpassa os juízes e tribunais” 

(NEVES, 2009, p. 118), será considerada apenas essa forma de transversalidade, 

mesmo se sabendo que ela não é exclusiva, pois “muitas vezes, há a incorporação 

de normas de outras ordens, sem intermediação de diálogos entre tribunais” 

(NEVES, 2009, p. 118). 

Não se trata, portanto, de analisar os possíveis conflitos entre dois níveis de 

legislação, constitucional e internacional, cuja solução envolve a definição do status 

das normas internacionais no ordenamento doméstico (SILVA, 2010, p. 102), mesmo 

admitindo que a solução dessa questão pode ser decisiva no diálogo entre as Cortes 

constitucionais e internacionais, conforme restou evidenciado no julgamento do RE 

466.343/SP pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela inconstitucionalidade 

da prisão do depositário infiel, referido no capítulo primeiro desta dissertação98. 

O que se tem em mira, na verdade, é a relação entre tribunais internacionais 

e domésticos envolvidos na proteção de direitos humanos, mais especificamente 

entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, mesmo que submetidos a textos normativos comuns, são frequentes os 

conflitos entre as decisões dos tribunais internacionais e estatais. O problema, 

também nesse caso particular, “é como solucionar essas disputas sem a imposição 

top down (de cima para baixo) na relação entre ordens” (NEVES, 2009, p. 118). 

Por fim, apesar de o transconstitucionalismo entre o direito internacional 

público e o direito estatal não se restringir a questões envolvendo os direitos 

humanos, a presente dissertação, tendo em vista seu objeto, abordará apenas os 

conflitos envolvendo essa matéria. 
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6.2 Inexistência de hierarquia 
 

 

Em vista do que foi exposto ao longo dessa dissertação, não há dificuldade 

em concluir que o transconstitucionalismo não admite uma relação hierárquica entre 

a ordem internacional e a ordem estatal99. De fato, segundo a abordagem 

transconstitucional, nenhuma ordem detém a ultima ratio jurídica, o que se aplica ao 

transconstitucionalismo entre o direito internacional público e o direito estatal. 

 Observe que, no que se refere à relação entre as instâncias jurisdicionais 

doméstica e internacional, coincidem as conclusões do transconstitucionalismo e do 

direito internacional clássico. 

Com efeito, segundo a dogmática do direito internacional público, o Estado 

não transfere à ordem internacional nenhuma parcela de seu poder jurisdicional, 

razão pela qual os casos que decide não são devolvidos – para usar uma expressão 

própria da temática recursal – à instância internacional. São submetidos à 

apreciação da jurisdição internacional, na verdade, os atos e omissões ilícitos 

imputados ao Estado, inclusive no exercício de sua atividade jurisdicional. 

Nesse sentido, conforme analisado no segundo capítulo desta dissertação, as 

instâncias internacionais são órgãos de direito internacional que, por óbvio, não 

integram a estrutura do Judiciário dos Estados, razão pela qual não há que se falar 

em hierarquia entre as instâncias internacionais e os órgãos judiciais internos 

(RAMOS, 2004, p. 181). Nesse sentido esclarece André de Carvalho Ramos: 

 
Os tribunais internacionais de direitos humanos não compõem o sistema 
judicial local e seu papel não é o de servir de “última instância”, mas sim o 
de zelar pela observância do dever dos Estados em garantir e respeitar os 
direitos básicos do indivíduo (RAMOS, 2008, p. 447). 
 

 

A decisão judicial, no caso, se apresenta à instância internacional como um 

ilícito internacional imputável ao Estado passível de engendrar sua responsabilidade. 

Trata-se, portanto, de uma nova instância instaurada perante a Corte Internacional, 

                                                                                                                                                         
98

 De fato, o reconhecimento de que as normas internacionais de proteção dos direitos humanos 
possuem status constitucional ou, ao menos, supralegal, reduz o potencial de conflito entre as 
decisões das Cortes nacionais e internacionais. 
99

 Tratando da relação entre os Estados nacionais europeus e a Corte Europeia de Direitos Humanos, 
Anne-Marie Slaughter entende, contudo, que se trata de uma relação vertical, e não horizontal 
(SLAUGHTER, 2000, p. 1112). Ratificando esse entendimento, apenas acrescentando a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos: SLAUGHTER, 2003, p. 
216. 
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com partes e objeto próprios, que não se confunde com o processo que tramitou 

perante o tribunal estatal. 

Logo, a Corte Internacional não decide pela reforma ou anulação de uma 

decisão proferida por uma instância inferior, mas, na verdade, examina se aquele 

ato, no caso, a decisão judicial, é compatível com as obrigações internacionais 

assumidas pelo Estado100. Referindo-se especificamente à relação entre o Supremo 

Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sustenta André de 

Carvalho Ramos: 

 

Conforme já abordado em obra anterior sobre o reconhecimento da 
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “descabe afirmar 
que, com o reconhecimento brasileiro de uma determinada jurisdição 
internacional, haveria uma subordinação automática de nosso Supremo 
Tribunal Federal ao órgão judicial internacional. Pelo contrário, não há 
sombra de subordinação de um órgão judicial nacional a outro internacional, 
mesmo quando o ato tido como violador é uma decisão judicial interna. A 
decisão brasileira, por exemplo, é atacada não como ato judicial, sujeito a 
impugnação e revisão, mas sim, como mero fato, que será examinado à luz 
dos tratados internacionais para posterior responsabilização do Estado 
brasileiro. Não estaremos criando um Tribunal superior ao Supremo Tribunal 
Federal” (RAMOS, 2008, p. 451). 
 

 

Os tribunais domésticos, portanto, não estão subordinados hierarquicamente 

aos tribunais internacionais, seja de acordo com a abordagem transconstitucional, 

seja de acordo com a dogmática do direito internacional público. 

Em vista disso, inexiste na relação entre ordens jurídicas internacionais e 

ordens jurídicas estatais, um órgão central e hierarquicamente superior que 

estabeleça regras para a divisão do trabalho (competência) ou para a solução dos 

conflitos pertinentes aos problemas jurídico-constitucionais comuns (NEVES, 2009, 

p. 132; RAMOS, 2008, p. 381). 

                                                 
100

 Nesse sentido decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e outros 
vs. Brasil (Sentença de 24 de novembro de 2010, Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e 
Custas): “49. Em numerosas ocasiões, a Corte Interamericana afirmou que o esclarecimento quanto à 
violação ou não, pelo Estado, de suas obrigações internacionais, em virtude da atuação de seus 
órgãos judiciais, pode levar este Tribunal a examinar os respectivos processos internos, inclusive, 
eventualmente, as decisões de tribunais superiores, para estabelecer sua compatibilidade com a 
Convenção Americana, o que inclui, eventualmente, as decisões de tribunais superiores. No presente 
caso, não se solicita à Corte Interamericana a realização de um exame da Lei de Anistia com relação 
à Constituição Nacional do Estado, questão de direito interno que não lhe compete e que foi matéria 
do pronunciamento judicial na Arguição de Descumprimento nº 153 (infra par. 136), mas que este 
Tribunal realize um controle de convencionalidade, ou seja, a análise da alegada incompatibilidade 
daquela lei com as obrigações internacionais do Brasil contidas na Convenção Americana”.  
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Rejeitado o modelo hierárquico-piramidal, o que se tem, na verdade, é um 

“entrelaçamento entre ordens de tipo diferente” (NEVES, 2009, p. 132), no caso, 

entre a ordem internacional e a ordem estatal. Tratando-se de entrelaçamento entre 

ordens de tipo diferente, não existe primado de nenhuma das ordens nem relação de 

superior/inferior.  

Com efeito, no entrelaçamento entre ordens jurídicas distintas, cada uma 

delas mantém sua pretensão de autofundamentação quando “confrontadas com 

problemas jurídico-constitucionais que lhes são igualmente relevantes” (NEVES, 

2009, p. 237). 

A questão, portanto, não diz respeito à prevalência de uma ordem sobre a 

outra, mas ao valor argumentativo da decisão da jurisdição internacional em face da 

jurisdição nacional (SILVA, 2010, p. 107/109). 

 

6.3 O modelo de articulação no transconstitucionalismo entre direito 
internacional público e direito estatal 

 
 

Os entrelaçamentos entre as ordens internacionais e estatais desenvolvem-se 

diretamente a partir dos centros das respectivas ordens jurídicas101, ou seja, a partir 

de seus juízes e tribunais (NEVES, 2009, p. 117). A partir da perspectiva do centro 

(juízes e tribunais) de qualquer ordem jurídica, “o centro de uma outra ordem jurídica 

constitui uma periferia” (NEVES, 2009, p. 117). 

Os tribunais são sistemas parciais (subsistemas) do direito que devem decidir 

todos os casos que lhe são submetidos (LUHMANN, 2005, p. 361-365). Trata-se da 

proibição do non liquet ou a obrigatoriedade de decidir, uma das características do 

direito na modernidade102 (ADEODATO, 2002, p. 217). A proibição do non liquet é 

uma consequência do desacoplamento do sistema do direito em relação a qualquer 

participação direta do entorno (LUHMANN, 2005, p. 369), visto que a decisão deve 

                                                 
101

 “Por conseguiente, la organización de la jurisdición sería aquel sistema parcial (subsistema) em el 
que el sistema del derecho tiene su centro” (LUHMANN, 2005, p. 383). 

102
 “Mientras el derecho romano y aun el derecho de la Edad Media sólo ofrecían protección jurídica a 

las demandas definidas con exactitud (actio, writ), en la transición a la modernidade se ha vuelto 
natural que cualquier demanda deba responderse con uma decisión, aunque no este estipulada por la 
ley (por ejemplo, el famoso artículo 4 del Code Civil). Sólo com esta norma de conceder a la 
jurisdicción la responsabilidad própria, el juez quedó emancipado del viejo control imperial de la 
política” (LUHMANN, 2005, p. 372-373). 
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levar em conta somente a relação entre o código e os programas do sistema jurídico 

(LUHMANN, 2005, p. 380). 

Em vista disso, tanto os tribunais internacionais quanto os tribunais dos 

Estados estão obrigados a decidir as demandas que lhes são submetidas segundo o 

mesmo código do direito – lícito/ilícito – que, como visto, é vazio de conteúdo.  

A programação103, por sua vez, “complementa a codificação, enchendo-a de 

conteúdo” (LUHMANN, 2005, p. 263). Com efeito, o sistema do direito sempre se 

reproduz com base no seu código binário, não obstante a diversidade de programas 

que orientam a designação dos valores do código direito/não-direito (LUHMANN, 

2005, p. 248), e, ao mesmo tempo, possibilitam mudanças sem a perda de 

identidade do sistema104 (LUHMANN, 2005, p. 252).  

Por meio da variação dos programas o sistema do direito se adapta ao 

entorno e, ao mesmo tempo, mantém incólume seu código de reprodução 

autopoiética, afinal “a autopoiese é garantida pelo código, e não pelos programas do 

sistema” (LUHMANN, 2005, p. 262). 

Os tribunais, que sempre devem decidir, buscam estabelecer regras de 

decisão que sirvam para casos futuros similares, ou seja, delimitações que devam 

ser observadas por futuras decisões. Para tanto, os tribunais, por meio da 

argumentação jurídica, observam decisões jurídicas que já tenham observado o 

direito (LUHMANN, 2005, p. 389) e levam em conta considerações que encontram 

reconhecimento fora do sistema (razões morais, econômicas, institucionais e outras 

considerações sociais)105 (LUHMANN, 2005, p. 457).  

Dessa forma, os tribunais buscam conciliar a exigência de consistência 

interna de suas decisões com a necessidade de adaptação ao entorno. De qualquer 

sorte, “a decisão jurídica mantém a sua identidade na medida em que ela faz 

referência ao código/programa do sistema do direito” (SIMIONI, 2012, p. 90). 

Nesse sentido, mesmo reconhecendo a influência de questões morais e 

políticas na atuação dos órgãos de monitoramento da ONU e da Corte Europeia de 

                                                 
103

 Os programas do sistema do direito “são as normas jurídicas que cristalizam expectativas sociais 
normativas (leis, precedentes, doutrinas, princípios, convenções etc.)” (SIMIONI, 2012, p. 90). 

104
 “...: la invariabilidad y la incondicionalidad están representadas por el código; la modificabilidad y, 

en este sentido es carácter positivo, por los programas del sistema” (LUHMANN, 2005, p. 253). 

105
 “Con una argumentación formal, el sistema pone em práctica la autorreferencia; con uma 

argumentación substantiva, la heterorreferencia” (LUHMANN, 2005, p. 457). 
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Direitos Humanos, Steiner ressalta que a grande diferença em favor da Corte 

Europeia é que suas decisões assumem a forma de decisões jurídicas: 

 
As diferenças entre o tratamento de reclamações no âmbito do sistema das 
Nações Unidas por um órgão como o Comitê de Direitos Humanos do 
PIDCP e na Corte Europeia de Direitos Humanos são impressionantes. É 
claro que premissas morais e políticas profundas, e muitas vezes 
disputadas, informam o trabalho de ambos os tipos de órgão e, por vezes, 
entram em explícito debate. Mas a opinião da Corte assume as tradicionais 
formas de direito – os fatos do litígio, o argumento sobre a interpretação do 
texto e o argumento relacionado com as políticas ou os princípios 
envolvidos, a reflexão sobre o papel institucional da Corte em relação às 
ordens políticas nacionais, a decisão final de aplicar a Convenção por meio 
de uma decisão obrigatória para os Estados-partes, e o possível recurso a 
um órgão político se o Estado não cumprir as decisões da Corte. Desse 
ponto de vista, um estudo das decisões da Corte Europeia melhor ilustra a 
promessa de uma ordem internacional (regional) legal exercida sobre 
questões nacionais de direitos humanos (STEINER, 2007, pp. 964-965. 
Tradução livre do autor). 

 

 

Diante de problemas constitucionais comuns, os centros das respectivas 

ordens devem conciliar o fechamento normativo (a consistência interna das 

decisões) com a abertura normativa. Com efeito, devem considerar a perspectiva 

das outras ordens jurídicas entrelaçadas na construção da solução adequada para o 

caso concreto, mas sem abdicar de sua pretensão de autofundamentação (NEVES, 

2009, p. 127). 

Trata-se, nos termos do modelo de articulação referido no capítulo anterior, 

de uma postura aberta ao diálogo, mas sem que isso implique a negação da 

identidade da ordem jurídica entrelaçada “conforme um modelo inocente de pura 

convergência” (NEVES, 2009, p. 272), afinal o sistema jurídico mundial não constitui 

um sistema hierárquico-piramidal fundado em uma determinada norma fundamental. 

Antes de tudo, portanto, o transconstitucionalismo pressupõe uma disposição 

para o aprendizado e para a abertura normativa à outra ordem envolvida na solução 

dos mesmos problemas constitucionais. O autismo provinciano e o imperialismo 

internacionalista, cada um a seu modo, negam a alteridade e, por conseguinte, 

inviabilizam o transconstitucionalismo entre as ordens estatal e internacional. 

Decerto que essa disposição para o diálogo transconstitucional pressupõe o 

comprometimento das ordens jurídicas envolvidas na solução dos problemas 

essenciais do constitucionalismo, quais sejam, a proteção dos direitos fundamentais 

e o controle e a limitação do poder (NEVES, 2009, pp. 129-130). Com efeito, para 

que possa se falar em relevância comum dos problemas constitucionais “é 
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fundamental que, nas respectivas ordens envolvidas, estejam presentes princípios e 

regras de organização que levem a sério os problemas básicos do 

constitucionalismo” (NEVES, 2009, p. 129). 

Observados esses pressupostos do diálogo transconstitucional, cumpre aferir 

as perspectivas distintas de observação no transconstitucionalismo entre o direito 

internacional público e o direito estatal. 

 
6.4 As diferentes perspectivas de observação 

 

Os problemas jurídico-constitucionais referentes à proteção dos direitos 

humanos interessam, simultaneamente, às ordens estatais e internacionais, razão 

pela qual a “direção para a solução do problema pode apontar para caminhos bem 

diversos” (NEVES, 2009, p. 132), conforme a perspectiva de observação. 

É preciso ter em conta que uma convenção internacional de proteção dos 

direitos humanos, na qualidade de norma internacional, vincula todos os Estados 

que a ratificaram. Trata-se de uma decorrência lógica do conhecido princípio pacta 

sunt servanda, positivado no art.26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados de 1969 (TOMUSCHAT, 2010, p. 517). 

A convenção internacional, contudo, não estabelece os mecanismos internos 

por meio dos quais os Estados irão cumprir suas disposições. Com efeito, uma 

convenção internacional sobre direitos humanos é orientada a fins (LÜBE-WOLFF, 

2006, p. 2), razão pela qual ela deixa aos Estados-partes o poder de decidir os 

mecanismos por meios dos quais eles irão cumprir as disposições da convenção106.  

Nesse sentido, decidiu a Corte Constitucional Federal alemã no denominado 

Görgülü Case: 

 
A Convenção Europeia de Direitos Humanos e seus protoclos são acordos 
de direito internacional público. A Convenção deixa aos Estados-partes para 
decidir de que forma cumprirão com seus deveres de observar as 
disposições da Convenção (CEDH, julgamento de 6 de fevereiro de 1976, 
Série A20, nº 50 - Swedish Engine Drivers Union; CEDH, julgamento de 21 
de fevereiro de 1986, Série A98, nº 84  – James and Others; ver Geiger, 
Grundgesetz und Völkerrecht, 3rd ed. 2002, 405; Ehlers, in: idem (ed.), 
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 Referindo-se ao sistema regional europeu de proteção dos direitos humanos, afirma Christian 
Tomuschat que, de acordo com os princípios gerais do direito internacional, que também se aplicam à 
Convenção Europeia de Direitos Humanos, o método de execução dos compromissos decorrentes do 
direito internacional é deixado para decisões discricionárias de cada Estado-parte. O que importa é 
que tais compromissos sejam efetivamente cumpridos. É o resultado, e não o caminho para o 
resultado, o que realmente importa (TOMUSCHAT, 2010, pp. 517-518). 
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Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, 2003, § 2 marginal nos. 2-
3)

107
. 

 
Em vista disso, os Estados-partes em uma convenção de direitos humanos 

podem escolher diferentes formas de integrá-la aos seus respectivos ordenamentos 

jurídicos. Alguns Estados concedem-lhe o status de norma constitucional (Áustria) e, 

até mesmo, supraconstitucional (Holanda), enquanto outros lhe atribuem o caráter 

de norma supralegal ou o status de lei ordinária (LÜBE-WOLFF, 2006, p. 2). 

Não há, portanto, uma resposta definida e uniforme sobre o status da norma 

internacional, devidamente recepcionada, no ordenamento jurídico de cada Estado-

parte. Trata-se de questão a ser definida por cada Estado. É certo que o 

reconhecimento de que as normas internacionais de proteção dos direitos humanos 

possuem status constitucional ou, ao menos, supralegal, reduz o potencial de 

conflito entre as decisões das Cortes nacionais e internacionais, afinal elas não 

podem ser revogadas por simples leis ordinárias posteriores, segundo o princípio lex 

posterior derogat legi priori. 

Também não existe uma resposta automática sobre a questão do efeito 

vinculante dos precedentes de um órgão criado por força de um tratado internacional 

no âmbito da ordem jurídica interna de cada um dos Estados-partes desse tratado 

(TOMUSCHAT, 2010, p. 517). 

Do ponto de vista da ordem estatal, subsiste a pretensão dos juízes e 

tribunais estatais de decidir exclusivamente com base na ordem jurídico-

constitucional, mesmo diante de normas e instituições do direito internacional 

público, inclusive daquelas acobertadas pelo caráter de jus cogens (NEVES, 2009, 

p. 133). 

Do ponto de vista da ordem internacional, a pretensão dos tribunais 

internacionais de decidir com caráter vinculante em relação aos Estados se 

confronta “com as compreensões particulares das instituições e dos problemas por 

parte da correspondente ordem estatal” (NEVES, 2009, p. 133). 
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 Order of the Second Senate of 14 October 2004 
– 2 BvR 1481/04. Versão em inglês disponível em: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html. Acesso em 24/06/2013 às 
11h10m. Tradução livre do autor. 

 

 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html
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Como, de regra, os direitos fundamentais reconhecidos na Constituição 

correspondem, em larga extensão, aos direitos e liberdades enunciados em 

Convenções regionais de direitos humanos, geralmente os mesmos argumentos 

podem ser apresentados perante a Corte Constitucional e perante a Corte 

Internacional de proteção dos direitos humanos (TOMUSCHAT, 2010, p. 516). 

Em vista disso, os juízes da Corte Internacional acabam por avaliar a 

correção das decisões tomadas pelos juízes da Corte Constitucional. Na maioria dos 

casos, coincidem as avaliações das Cortes. Mas, nos poucos casos em que 

ocorrem, as divergências de opinião podem causar irritações – (TOMUSCHAT, 

2010, p. 516). 

Os juízes das cortes constitucionais, que, por muitas décadas acreditaram 

controlar o universo legal sob a sua jurisdição, agora estão sujeitos ao escrutínio e à 

censura de outros juízes (TOMUSHCHAT, 2010, p. 516). Ante tal contexto, conclui 

Christian Tomuschat: 

 
Tal como um juiz de paz ou pretor, eles podem ser censurados por erros de 
direito, embora não diretamente, ao menos indiretamente, por descuidar de 
questões referentes à proteção dos direitos humanos. Isto é o mais 
desagradável para eles, uma vez que têm que defender sua posição vis-à-
vis ao Tribunal de Justiça da União Europeia, outro concorrente do poder 
jurisdicional (TOMUSCHAT, 2010, pp. 516-517. Tradução livre do autor). 

 

Ante esse confronto entre as instâncias internacional e doméstica, deve-se 

descartar, de pronto, uma posição internacionalista unilateral (NEVES, 2009, p. 133). 

Não se pode esquecer que o transconstitucionalismo tem por pressuposto a 

paridade das diversas ordens jurídicas que compõem o sistema jurídico 

multicêntrico, rechaçando, portanto, um modelo hierárquico-piramidal. 

Em vista disso, não encontra respaldo na abordagem transconstitucional um 

constitucionalismo imposto, mesmo que presentes as melhores intenções. Também 

não se deve esquecer que o transconstitucionalismo pressupõe o comprometimento 

de todas as ordens envolvidas na solução dos problemas básicos do 

constitucionalismo. Logo, não se pode, pura e simplesmente, pretender transferir ou 

ditar o constitucionalismo de uma ordem para a outra. 

Também não encontra respaldo no transconstitucionalismo uma postura 

marcada pelo provincianismo estatalista, que, em nome de um apego desmedido à 

ideia de soberania, fecha-se em si mesmo, impedindo a abertura normativa da 

ordem estatal. 
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As ordens internacional e nacional constituem, na verdade, dois níveis 

diferenciados e autônomos da sociedade mundial, vinculados por influências 

ascendentes e descendentes (MASCAREÑO, 2007, p. 5). 

Ambos os níveis – internacional e estatal – têm modos de organização, 

distinções e referências substantivas próprias e uma alta autonomia operativa. Em 

vista disso, mostram alta interdependência entre si, de tal modo que as 

transformações em um nível constituem irritações que podem ser aceitas ou 

rechaçadas pelo outro. O que não existe, em nenhum caso, é indiferença, tendo em 

vista as consequências recíprocas para as respectivas formas de funcionamento 

(MASCAREÑO, 2007, p. 5). 

Não custa lembrar que os Estados criam as ordens internacionais, mas estas, 

por sua vez, impulsionam mudanças nas estruturas dos Estados (MASCAREÑO, 

2007, p. 8). Há, portanto, um constante intercâmbio entre o nível territorial do Estado 

nacional e o nível regional da ordem internacional, inclusive a partir de seus 

respectivos centros, ou seja, de seus tribunais, principalmente após a incorporação 

de questões constitucionais pelo direito internacional público, que fez com que os 

problemas constitucionais se tornassem simultaneamente relevantes para ambas as 

ordens (NEVES, 2009, p. 135). 

O Estado, portanto, passou a responder não apenas “perante seu contexto 

social interno” (NEVES, 2009, p. 135), mas também perante a ordem internacional, 

“o que abrange o entrelaçamento dessas responsabilidades estatais com a 

„responsabilidade interestatal‟ da organização internacional” (NEVES, 2009, p. 135). 

Ocorre que, apesar de estritamente acoplados à concepção de Estado 

soberano, apenas a ordem estatal dispõe do poder político para fazer cumprir as leis 

aprovadas em um processo legislativo democrático (MASCAREÑO, 2007, p. 24). O 

mesmo não ocorre no nível internacional, conforme observa Mascareño: 

 
No nível internacional, sem embargo, o poder dos estados nacionais se 
organiza, em termos formais, heterarquicamente, de acordo com o princípio 
da igualdade de soberania baseada no reconhecimento mútuto, de modo 
que em foros deste nível, as decisões dos tribunais jurídicos internacionais 
derivam em mecanismos de persuasão de um Estado sobre outro em torno 
da conveniência/inconveniência de aceitar/não aceitar a decisão tomada 
(MASCAREÑO, 2007, p. 24. Tradução livre do autor). 
 

 

De um lado, os tribunais internacionais pretendem se impor de forma 

vinculante em relação aos Estados, mesmo não dispondo do poder político para 
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executar suas decisões. Os Estados, por sua vez, não querem que seus anseios 

constitucionais “sejam descartados na vala da globalização” (NEVES, 2009, p. 136), 

mesmo cientes da responsabilidade assumida perante a comunidade internacional, 

bem como do constrangimento e das possíveis retaliações políticas e econômicas 

que podem sofrer por parte de outros Estados em caso de desobediência das 

decisões dos tribunais internacionais108. 

Nesse sentido, após enfatizar que o controle da execução das decisões da 

Corte Europeia de Direitos Humanos é realizado pelo Comitê de Ministros do 

Conselho da Europa, órgão de natureza política, e depende, fundamentalmente, das 

informações prestadas pelos Estados (PIOVESAN, 2011a, pp. 118-120), observa 

Flávia Piovesan: 

 
Há que frisar que outras pressões, de natureza diversa, devem ser 
conjugadas para encorajar os Estados ao cumprimento dos parâmetros 
internacionais. Dentre elas, destaca-se o interesse coletivo em prol da 
estabilidade na Europa; pressões diplomáticas; interesse em integrar a 
União Europeia (um good record em Strasbourg é visto como relevante pré-
condição); e o power of shame ou power of embarrassment pelo risco de ser 
considerado um Estado violador no âmbito do Comitê de Ministros. Em caso 
de não cumprimento da decisão da Corte, a sanção última a ser aplicada ao 
Estado violador é a ameça de expulsão do Conselho da Europa, com 
fundamento nos arts. 3º e 8º do Estatuto do Conselho (PIOVESAN, 2011a, 
p. 120). 

 

Não dispondo de força executiva própria, o cumprimento das decisões das 

Cortes Internacionais de Direitos Humanos depende, conforme salientado por Aldo 

Mascareño, de mecanismos de persuasão (MASCAREÑO, 2007, p. 24), o que 

aumenta o risco de descumprimento e, por conseguinte, constitui motivo de tensão 

na relação entre os Estados e a ordem internacional. 

Isso demonstra que o transconstitucionalismo entre o direito internacional 

público e o direito estatal depende do comprometimento do Estado com as 

exigências do constitucionalismo, bem como da consciência de sua 

“responsabilidade perante o contexto interestatal” (NEVES, 2009, p. 134). Mas 

depende, igualmente, da “credibilidade alcançada pela Corte, por atuar com justiça, 

equilíbrio e rigor intelectual” (PIOVESAN, 2011a, p. 121), bem como de sua 

disposição para o “aprendizado e adaptação diante dos desenvolvimentos das 

                                                 
108

 “Estos problemas de facticidade en la aceptación o no aceptación de las decisiones se operan 
mediante sanciones generalmente económicas que determinados estados nacionales pueden 
promover y realizar aun contra el código Recht/Unrecht con que opera el derecho. La decisión puede 
ser justa pero inconveniente por razones de Estado” (MASCAREÑO, 2007, p. 24). 
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compreensões particulares dos direitos fundamentais nas diversas ordens jurídicas 

nacionais” (NEVES, 2009, p. 137). 

Nesse entrelaçamento entre ordens jurídicas é fundamental uma disposição 

recíproca das ordens normativas envolvidas para ceder em relação às perspectivas 

da outra em relação ao significado e abrangência de direitos colidentes (NEVES, 

2009, p. 265). 

Com vistas a conciliar a pretensão da Corte Internacional de estabelecer um 

standard regional mínimo de proteção com as compreensões particulares dos 

direitos fundamentais nas diversas ordens jurídicas nacionais, a jurisprudência da 

Corte Europeia de Direitos Humanos construiu a teoria da margem de apreciação. 

 

6.5 A teoria da margem de apreciação 

 

Com efeito, a teoria da margem de apreciação é uma construção 

jurisprudencial da Corte Europeia de Direitos Humanos por meio da qual se 

reconhece em favor dos Estados-partes uma margem de discrição para a escolha 

das medidas legislativas, administrativas e judiciais que entendem mais adequadas 

para o cumprimento das obrigações internacionais assumidas por força da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos.  

Essa teoria demonstra a disposição da Corte Europeia de Direitos Humanos 

de levar em conta “as compreensões particulares dos direitos fundamentais nas 

diversas ordens jurídicas nacionais” (NEVES, 2009, p. 137) na interpretação da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

A teoria da margem de apreciação foi adotada pela primeira vez pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos no denominado Handyside Case (STEINER, 2007, p. 

965). Nesse caso, o Sr. Richard Handyside, proprietário de uma editora londrina, se 

insurgiu contra a apreensão e confisco judiciais da matriz e de centenas de 

exemplares do “The Little Red Schoolbook”, bem como contra a condenação criminal 

que lhe foi imposta por conta do mesmo fato. As sanções lhe foram inflingidas sob o 

fundamento de que o livro que sua editora havia publicado possuía conteúdo 

obsceno a teor do disposto na legislação interna. 
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A Corte Europeia examinou se as referidas sanções constituíam restrições 

legítimas ao direito de liberdade de expressão do requerente, tendo em vista o 

disposto no art.10.2 da Convenção Europeia de Direitos Humanos109. Concluiu a 

Corte Europeia, ao final, que o art.10.2 da Convenção confere aos Estados uma 

margem de apreciação para avaliar a necessidade das restrições impostas à 

liberdade de expressão com vistas a garantir os interesses públicos nele 

discriminados, dentre eles a proteção da moral pública. 

No referido julgado, a Corte Europeia salientou que não era possível extrair 

uma concepção uniforme de moral a partir dos ordenamentos jurídicos dos Estados-

partes da Convenção Europeia e que as autoridades locais estavam em melhor 

posição para avaliar a necessidade das restrições impostas ao direito de liberdade 

de expressão. Nesse sentido é o seguinte excerto da referida decisão: 

 

 

 
48. ….Estas observações se aplicam, especialmente, ao Artigo 10, 
parágrafo 2 (art.10-2). Em particular, não é possível encontrar no direito 
interno dos vários Estados Contratantes uma concepção uniforme da moral 
europeia. A concepção adotada pelos respectivos ordenamentos 
domésticos a respeito das exigências da moral varia de tempos em tempos 
e de lugar para lugar, especialmente em nossa época, caracterizada por 
uma rápida e abrangente evolução das opiniões a respeito desse assunto. 
Em razão de seu contato contínuo e direto com as forças vitais de seus 
países, as autoridades dos Estados estão, em princípio, em uma posição 
melhor do que a do juiz internacional para dar uma opinião a respeito do 
exato conteúdo dessas exigências bem como a respeito da “necessidade” 
de “restrição” ou “punição” destinada a satisfazê-las.  (…). Assim, o Artigo 
10, parágrafo 2 (art.10-2) deixa aos Estados Contratantes uma margem de 
apreciação. Esta margem é conferida tanto ao legislador doméstico 
(“prescrito por lei”) quanto aos demais órgãos, inclusive judiciais, que são 
convocados a interpretar e aplicar a legislação em vigor 

110
. 
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 Art.10.2 – “O exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser 
submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas em lei, que constituam 
providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade 
territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou 
da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações 
confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial” (Fonte: Piovesan, 
2011a, p.251). 

110
Fonte:http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["695376"],"itemid":["

001-57499"]}. Acesso em 21/06/2013 às 17h03m. Tradução livre do autor. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["695376"],"itemid":["001-57499"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["695376"],"itemid":["001-57499"]}
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A teoria da margem de apreciação foi novamente aplicada pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos no caso Leyla Sahin v. Turkey, oportunidade em que 

foi analisado se a proibição ao uso do véu islâmico, imposta por instituição de ensino 

superior de Istambul, infringia o direito de liberdade de religião, positivado no art.9º 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos111. 

No caso, a estudante de medicina Leyla Sahin, proveniente de uma 

tradicional família mulçumana, considerava dever de sua religião o uso do véu 

islâmico. A Universidade de Istambul, onde a requerente cursava medicina, contudo, 

proibiu que os estudantes que portassem o véu islâmico frequentassem as 

conferências e cursos ministrados pela instituição de ensino. Por força da referida 

determinação, a requerente foi impedida de realizar exames de avaliação e de 

frequentar cursos e conferências, visto que não abria mão de portar o véu islâmico 

nessas ocasiões112. 

Denegada a segurança judicial pela Corte Constitucional da Turquia, a 

requerente recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos em 2004, alegando que 

a proibição ao uso do véu islâmico constituía uma interferência injustificada na sua 

liberdade de religião, mais especialmente no seu direito de manifestar sua religião. 

Após comparar a disciplina legislativa de diversos países europeus acerca do 

uso de roupas e símbolos religiosos em instituições de ensino (véu, turbante, burca, 

quipá etc), a Corte Europeia de Direitos Humanos concluiu: 

 
109. .....Não é possível distinguir em toda a Europa uma concepção 
uniforme sobre a importância da religião na sociedade, além do que o 
significado ou impacto da expressão pública da crença religiosa será 
diferente conforme o tempo e o contexto. As regras nessa esfera variarão, 
consequentemente, de um país para outro de acordo com as tradições 
nacionais e as exigências impostas pela necessidade de proteger os direitos 
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 “Art. 9º - Liberdade de pensamento, de consciência e de religião 

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito 
implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a 
sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por meio do 
culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos. 

2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não pode ser 
objeto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem disposições necessárias, 
numa sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da ordem, da saúde e moral 
públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem” (Fonte: Piovesan, 2011a, p.251). 

 
112

 Caso Leyla Sahin v. Turkey (Application nº 44774/98). Disponível em: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["789023"],"itemid":["001-
70956"]}. Acesso em 22/06/2013 às 11h43m). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["789023"],"itemid":["001-70956"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["789023"],"itemid":["001-70956"]}
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e liberdade dos outros e de manter a ordem pública. Logo, a escolha quanto 
à extensão e forma de tais regulações deve ser deixada até certo ponto ao 
Estado em causa, uma vez que essa escolha irá depender do específico 
contexto doméstico. Esta margem de apreciação anda de mãos dadas com 
uma supervisão europeia abrangendo tanto as leis como as decisões que 
as aplicam. A tarefa da Corte é determinar se as medidas tomadas no nível 
nacional foram, em princípio, justificadas e proporcionais. Ao delimitar a 
extensão da margem de apreciação no presente caso, a Corte deve 
considerar o que está em jogo, a saber, a necessidade de proteger os 
direitos e liberdades dos outros para preservar a ordem e a paz públicas e o 
verdadeiro pluralismo religioso, que é vital para a sobrevivência em uma 
sociedade democrática

113
. 

 

Fixada essa premissa e, considerando a importância que os princípios do 

secularismo e da igualdade de direitos entre homens e mulheres têm na República 

Turca, tendo em vista todas as peculiaridades do processo de transição de um 

Estado confessional para um Estado laico, que culminou com a abolição do califado 

e com a proclamação da República em 1923 e, ao final, com a aprovação, em 5 de 

fevereiro de 1937, da emenda constitucional que conferiu status constitucional ao 

princípio do secularismo, a Corte Europeia concluiu que os Estados têm uma 

margem de apreciação para a disciplina da liberdade religiosa.  

Em outras palavras, a própria Corte Europeia reconheceu a impossibilidade 

de ditar uma disciplina constitucional que se aplique indistintamente a todos os 

Estados-partes da Convenção Europeia, tendo em vista as peculiaridades históricas, 

sociais e culturais de cada um desses Estados. 

O precedente Leyla Sahin v. Turkey foi considerado pelo Conselho 

Constitucional Francês na fundamentação da decisão que analisou, em caráter 

preventivo, a constitucionalidade do tratado que estabelece uma Constituição para 

Europa. Com efeito, demonstrando “uma certa abertura para uma „conversação‟ 

construtiva” (NEVES, 2009, p. 142),  o Conselho Constitucional francês, “tendo em 

conta o acórdão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos n° 4774/98 (Leyla Sahin 

c. Turquie) de 29 de junho 2004”114, concluiu: 

 
18. Considerando, em particular, que, se o primeiro parágrafo do artigo II-70 
reconhece o direito de todos, individual ou coletivamente, de manifestar, por 
suas práticas, sua convicção religiosa em público, as explicações do 
Presidium especificam que o direito garantido por este artigo tem o mesmo 
sentido e o mesmo alcance do que aquele garantido pelo artigo 9º da 
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 Idem. Tradução livre do autor. 

114
 Decisão nº 2004-505, de 19 de novembro de 2004. Disponível em: <http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2004/2004-505-dc/decision-n-2004-505-dc-du-19-novembre-2004.888.html>. Acesso em 
22/06/2013 às 18h10m. Tradução livre do autor. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2004/2004-505-dc/decision-n-2004-505-dc-du-19-novembre-2004.888.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2004/2004-505-dc/decision-n-2004-505-dc-du-19-novembre-2004.888.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2004/2004-505-dc/decision-n-2004-505-dc-du-19-novembre-2004.888.html
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Convenção Europeia de salvaguarda dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais; que ele se encontra sujeito às mesmas restrições, 
tendo em conta, particularmente, a segurança pública, a proteção da ordem, 
da saúde e da moral públicas, assim como a proteção dos direitos e 
liberdade de outrem; que o artigo 9º da Convenção foi constantemente 
aplicado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, e, em último lugar, por 
sua decisão acima, em harmonia com a tradição constitucional de cada 
Estado membro; que a Corte considerou o valor do princípio da laicidade, 
reconhecido por várias tradições constitucionais nacionais e que ela deixa 
aos Estados uma larga margem de apreciação para que definam as 
medidas mais apropriadas, tendo em conta suas tradições nacionais, a fim 
de conciliar a liberdade de culto com o princípio da laicidade; que, nessas 
condições, são respeitadas as disposições do artigo 1º da Constituição, 
segundo o qual “a França é uma República laica”, que proíbe qualquer 
pessoa de se prevalecer de suas crenças religiosas para se eximir das 
regras comuns que regem as relações entre as autoridades públicas e 
privadas

115
. 

 

Ademais, conforme observou Luzius Wildhaber, ex-Presidente da Corte 

Europeia de Direitos Humanos, a teoria da margem de apreciação prestigia as 

decisões tomadas por instituições democráticas dos Estados: 

 
Mas a margem de apreciação também abrange um elemento de deferência 
a decisões tomadas por instituições democráticas, uma deferência derivada 
do lugar primordial ocupado pela democracia no Sistema da Convenção. 
(…) A legislatura democraticamente eleita deve ser livre para adotar 
medidas no interesse geral, ainda que elas interfiram em uma determinada 
categoria da sociedade ou com particulares. O balanceamento entre tais 
interesses concorrentes é mais apropriado quando levado a cabo por 
autoridades nacionais. Deve haver, no entanto, esse balanceamento, o que 
implica a existência de procedimentos que tornem possível o seu exercício. 
Além disso, o resultado deve ser que a medida tomada no interesse geral 
apresente uma razoável relação de proporcionalidade entre a finalidade 
perseguida e o efeito causado no interesse individual em questão. Nesse 
sentido, a área de discricionariedade concedida aos Estados, a margem de 
apreciação, nunca será ilimitada e os direitos dos indivíduos serão, por fim, 
protegidos contra os excessos da regra da maioria. A margem de 
apreciação reconhece que, onde os procedimentos apropriados estão em 
vigor, uma gama de soluções compatíveis com os direitos humanos podem 
estar à disposição das autoridades nacionais. A Convenção não pretende 
impor uma abordagem uniforme a uma miríade de diferentes interesses que 
surgem no amplo campo de proteção dos direitos fundamentais; ela procura 
estabelecer um standard mínimo para fornecer um amplo quadro Europeu 
para a proteção doméstica dos direitos humanos (Wildhaber, Luzius. “Um 
Futuro Constitucional para a Corte Europeia de Direitos Humanos?, 23 
Hum. Rts. L. J. 161, 162 (2002), apud STEINER, 2007, p. 1000. Tradução 
livre do autor). 

 

A teoria da margem de apreciação visa, portanto, a garantir o equilíbrio entre 

a “soberania interna como responsabilidade do Estado perante o seu contexto social 

e a soberania externa como sua responsabilidade perante o contexto interestatal” 

(NEVES, 2009, p. 134), mas sem esquecer que a Corte Europeia “é responsável por 
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 Idem. Tradução livre do autor. 
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garantir a observância dos compromissos assumidos pelos Estados (Artigo 19)”, 

razão pela qual não se lhes reconhece “um ilimitado poder de apreciação”116. 

Na verdade, ante um contexto caracterizado pela pluralidade de 

constitucionalismos, impõe-se à Corte Europeia de Direitos Humanos “uma posição 

flexível ao decidir com pretensão vinculante a respeito de casos que afetam diversos 

países” (NEVES, 2009, p. 142). A teoria da margem de apreciação se apresenta, 

portanto, como uma construção jurisprudencial que se presta para tal finalidade. 

 

6.6 A experiência europeia 
 

A Corte Europeia de Direitos Humanos, dentre as Cortes Regionais, é a que 

tem o trabalho jurisprudencial mais desenvolvido, que serve de referência, inclusive, 

para Cortes Constitucionais que não têm qualquer vínculo formal com ela117 

(NEVES, 2009, p. 143). Isso se deve ao seu pioneirismo e “à credibilidade alcançada 

pela Corte, por atuar com justiça, equilíbrio e rigor intelectual” (PIOVESAN, 2011a, p. 

121). Daí a importância de analisar sua relação com as Cortes Constitucionais dos 

Estados europeus. 

Observa Marcelo Neves que, não obstante o disposto no art.46.1 da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos118, “não se verifica uma aplicação igual e 

harmônica da Convenção” na região europeia (NEVES, 2009, p. 137). Isso se deve, 

conforme assinalado anteriormente, ao fato de a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos reconhecer aos Estados-partes a liberdade de definir a forma pela qual as 

disposições da convenção serão cumpridas. O que importa para a Convenção 

Europeia é a conformação da conduta estatal às suas disposições, e não a forma ou 

os mecanismos de que se utilizará o Estado para atingir essa finalidade. Em vista 

disso, conclui Lübbe-Wolff: 
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 Idem. Tradução livre do autor. 

117
 “The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(ECHR) was signed in 1950 and entered into force in 1953. The ECHR is of particular importance 
within the context of international human rights for several reasons: it was the first comprehensive 
treaty in the world in this field; it established the first international complaints procedure and the first 
international court for the determination of human rights matters; it remains the most judicially 
developed of all the human rights systems; it has generated a more extensive jurisprudence than any 
other part of the international system; and it now applies to some 30% of the nations of the world” 
(STEINER, 2007, p. 933). 

118
 “Art.46.1. As Altas Partes Contratantes obrigam-se a respeitar as sentenças definitivas da Corte 

nos casos em que forem partes” (Fonte: Piovesan, 2011a, p. 259). 
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Assim, diferentes Estados-partes da Convenção escolheram diferentes 
formas de integrá-la aos seus ordenamentos jurídicos. Alguns Estados lhe 
concederam o status constitucional (Áustria) ou, até mesmo, a precedência 
sobre qualquer lei doméstica, incluindo a Constituição (Holanda). Em um 
maior número de países da Europa ocidental e do leste europeu, a 
Convenção está situada abaixo da Constituição, mas acima da legislação 
ordinária. Em outros, ela tem o mesmo status da legislação ordinária 
(LÜBBE-WOLFF, 2006, p. 2. Tradução livre do autor). 

  

A postura do Tribunal Constitucional da Áustria de reconhecer o status 

constitucional da Convenção Europeia de Direitos Humanos demonstra “uma 

autocompreensão constitucional que aponta para uma disposição mais acentuada 

de um diálogo transconstitucional com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos” 

(NEVES, 2009, p. 141), diferente da orientação do Tribunal Constitucional Federal 

alemão, cuja jurisprudência atribui à Convenção Europeia o mesmo status das leis 

ordinárias. 

De fato, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão atribui aos 

tratados internacionais de direitos humanos o mesmo status conferido aos demais 

tratados internacionais, ou seja, o de lei ordinária. Por força desse entendimento, 

nenhuma reclamação constitucional pode se basear exclusivamente em uma 

suposta violação às disposições da Convenção Europeia de Direitos Humanos 

(TOMUSCHAT, 2010, p. 518; NEVES, 2009, p. 138). 

O fato é que não se apresenta “como evidente nem plausível a pura 

imposição das decisões do TEDH contra as ordens constitucionais dos Estados” 

(NEVES, 2009, p. 137). Com efeito, até mesmo o Tribunal Constitucional austríaco, 

que reconhece o status constitucional da Convenção Europeia, mostra-se “reticente 

no que concerne à obrigatoriedade das decisões do TEDH” (NEVES, 2009, p. 141). 

De fato, não há respostas definidas e automáticas sobre o status hierárquico 

das normas internacionais incorporadas aos ordenamentos jurídicos dos Estados-

partes na Convenção, como também a respeito do efeito vinculante das decisões de 

um órgão criado por força de um tratado internacional (TOMUSCHAT, 2010, p. 517). 

O Tribunal Constitucional Federal alemão, por exemplo, já demonstrou que 

não está disposto “a se submeter, sem nenhuma restrição, às orientações do TEDH, 

em toda e qualquer questão que venha a apresentar-se” (NEVES, 2009, p. 140). De 
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fato, essa orientação do Tribunal Constitucional Federal alemão foi estabelecida no 

conhecido caso Görgülü119. 

O caso Görgülü envolveu a pretensão do Sr. Görgülü, cidadão turco residente 

na Alemanha, de obter a custódia judicial de seu filho, que havia sido dado à adoção 

por sua mãe no dia seguinte ao nascimento. A criança nasceu em agosto de 1999 e 

a mãe dele, que não era casada com o Sr. Görgülü, entregou o bebê para fins de 

adoção no dia seguinte ao seu nascimento, sendo que, quatro dias depois, ele já 

estava sob os cuidados de uma família adotiva. Ao tomar conhecimento de que era 

pai da criança, em outubro de 1999, o Sr. Görgülü tentou adotá-la.  

Depois de um prolongado histórico de processos perante o Judiciário alemão 

com vistas a obter a adoção, custódia e o direito de acesso a seu filho, o Sr. Görgülü 

recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos, que, em fevereiro de 2004, decidiu 

que havia sido violado o seu direito ao respeito pela vida privada e familiar, 

positivado no art.8º da Convenção Europeia, e que, no atual estágio do processo 

judicial na Alemanha, deveria lhe ter sido garantido, ao menos, o direito de acesso à 

criança. 

Ante o que foi decidido pela Corte Europeia, o juízo alemão competente 

proferiu uma decisão liminar reconhecendo o direito do Sr. Görgülü de visitar seu 

filho aos sábados por duas horas. A decisão, contudo, foi reformada em grau de 

recurso pela Corte de Apelação, que concluiu que a decisão da Corte Europeia de 

Direitos Humanos obriga apenas a República Federal da Alemanha na qualidade de 

pessoa jurídica de direito internacional público, mas não os órgãos e autoridades 

responsáveis pela administração da justiça, que são independentes nos termos do 

art.97.1 da Constituição alemã. 

Inconformado, o Sr. Görgülü recorreu ao Tribunal Constitucional Federal 

alemão, que, por decisão proferida em 14 de outubro de 2004, estabeleceu que seu 

direito à proteção da vida familiar, nos termos do art.6º da Constituição alemã, havia 

sido violado. Nas suas razões, o Tribunal Constitucional Federal estabeleceu o 
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 Segundo Christian Tomuschat, esta é a única decisão em que o Tribunal Constitucional Federal 
alemão discute abertamente os desdobramentos que a constatação de uma violação por parte do 
guardião da Convenção Europeia pode implicar (TOMUSCHAT, 2010, p. 520). 
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status legal da Convenção Europeia e das decisões da Corte Europeia de Direitos 

Humanos no ordenamento jurídico alemão120. 

Cumpre atentar que as observações lançadas pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão no julgamento do caso Görgülü a respeito do efeito vinculante das 

decisões da Corte Europeia constituem, para muitos observadores (NEVES, 2009, 

pp. 138-139; SILVA, 2010, p. 108; TOMUSCHAT, 2010, p. 522), “uma espécie de 

reação à decisão da Corte Europeia no caso Caroline de Mônaco, proferida três 

semanas antes” (SILVA, 2010, p. 108). 

Com efeito, a decisão do Tribunal Federal Constitucional alemão atribuindo 

um maior peso à liberdade de imprensa ao reconhecer o direito da imprensa de 

publicar fotos do cotidiano da princesa (SILVA, 2009, p. 107) foi contrariada pela 

decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Caroline Von Hannover v. 

Germany, de 24 de Junho de 2004, que adotou uma posição “favorável à proteção 

da intimidade da autora em detrimento da liberdade de imprensa” (NEVES, 2009, pp. 

138-139). 

Depreende-se das observações lançadas no julgamento do caso Görgülü que 

os juízes do Tribunal Constitucional Federal alemão tinham sérias reservas com 

relação ao julgamento da Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Caroline Von 

Hannover v. Germany (TOMUSCHAT, 2010, p. 522). Sobre a postura dos juízes do 

tribunal alemão no julgamento do caso Görgülü, observa Christian Tomuschat: 

Depreende-se dos comentários publicados pelos membros do Tribunal 
Constitucional que o Tribunal tinha sérias reservas a respeito daquele 
julgamento (Caroline Von Hannover v. Germany). Eles enfatizaram que o 
desenho das linhas de demarcação entre os direitos protegidos, de um lado, 
e os interesses públicos, que também envolviam interesses privados de 
terceiros, de outro lado, deviam ser tratados pela Corte de Estrasburgo com 
mais cuidado e circunspecção, deixando um amplo espaço para as 
percepções nacionais. O Tribunal Constitucional, portanto, tomou a 
oportunidade fornecida pelo caso Görgülü para manifestar seu 
entendimento sobre a mútua relação entre os dois sistemas de proteção e 
seus principais garantidores (TOMUSCHAT, 2010, p. 522. Tradução livre do 
autor).  
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 Todas as Informações sobre os fatos do caso Görgülü foram extraídas de: Lübe-Wolff, Gertrude. 
“EctHR and national jurisdiction – The Görgülü Case”. In Humboldt Forum Recht 12/2006. Disponível 
em http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=135. Acesso em 
23/06/2013 às 12h50m. 

 

http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=135
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A questão, portanto, não é o resultado concreto do caso Görgülü, mas as 

observações lançadas pela Corte Constitucional alemã sobre o efeito das decisões 

da Corte Europeia de Direitos Humanos no ordenamento jurídico alemão. 

No julgamento do caso Görgülü, o Tribunal Constitucional Federal considerou 

que uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos não deve ser pura e 

simplesmente executada, de forma automática e sem maiores considerações. Com 

efeito, a Corte Constitucional alemã ressaltou:  

 
“As autoridades e os Tribunais da República Federal Alemã são obrigados, 
sob certas condições, de levar em conta a Convenção Europeia de 
Direitos Humanos, tal como interpretada pela Corte Europeia de Direitos 
Humanos ao proferir suas decisões

121
 (Grifo não constante do original). 

 

De fato, conforme observa Tomuschat, a expressão “levar em conta” (“to take 

in account”) é bem menos fraca do que as expressões “sujeitar-se” e “cumprir algo” 

(“abide by” e “comply with”) (TOMUSCHAT, 2010, p. 523). Com efeito, o Tribunal 

Constitucional Federal alemão admitiu que pode ser justificada, em certas 

circunstâncias, a não execução de uma decisão da Corte Europeia, desde que, em 

tais casos, a corte nacional apresente as razões que amparam essa conclusão. 

Nesse sentido é a seguinte passagem da decisão da Corte Constitucional alemã: 

 
Se …. a Corte Europeia de Direitos Humanos estabelece que houve uma 
violação da Convenção, e se se trata de uma violação continuada, a 
decisão da CEDH deve ser levada em conta na esfera doméstica, devendo 
as autoridades responsáveis ou os tribunais considerá-la de forma 
perceptível e, se necessário, justificar, compreensivelmente, por que eles, 
no entanto, não seguem a interpretação internacional conferida à norma 
(TOMUSCHAT, 2010, p. 523. Tradução livre do autor). 

 

Segundo as razões apresentadas pelos juízes da Corte Constitucional alemã 

no caso Görgülü, nas situações envolvendo “direitos fundamentais multipolares”, ou 

seja, em que várias situações subjetivas devem ser sopesadas no caso concreto, 

pode haver problemas constitucionais se apenas um dos sujeitos envolvidos obtém 

uma sentença favorável da Corte Europeia de Direitos Humanos e essa sentença é 

simplesmente aplicada, de forma automática, nas relações de direito privado 

(TOMUSCHAT, 2010, pp. 523-524).  
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 Order of the Second Senate of 14 October 2004 
– 2 BvR 1481/04. Versão em inglês disponível em: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html. Acesso em 24/06/2013 às 
11h10m. Tradução livre do autor. 
 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html
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Segundo o Tribunal alemão, a aplicação da Convenção Europeia e das 

decisões da Corte Europeia não pode implicar restrição ou redução indevida da 

proteção constitucional garantida a terceiros, nos termos do disposto no art.53 da 

própria Convenção Europeia de Direitos Humanos122. 

Além disso, os juízes do Tribunal Constitucional Federal alemão sustentaram 

que, não obstante o objetivo constitucional de integrar a Alemanha na comunidade 

jurídica dos Estados livres e pacíficos, isso não implicava a renúncia da soberania 

contida, em última instância, na Constituição germânica. Vale transcrever, a 

propósito, a seguinte passagem do precedente alemão: 

 
A Lei Básica tem por objetivo integrar a Alemanha na comunidade jurídica 
dos Estados livres e pacíficos, mas não renuncia a soberania contida, em 
última instância, na Constituição alemã. Assim, não há contradição com o 
compromisso de direito internacional se a legislação, excepcionalmente, não 
cumpre com a lei dos acordos internacionais, desde que esta seja a única 
maneira de evitar uma violação dos princípios fundamentais da 
Constituição

123
. 

 

Restou consignado no referido precedente, outrossim, que as decisões da 

Corte Europeia de DH têm uma particular importância para a interpretação da 

Convenção como lei de direito internacional, porque refletem o atual estágio de 

desenvolvimento da Convenção Europeia e de seus protocolos. Em vista disso, 

concluiu: 

 
O texto da Convenção e a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos 
Humanos servem, no plano do direito constitucional, como guias para a 
interpretação na determinação do conteúdo e alcance dos direitos 
fundamentais e dos princípios constitucionais da Lei Básica, desde que não 
impliquem uma restrição ou redução da proteção dos direitos fundamentais 
do indivíduo garantidos pela Constituição – e isto é a própria Convenção 
que não deseja (ver artigo 53 da Convenção)

124
. 

 

Em vista disso, o órgão jurisdicional doméstico falha tanto ao aplicar, de forma 

esquemática, a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto ao deixar 

de cumprir seu dever de expor as razões pelas quais, no caso concreto, afasta-se do 
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 Art.53 – “Salvaguarda dos direitos humanos reconhecidos por outros instrumentos. Nenhuma das 
disposições da presente Convenção será interpretada no sentido de limitar ou prejudicar os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais que tiverem sido reconhecidos de acordo com as leis de 
qualquer Alta Parte Contratante ou de qualquer outra Convenção em que aquela seja parte” (Fonte: 
PIOVESAN, 2011a, pp. 260-261). 
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 Order of the Second Senate of 14 October 2004 

– 2 BvR 1481/04. Versão em inglês disponível em: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html. Acesso em 24/06/2013 às 
11h10m. Tradução livre do autor. 
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 Idem. Tradução livre do autor. 
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disposto na decisão da Corte Internacional. Nesse sentido foi a conclusão do 

Tribunal Constitucional Federal alemão: 

 
O princípio de que o juiz está obrigado pela lei e pelo direito (Artigo 20.3 da 
Lei Básica (Grundgesetz – GG)) inclui o dever de levar em conta as 
garantias da Convenção Europeia de Direitos Humanos e as decisões da 
Corte Europeia de Direitos Humanos como parte de um interpretação 
metodologicamente justificável da lei. Mas, tanto a omissão de considerar as 
decisões da CEDH quanto a “aplicação” de tais decisões de forma 
esquemática, em violação ao princípio da precedência da lei superior, pode 
violar direitos fundamentais em conjunto com o princípio do Estado de 
Direito

125
. 

 
Segundo Christian Tomuschat, a mais recente jurisprudência da Corte 

Constitucional alemã confirma a sua disponibilidade para integrar sua própria 

jurisprudência com a da Corte Europeia para formar um instrumento consolidado 

para a defesa dos direitos humanos com base em dois pilares, a Constituição alemã 

e a Convenção Europeia de Direitos Humanos (TOMUSCHAT, 2010, p. 526). 

O Tribunal Constitucional Federal alemão, de um lado, rejeita a pretensão de 

um constitucionalismo simplesmente ditado pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos, mas, por outro lado, não se nega ao diálogo transconstitucional, 

reconhecendo que as decisões daquela Corte internacional devem ser consideradas 

na interpretação do direito doméstico, inclusive dos direitos fundamentais e garantias 

constitucionais. Trata-se de uma postura que se conforma ao modelo de articulação 

no transconstitucionalismo entre o direito internacional público e o direito estatal. 
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 Idem. Tradução livre do autor. 
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7 O transconstitucionalismo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
e o Supremo Tribunal Federal 
 
 
7.1 O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 
 

 

O Sistema Interamericano compreende dois regimes de proteção dos direitos 

humanos: um sistema geral, baseado na Carta da Organização dos Estados 

Americanos, e um sistema específico, baseado na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, que alcança apenas os Estados signatários da referida 

Convenção (PIOVESAN, 2011a, p. 125; GUERRA, 2013, pp. 3-4). A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos foi instituída pela Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, tratando-se de organismo exclusivo do sistema específico de 

proteção126. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos – também denominada de 

Pacto de San José da Costa Rica – foi assinada na capital da Costa Rica em 1969 e 

entrou em vigor em 1978, após o depósito do 11º instrumento de ratificação, nos 

termos do art.74.2 da Convenção127.  

Vale observar que apenas os Estados membros da Organização dos Estados 

Americanos têm o direito de aderir à Convenção Americana (PIOVESAN, 2011a, p. 

126). Nem todos os Estados que são membros da OEA, contudo, manifestaram sua 

adesão aos termos da Convenção Americana. Atualmente, dos 35 (trinta e cinco) 

Estados membros da OEA, apenas 25 (vinte e cinco) aderiram à Convenção 

Americana, com o registro de duas denúncias: de Trinidad & Tobago e da 

Venezuela128. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece um catálogo de 

direitos civis e políticos semelhante ao previsto no Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos. Não discrimina, contudo, direitos sociais, culturais ou econômicos, 

limitando-se a determinar que os Estados promovam a realização progressiva 

desses direitos “mediante a adoção de medidas legislativas e outras que se mostrem 
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 Em vista disso, não será analisado na presente dissertação o regime de proteção baseado na 
Carta da Organização dos Estados Americanos – OEA. 

127
Informações disponíveis em:<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm. Acesso em 27/06/2013 às 
14h05m. 
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 Idem. 
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apropriadas, nos termos do artigo 26 da Convenção” (PIOVESAN, 2011a, pp. 126-

127). 

Os direitos sociais, culturais e econômicos, no âmbito interamericano, foram 

objeto do Protocolo de San Salvador, adotado em 1988 e que entrou em vigor em 

1999, após o depósito do 11º instrumento de ratificação, nos termos do art.21 do 

Protocolo (PIOVESAN, 2011a, p. 127). 

 A tarefa de monitorar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos 

Estados por força da Convenção Americana foi atribuída à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

No sistema de proteção baseado na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, a Comissão Interamericana, dentre outras atribuições, é competente para 

atuar com respeito às petições de qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 

entidade não governamental, e às comunicações de Estados-partes, que veiculem 

denúncias de violação de direitos humanos previstos na Convenção Americana 

(art.41, “f”, combinado com os arts.44 e 45 da Convenção Americana). 

Admitida uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de 

qualquer dos direitos previstos na Convenção Americana, e frustrada uma solução 

amistosa, a Comissão Interamericana “submeterá o caso à Corte Interamericana, 

salvo decisão fundada da maioria absoluta dos membros da Comissão” (PIOVESAN, 

2011a, p. 135).  

Vale observar que, diferente do Sistema Europeu, que, após a entrada em 

vigor do Protocolo nº 11, passou a reconhecer ao indivíduo, grupo de indivíduos ou 

organização não governamental, o acesso direto à Corte Europeia de Direitos 

Humanos (RAMOS, 2008, p. 391; PIOVESAN, 2011a, p. 135), no Sistema 

Interamericano “apenas a Comissão Interamericana e os Estados-partes podem 

submeter um caso à Corte Interamericana, não estando prevista a legitimação do 

indivíduo, nos termos do art.61 da Convenção Americana” (PIOVESAN, 2011a, p. 

135). 

O caso somente poderá ser submetido à apreciação da Corte Interamericana, 

se o Estado-parte na Convenção Americana tiver reconhecido expressamente sua 

competência contenciosa, nos termos do art.62 da Convenção (PIOVESAN, 2011a, 

p. 141; GUERRA, 2013, p. 75). 

Na qualidade de órgão jurisdicional do Sistema Interamericano (PIOVESAN, 

2011a, p. 136), a Corte Interamericana de Direitos Humanos decide os casos que 
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envolvam denúncias de violação de direitos humanos previstos na Convenção 

Americana por parte de Estados-partes que tenham expressamente reconhecido sua 

competência contenciosa. 

Nos termos do art.67 da Convenção Americana, a sentença da Corte será 

definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o seu sentido ou alcance, a 

Corte, a pedido de qualquer das partes, interpretá-la-á, desde que o pedido seja 

apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença. 

Os Estados-partes, nos termos do art.68 da Convenção Americana, 

comprometem-se a cumprir a decisão em todo o caso em que forem partes. O 

capítulo da sentença que tiver por objeto indenização compensatória poderá ser 

executado no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de 

sentenças contra o Estado (art.68.2 da Convenção Americana). 

No que respeita à supervisão do cumprimento das sentenças da Corte 

Interamericana, observa Flávia Piovesan que a Convenção Americana não 

estabeleceu um mecanismo específico para tal fim, “embora a Assembleia Geral da 

OEA tenham o mandato genérico a esse respeito, nos termos do artigo 65 da 

Convenção Americana” (PIOVESAN, 2011a, p. 156). 

 

7.2 O Brasil e a Convenção Americana de Direitos Humanos 
 

A República Federativa do Brasil depositou a carta de adesão à Convenção 

Americana de Direitos Humanos no dia 25 de setembro de 1992129, tendo 

incorporado a referida norma internacional no seu ordenamento jurídico doméstico 

por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 

A competência jurisdicional da Corte Interamericana em todos os casos 

relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana, para fatos ocorridos 

a partir do reconhecimento, foi reconhecida pelo Brasil, na forma do art.62 da 

Convenção, por meio do Decreto Legislativo nº 89, de 3 de dezembro de 1998. 

Conforme salientado no capítulo anterior, uma convenção internacional sobre 

direitos humanos não estabelece os mecanismos internos por meio dos quais os 

Estados irão cumprir suas disposições.  

Com efeito, os Estados-partes têm a liberdade de escolher os mecanismos 

por meios dos quais eles irão cumprir as disposições da convenção. O que se aplica, 
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inclusive, às formas de integrar a norma internacional aos respectivos ordenamentos 

jurídicos e ao status hierárquico que lhe é conferido no âmbito doméstico. 

No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal manteve, por décadas, 

mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, o entendimento de que os 

tratados e as leis ordinárias estão situados no mesmo plano hierárquico, sendo 

aplicável o critério cronológico para a solução de antinomias entre essas espécies 

normativas, sem embargo das conseqüências do descumprimento do tratado no 

plano internacional. Essa orientação jurisprudencial foi consagrada no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 80.004/SE, em 1977, que tratava de tema comercial, no 

caso, o conflito entre a Convenção de Genebra (Lei Uniforme sobre Letras de 

Câmbio e Notas Promissórias) e o Decreto-lei n. 427, de 1969 (PIOVESAN, 2011, p. 

113). 

No que respeita especificamente à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 72.131-RJ – que 

tratava do conflito entre o disposto no art.7º, VII, da Convenção, que proíbe a prisão 

civil por dívida, salvo no caso de alimentos, e o art. 5º, LXVII, da Constituição de 

1988, que admite a prisão do depositário infiel – reiterou o entendimento sufragado 

no RE 80.004/SE, para concluir que o Pacto de São José da Costa Rica, no plano 

da hierarquia das fontes jurídicas, situa-se no mesmo nível de eficácia e autoridade 

das leis ordinárias internas (PIOVESAN, 2011, p. 115). 

O Relator do Acórdão no HC 72.131/RJ, Ministro Moreira Alves, ao tratar 

especificamente da questão do status da Convenção Americana no ordenamento 

jurídico brasileiro, lançou os seguintes fundamentos: 

 
Com efeito, é pacífico na jurisprudência desta Corte que os tratados 
internacionais ingressam em nosso ordenamento jurídico tão somente com 
força de lei ordinária (o que ficou ainda mais evidente em face de o art.105, 
III, da Constituição que capitula, como caso de recurso especial a ser 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça como ocorre em relação à lei 
infraconstitucional, a negativa de vigência de tratado ou a contrariedade a 
ele), não se lhes aplicando, quando tendo eles integrado nossa ordem 
jurídica posteriormente à Constituição de 1988, o disposto no art.5º, § 2º, 
pela singela razão de que não se admite emenda constitucional realizada 
por meio de ratificação de tratado. Sendo, pois, mero dispositivo legal 
ordinário esse § 7º do art.7º da referida Convenção não pode restringir o 
alcance das exceções previstas no artigo 5º, LVII, da nossa atual 
Constituição (e note-se que essas exceções se sobrepõem ao direito 
fundamental do devedor em não ser suscetível de prisão civil, o que implica 

                                                                                                                                                         
129

 Idem. 
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em verdadeiro direito fundamental dos credores de dívida alimentar e de 
depósito convencional ou necessário), até para o efeito de revogar, por 
interpretação constitucional de seu silêncio no sentido de não admitir o que 
a Constituição brasileira admite expressamente, as normas sobre a prisão 
civil do depositário infiel, e isso sem ainda se levar em consideração que, 
sendo o art.7º, § 7º, dessa Convenção, norma de caráter geral, não revoga 
ele o disposto, em legislação especial, como é a relativa à alienação 
fiduciária em garantia, no tocante à sua disciplina do devedor como 
depositário necessário, suscetível de prisão civil se se tornar depositário 
infiel

130
 

 

Esse entendimento, que perdurou por mais de vinte anos na jurisprudência do 

Pretório Excelso, acabou sendo revisto quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 466.343, em 2008. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, 

revendo esse entendimento já consolidado na sua jurisprudência, acabou por 

concluir que os tratados de direitos humanos, quando não aprovados segundo o 

procedimento estabelecido no art.5º, § 3º, da Constituição Federal, têm o status 

normativo de supralegalidade, ou seja, situam-se abaixo da Constituição, mas acima 

da legislação interna.  

Esse novo entendimento jurisprudencial fundamentou a conclusão no sentido 

de que a Convenção Americana tornou inaplicável a legislação infraconstitucional 

brasileira que admitia a prisão do depositário infiel – no caso, o art.1.287 do Código 

Civil de 1916, o Decreto-lei nº 911/69 e o art.652 do novo Código Civil. 

Conforme observado no capítulo primeiro desta dissertação, o Supremo 

Tribunal Federal demonstrou seu propósito de construir “uma racionalidade 

transversal, que se mostre suportável para ambas as ordens jurídicas envolvidas” 

(NEVES, 2009, p. 146), seguindo o caminho do meio consistente na adoção do 

“argumento em favor da validade supralegal e infraconstitucional da Convenção” 

(NEVES, 2009, p. 145). 

Essa postura do Supremo Tribunal Federal demonstra sua abertura ao 

diálogo transconstucional e diminui, de forma considerável, o potencial de conflitos 

entre suas decisões e as da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De fato, a 

nova orientação jurisprudencial impede que o Brasil seja acusado de violação ao 

disposto no art.7º, § 7º, da Convenção Americana. 

 

  

 

                                                 
130 Decisão obtida no site do Supremo Tribunal Federal na Internet: www.stf.jus.br 
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7.3 O transconstitucionalismo no Supremo Tribunal Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal demonstrou, em diversas oportunidades, sua 

disposição ao diálogo transconstitucional no sistema mundial de níveis múltiplos ao 

considerar decisões de cortes internacionais e de cortes constitucionais de outros 

Estados “não só como obter dicta, mas como elementos construtores da ratio 

decidendi131” (NEVES, 2009, p. 167). Nesse caso, observa Marcelo Neves, “o 

transjudicialismo” implica uma releitura dos autofundamentos constitucionais da 

própria ordem que se toma como ponto de partida, transformando-se em 

transconstitucionalismo” (NEVES, 2009, pp. 167-168). 

O HC 82.424-2/RS constitui um bom exemplo da disposição do Supremo 

Tribunal Federal para o diálogo transconstitucional. Com efeito, trata-se de habeas 

corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime tipificado no art.20, 

caput, da Lei nº 7.716/89, na redação dada pela Lei nº 8.081/90132, pelo fato de ter 

editado, distribuído e vendido ao público obras antissemitas de sua autoria. 

A impetração sustentou que, no caso, não se tratava de crime de racismo, 

afinal a conduta havia sido dirigida contra os judeus, que não constituem uma raça. 

Logo, não se tratando de crime de racismo, não incidiria o disposto no art.5º, XLII, da 

Constituição, razão pela qual seria inaplicável ao caso a cláusula de 

imprescritibilidade prevista no referido dispositivo constitucional. 

A questão central da impetração, portanto, era a definição do sentido e 

alcance da expresão “racismo”, veiculada no art.5º, XLII, da Constituição Federal, 

para fins de considerar imprescritível ou não o crime praticado pelo paciente do HC 

82.424-2/RS. 

                                                 
131

 “Dentro da fundamentação estão presentes os motivos determinantes da decisão. Mediante a 
análise da fundamentação é possível isolar os motivos determinantes ou a ratio decidendi. Um 
fundamento ou motivo, embora não necessário, pode ser suficiente para se alcançar a decisão. O 
motivo suficiente, porém, torna-se determinante quando, individualizado na fundamentação, mostra-
se como premissa sem a qual não se chegaria à específica decisão. Motivo determinante, assim, é o 
motivo que, considerado na fundamentação, mostra-se imprescindível à decisão que foi tomada. Este 
motivo, por imprescindível, é essencial, ou melhor, é determinante da decisão. Constitui a ratio 
decidendi” (MARINONI, 2011, p. 293). Obiter dictum, por sua vez, são os pronunciamentos judiciais 
que, mesmo que constem da fundamentação, não são imprescindíveis à conclusão do julgado. Em 
outras palavras, a decisão subsistiria incólume mesmo com a exclusão do obiter dictum. 

132
 “Art.20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 

natureza, a discriminação ou preconceito de raça, religião, etnia ou procedência nacional. Pena: 
reclusão de dois a cinco anos” 
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O relator do HC 82.424-2/RS acatou a impetração, para declarar a extinção 

da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

acolhendo a alegação dos impetrantes de que, de fato, os judeus não eram uma 

raça. Logo, o crime que ensejou a condenação do paciente não poderia ser 

qualificado de racismo, razão pela qual não poderia ser aplicada a cláusula de 

imprescritibilidade prevista no art.5º, XLII, da Constituição Federal. 

Abrindo a divergência, que, afinal, acabou por prevalecer, o Ministro Maurício 

Corrêa afastou “o significado usual de raça como expressão simplesmente 

biológica”, pois, com a definição e mapeamento do genoma humano, “não existe 

base genética para aquilo que as pessoas definem como raça”. Em vista disso, 

concluiu o Ministro que o racismo persiste como fenômeno político-social. 

Na construção da ratio decidendi, o Ministro Maurício Corrêa considerou 

precedentes da Corte de Apelação da Califórnia, da Suprema Corte dos Estados 

Unidos e da Câmara dos Lordes da Inglaterra.  

No caso “United States versus Lemrick Nelson”, a Corte de Apelação da 

Califórnia decidiu, em agosto de 1999, que, “embora o povo judeu não seja hoje tido 

como uma raça, tal não o retira da proteção da Emenda 13, que proíbe qualquer 

forma de discriminação racial”. A Suprema Corte americana, no caso “Shaare Tefila 

Congregation versus Cobb”, decidiu, em 1987, que os judeus estavam protegidos 

por lei contra a discriminação racial. Por fim, a Câmara dos Lordes da Inglaterra, em 

1993, no caso “Mandla and another versus Dowell Lee and another” concluiu que os 

“sikhs” constituem um grupo racial em razão de suas origens étnicas, razão pela 

qual a proibição de usar o tradicional turbante de sua religião constitui um ato 

discriminatório para os fins do “Race Relations Act”133. 

Os referidos precedentes exerceram inegável força persuasiva na construção 

da ratio decidendi do HC nº 82.424-2/RS. Como resultado, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal se harmonizou com a jurisprudência de outras Cortes que 

já haviam enfrentado problema jurídico-constitucional de natureza similar. 

Em recente precedente, publicado em 2013, o Supremo Tribunal Federal 

demonstrou mais uma vez sua abertura ao diálogo transconstitucional. Com efeito, 

                                                 
133

 Informações extraídas dos votos dos Ministros Maurício Corrêa e Gilmar Mendes no HC 82.424-
2/RS. 
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no HC 110.237/PA (Rel. Min. Celso de Mello, data de Julgamento 19/02/2013)134, a 

questão a ser decidida era se estava compreendida na competência da Justiça 

Militar da União o julgamento de ação penal referente à conduta, praticada por civil 

em tempo de paz, de uso de documento falso (Caderneta de Inscrição e Registro – 

CIR), cuja expedição incumbe à Capitania dos Portos e demais órgãos que integram 

a estrutura administrativa da Marinha do Brasil. 

Cumpre observar, de início, que o Ministro Celso de Mello, em vista do que 

dispõe o art.124, caput, da Constituição, reconheceu que a Justiça Militar da União é 

competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, mesmo que 

praticados por civis em tempo de paz. Considerou, portanto, que não se trata de 

hipótese de competência ratione personae, visto que ela é definida objetivamente, a 

partir da subsunção da conduta praticada – mesmo por civil em tempo de paz – ao 

preceito penal incriminador. 

Não obstante tal conclusão, valendo-se de elementos constitucionais 

desenvolvidos por outras ordens jurídicas, considerou anômala a submissão de civis 

à Justiça Militar da União, mormente em tempo de paz, razão pela qual a 

competência castrense somente se legitimaria nas hipóteses previstas em lei, as 

quais devem ser interpretadas restritivamente. Na construção da ratio decidendi, o 

Ministro Celso de Mello considerou: 

 
É importante observar que, no plano do direito comparado, registra-se, 
modernamente, em diversos sistemas normativos vigentes em Estados 
impregnados de perfil democrático, clara tendência, quer no sentido da 
extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz, 
permitindo-lhes, no entanto, a existência, embora circunstancialmente, 
apenas quando deflagrado estado de guerra, quer, ainda, no sentido da 
exclusão de civis da jurisdição penal militar, valendo destacar, sob tais 
aspectos, o ordenamento positivo de alguns países, como o de Portugal 
(Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), o 
da Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), o da Colômbia (Constituição de 
1991, art. 213), o do Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), o do México 
(Constituição de 1917, art. 13) e o do Uruguai (Constituição de 1967, art. 
253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28). 

 

Também foram considerados na construção da ratio decidendi do HC 

110.237/PA precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da 

Suprema Corte Americana. 
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 O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ 
sob o número 3447520. 



136 

 

Com efeito, na fundamentação do julgado foi considerada a sentença da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos no “Caso Palamara vs. Chile”, de 2005, 

que condenou a República do Chile a adequar sua legislação interna aos padrões 

internacionais de forma a impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que um 

civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares. Conforme o disposto 

na referida sentença, caso a República do Chile considerasse necessária a 

existência (ou subsistência) de uma jurisdição penal militar, sua competência 

deveria, necessariamente, se restringir aos delitos funcionais cometidos por militares 

em serviço ativo. 

Vale observar que a decisão do Supremo Tribunal Federal não coincide com 

a conclusão da Corte Interamericana de Direito Humanos no “Caso Palamara vs. 

Chile”, pois, em vista do disposto no art.124, caput, da Constituição, o STF 

reconheceu a competência da Justiça Militar da União para julgar civis pela prática 

de crimes militares, mesmo que praticados em tempos de paz. 

Não obstante, manifestando sua disposição para o diálogo e sua intenção de 

encontrar a solução que mais se aproxime da orientação da Corte Interamericana, o 

Supremo Tribunal Federal concluiu que se trata de uma hipótese excepcional, 

anômala, de competência da Justiça Militar da União, razão pela qual somente 

poderia ser admitida se presentes todos os requisitos previstos em lei, os quais 

deveriam ser interpretados de forma estrita. 

O Ministro Celso de Mello também considerou na fundamentação de seu voto 

o precedente “ex parte Milligan”, de 1866, qualificado como “importante „landmark 

ruling‟ da Suprema Corte dos Estados Unidos da América”. Nesse importante 

precedente, a Suprema Corte americana invalidou sentença proferida por Corte 

marcial que condenou um civil à morte por crime de traição praticado durante a 

Guerra Civil americana. Considerou a Suprema Corte que um civil não poderia ser 

julgado por uma Corte Militar, mesmo que em tempo de guerra, salvo na hipótese, 

excepcional, de não funcionamento dos órgãos judiciários da Justiça Comum. 

Após considerar, na construção da ratio decidendi elementos constitucionais 

desenvolvidos por outras ordens jurídicas, o Supremo Tribunal Federal concedeu a 

ordem para invalidar o processo penal instaurado contra o paciente perante a 

Justiça Militar da União, desde a denúncia, sem prejuízo da renovação da 

“persecutio criminis” perante a Justiça Federal Comum. 
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7.4 O transconstitucionalismo entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos 
 

Os exemplos de diálogo transconstitucional envolvendo o Supremo Tribunal 

Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, acima referidos, 

demonstram que “não se trata simplesmente da imposição de decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)” ao Supremo Tribunal Federal (NEVES, 

2009, p. 144). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal considerou na ratio decidendi 

da decisão do HC 110.237/PA razões adotadas pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no julgamento de casos que não tinham nenhuma relação com o 

Brasil. 

Não foi um suposto efeito vinculante do precedente da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos que fez com que ele fosse considerado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do HC 110.237/PA. Não há que se falar, por outro lado, em 

superioridade hierárquica da referida Corte Internacional em relação ao Supremo 

Tribunal Federal. 

Na verdade, o ponto de partida do diálogo transconstitucional, no caso em 

exame, é a existência de problemas constitucionais comuns referentes à proteção de 

direitos humanos. O dever institucional de solucionar tais problemas segundo o 

código do direito – lícito/ilícito – faz com que os tribunais, na qualidade de centros 

das respectivas ordens normativas, busquem conciliar o fechamento normativo (a 

consistência interna das decisões) com a abertura normativa. 

Os precedentes jurisprudenciais da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, portanto, constituem irritações que podem ser aceitas ou rechaçadas pelo 

Supremo Tribunal Federal no diálogo transconstitucional (MASCAREÑO, 2007, p. 5). 

A decisão jurídica, entendida como uma diferença entre direito e não direito em um 

universo de possibilidades de significação, pode observar os precedentes dos 

tribunais (SIMIONI, 2010, pp. 89-90) com vistas “a constituir ou não o sentido de 

lícito e ilícito, conforme o sistema jurídico venha a observar tais informações” 

(STAMFORD, 2012, p. 50). 

Há, portanto, uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal considere 

os precedentes da Corte Interamericana na decisão de casos constitucionais 

referentes à proteção de direitos humanos, tendo em vista o valor argumentativo de 

tais precedentes (SILVA, 2010, p. 109), e considerando, ainda, que os direitos 
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fundamentais reconhecidos na Constituição brasileira correspondem, em larga 

extensão, aos direitos e liberdades enunciados na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 

Ademais, da perspectiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 

vislumbra-se a possibilidade de avaliação de suas decisões por parte de outro órgão 

jurisdicional, além da eventual responsabilização internacional do Estado brasileiro 

causada por decisões violadoras de direitos humanos protegidos na Convenção 

Americana. Tais circunstâncias também motivam a expectativa de diálogo com a 

Corte Interamericana no julgamento de casos constitucionais envolvendo a proteção 

de direitos humanos. 

Ante tal contexto, e na linha do que foi decidido pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão no julgamento do caso Görgülü, a jurisprudência da Corte 

Interamericana serve como guia de interpretação dos direitos e liberdades 

fundamentais, mas não deve ser aplicada de forma automática e esquemática, 

desconsiderando as idiossincrasias do ordenamento doméstico, até mesmo para 

evitar a indevida restrição ou, até mesmo, a proscrição de direitos individuais 

garantidos pela lei constitucional. Afinal, esse também não é o objetivo da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme se verifica do disposto em 

seu art.29, alíneas “b” e “c”135. 

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em processos que 

não envolvem o Estado brasileiro136 oferecem, portanto, a oportunidade de 

reorientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo o estágio atual 

do desenvolvimento interpretativo da Convenção Americana por parte da Corte 

Internacional. Nesse sentido foi a conclusão do Tribunal Constitucional Federal 

alemão no precedente acima referido: 

 

                                                 
135

 “Artigo 29 - Normas de interpretação 

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude 
de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos 
referidos Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma 
democrática representativa de governo”. 

136
 Nos termos dos arts.67 e 68 da Convenção Americana, os Estados-partes na Convenção 

comprometem-se a cumprir as decisões da Corte Interamericana apenas nos casos em que forem 
partes. 
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As decisões da CEDH em procedimentos contra outros Estados conferem 
simplesmente aos Estados não envolvidos uma ocasião para examinar seus 
ordenamentos jurídicos domésticos e, se verificarem que alterações são 
necessárias, de se conformarem à jurisprudência da CEDH (ver Ress, 
Wirkung und Beachtung der Urteile und Entscheidungen der Straßburger 
Konventionsorgane, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1996, p. 350). A 
esse respeito, a Convenção não tem disposição comparável ao § 31.1 da 
Lei do Tribunal Constitucional Federal, segundo o qual todos os órgãos, 
corte e autoridades do país estão vinculados às decisões do Tribunal 
Constitucional Federal. O artigo 46.1 da Convenção prevê apenas que o 
Estado-parte envolvido está obrigado pelo julgamento final a respeito da 
questão específica em disputa (res judicata)

137
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O emprego, por meio da argumentação jurídica, das regras de decisão 

construídas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento de casos 

similares acaba por ampliar a possibilidade de aplicação do direito convencional pelo 

Supremo Tribunal Federal (NEVES, 2009, p. 145). 

Em vista disso, pode-se concluir, na linha proposta por Virgílio Afonso da 

Silva, que os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos “criam 

sobretudo ônus argumentativos” (SILVA, 2010, p. 109) para o Supremo Tribunal 

Federal. Principalmente em relação aos precedentes que envolvem o Estado 

brasileiro, há uma expectativa legítima de que a Corte Constitucional brasileira os 

considere na fundamentação de casos similares. Nesse sentido, “decisão incorreta 

não é aquela que se desvia das decisões de tribunais supranacionais, mas aquelas 

que, quando o fazem, não enfrentam o ônus argumentativo que sua superação 

impõe” (SILVA, 2010, p. 109). 

Com efeito, a indiferença do Supremo Tribunal Federal em relação aos 

precedentes da Corte Interamericana não contribui para o diálogo 

transconstitucional. Também não contribui a aplicação esquemática dos precedentes 

da referida Corte Internacional, tal como observado pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão no referido caso Görgülü. 

A aplicação automática dos precedentes da Corte Interamericana 

caracterizaria um modelo de simples convergência, propiciando uma espécie de 

ditado constitucional de uma ordem para a outra, o que é incompatível com os 

pressupostos teóricos do transconstitucionalismo.  
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 Order of the Second Senate of 14 October 2004 
– 2 BvR 1481/04. Versão em inglês disponível em: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104e.html. Acesso em 24/06/2013 às 
11h10m. 
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Deve-se reconhecer em favor da Corte Constitucional estatal a liberdade de 

enfrentar o ônus argumentativo mediante a exposição das razões que justificam o 

afastamento do precedente. Do contrário, a Corte Interamericana ditaria uma 

disciplina constitucional que se aplicaria indistintamente a todos os Estados-partes 

na Convenção Americana, desconsiderando as peculiaridades históricas, sociais e 

culturais de cada um desses Estados. 

O enfrentamento do ônus argumentativo por parte do Supremo Tribunal 

Federal, por óbvio, não impedirá que sua decisão seja levada à apreciação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos por ser considerada causa de violação de 

direitos humanos protegidos pela Convenção Americana. Não obstante, sua postura 

acabará por criar, de igual sorte, a expectativa de que as razões por ele 

apresentadas para justificar a não adoção do precedente sejam consideradas pela 

Corte Internacional, tendo em vista que tem havido por parte da CIDH “uma 

disposição para o diálogo em questões constitucionais comuns referentes à proteção 

dos direitos humanos” (NEVES, 2009, pp. 144-145). 

O que é fundamental, portanto, é a existência de um modelo de alteridade 

que possibilite a reconstrução permanente da identidade da ordem jurídica 

“mediante a observação da solução oferecida pela outra ordem para um 

determinado problema” (NEVES, 2009, p. 274). O que importa, ressalta Marcelo 

Neves, é “a disposição de procurar as „descobertas‟ normativas dos outros, para 

fortificar a própria capacidade de oferecer soluções para problemas comuns” 

(NEVES, 2009, p. 275). 

 

7.5 A conversação entre as Cortes sobre as leis de anistia 
 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a Argüição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF objetivando a declaração 

de não recebimento pela Constituição de 1988 do disposto no § 1º do artigo 1º da 

Lei nº 6.683, de 19 de dezembro de 1979, a denominada Lei de Anistia, ou, 

subsidiariamente, que fosse declarado que o referido dispositivo não poderia ser 

interpretado no sentido de estender a anistia aos crimes comuns praticados pelos 

agentes da repressão contra os opositores políticos durante o regime militar. 
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A ADPF nº 153/DF foi julgada improcedente em 29 de abril de 2010, por 

maioria, nos termos do voto do Relator, o Ministro Eros Grau138. O Supremo Tribunal 

Federal considerou, em linhas gerais, que a Lei nº 6.683/79 foi resultado de um 

acordo político necessário para a transição do regime militar para a democracia139, 

tratando-se de uma anistia bilateral ou recíproca, ou seja, que beneficiou tanto os 

opositores quanto os agentes do regime de exceção que praticaram crimes políticos 

ou conexos com estes no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 

1979140. 

Em vista disso, a expressão “crimes conexos a crimes políticos”, constante do 

§ 1º do art.1º da Lei de Anistia, não deveria ser interpretada com base em uma 

perspectiva estritamente técnico-jurídica, mas levando em conta o momento histórico 

da transição de um regime de exceção para a democracia. Nas palavras do Ministro 

Eros Grau, “trata-se de uma conexão sui generis, própria ao momento histórico da 

transição para a democracia”.  

Considerou-se, ainda, que a Lei de Anistia se trata de uma lei-medida, não de 

uma regra para o futuro, razão pela qual deve ser interpretada de acordo com a 

realidade histórico-social da transição conciliada da ditadura para democracia 

política, não se sujeitando ao processo de contínua adaptação de seu texto à 

realidade e a seus conflitos. 

Ademais, tratando-se de lei-medida, cujos efeitos concretos foram exauridos 

antes do início da vigência da Constituição de 1988 e da Convenção das Nações 

Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou Degradantes, a 
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 ADPF 153/DF, Relator Min. Eros Grau, Julgamento em 29/04/2010, Tribunal Pleno. Inteiro teor do 
aresto disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960. 
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 Nesse sentido salientou o Ministro Gilmar Mendes em seu voto: “Não obstante essas 

considerações, o ponto fundamental a ser levado em conta é o fato de que a anistia ampla e geral 
representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e 
construção da ordem constitucional de 1988”. 
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 Por extrapolar os limites desta dissertação, este tópico não trata de todas as questões que 

envolveram o julgamento da ADPF nº 153/DF, dentre elas a natureza política dos crimes praticados 
pelos agentes estatais durante a ditadura militar brasileira e sua conexão com os crimes políticos 
praticados pelos opositores do regime de exceção durante o período de 02 de setembro de 1961 a 15 
de agosto de 1979. Com efeito, o objetivo é analisar apenas a questão que se considera essencial no 
diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal, qual seja, a 
possibilidade da anistia, mesmo sendo bilateral e irrestrita – tal como reconhecida pelo STF – 
alcançar graves violações de direitos humanos, como a tortura e os desaparecimentos forçados, por 
exemplo. Conforme considerou a própria CIDH no precedente Gomes Lund vs Brasil, não importa a 
origem ou a forma de promulgação da lei de anistia, mas o seu aspecto material, consistente na 
garantia de impunidade de graves violações aos direitos humanos, o que é incompatível com o 
disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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Lei de Anistia não poderia, por impossibilidade lógica, ser atingida pela 

superveniência dessas normas.  

Não obstante tais considerações, o Supremo Tribunal Federal considerou que 

a Lei de Anistia foi, na verdade, reafirmada, no texto da Emenda Constitucional nº 

26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Logo, “afirmada a 

integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à 

Constituição de 1988 resulta inquestionável”, competindo exclusivamente ao Poder 

Legislativo sua revisão ou revogação. 

Quando do julgamento da ADPF nº 153/DF - em 29 de abril de 2010 – a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos já havia decidido, no Caso Barrios Altos vs. 

Perú, de 14 de março de 2001, que: 

 
.41. Esta Corte considera que são inadmissíveis as disposições de anistia, 
as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de 
responsabilidade que pretendam impedir a investigação e sanção dos 
responsáveis por graves violações de direitos humanos, tais como a tortura, 
as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias, e os desaparecimentos 
forçados, todas elas proibidas por transgredir direitos inderrogáveis 
reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos

141
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Esse entendimento foi reiterado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, julgado em 26 de setembro 

de 2006142. 

O Supremo Tribunal Federal não ficou indiferente a esses precedentes, 

enfrentando o ônus argumentativo por eles imposto. Com efeito, ao mesmo tempo 

em que reconheceu a importância e a autoridade das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, o STF procurou demonstrar a inaplicabilidade 

dos referidos precedentes ao caso em julgamento em razão das peculiaridades da 

Lei de Anistia brasileira. 

Com efeito, o Ministro Celso de Mello referiu-se expressamente aos 

precedentes Barrios Altos, de 2001, e Almonacid Arellano y otros, de 2006, mas 

ressalvou que os referidos precedentes alcançavam apenas as “leis nacionais que 

concederam anistia, unicamente, a agentes estatais, as denominadas „leis de auto-

anistia”, razão pela qual não se aplicavam à lei de anistia brasileira, tendo em vista 
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 Caso Barrios Altos vs. Perú. Mérito. Sentença de 14 de março de 2001. Série C nº 75, par.41. 
Tradução livre do autor. 
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 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Exceções preliminares, érito, reparações e custas. 

Sentença de 26 de setembro de 2006 
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seu caráter bilateral, “o que torna inconsistente, para os fins deste julgamento, a 

invocação dos mencionados precedentes da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos”. Salientou, ainda, o peculiar contexto histórico em que foi promulgada a 

Lei de Anistia brasileira: 

Como anteriormente ressaltado, não se registrou, no caso brasileiro, uma 
auto-concedida anistia, pois foram completamente diversas as 
circunstâncias históricas e políticas que presidiram, no Brasil, com o 
concurso efetivo e a participação ativa da sociedade civil e da Oposição 
militante, a discussão, a elaboração e a edição da Lei de Anistia, em 
contexto inteiramente distinto daquele vigente na Argentina, no Chile e no 
Uruguai, dentre outros regimes ditatoriais. 

 

No mesmo sentido consignou o Ministro Cezar Peluso em seu voto: 

 
E quinto lugar, o caso não é de autoanistia, censurada pelos tribunais 
internacionais. Seria de autoanistia, se tivesse provindo de ato institucional 
ou de unilateral ato normativo equivalente. Ela proveio de um acordo, como 
tantos outros celebrados no mundo, e dos quais, só para relembrar caso 
que me parece exemplar, o consumado na África do Sul, que concedeu 
anistia ainda mais ampla do que a nossa. 

 

O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, também se referiu ao exemplo da 

África da Sul para demonstrar o valor da anistia ampla e geral como instrumento 

necessário à pacificação institucional143, “apresentando-se como meio de superação 

da dicotomia amigo/inimigo que havia sido potencializada no período de crise 

precedente”. 

De fato, os precedentes Barrios Altos e Almonacid Arellano y otros referiam-

se a leis de autoanistia, ou seja, editadas em favor de quem exerce a autoridade no 

regime de exceção. Tais normas não se confundem com as leis de anistia que 

resultam de um processo de pacificação com respaldo democrático.  

Mesmo reconhecendo que as leis de anistia contribuem para o 

restabelecimento da paz e para a transição para a democracia, elas não podem, 

conforme salientou o Juiz Sérgio García Ramirez no seu voto concorrente no caso 

Barrios Altos, encobrir e garantir a impunidade das mais graves violações dos 

direitos humanos, tais como as execuções extrajudiciais, o desaparecimento forçado 

de pessoas, o genocídio e a tortura. 
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 Observa Bruno Galindo que, no caso da África do Sul, “não houve anistia geral e irrestrita para os 
agentes estatais do período do apartheid. Além do caráter estritamente individual, a anistia ainda 
possuía como pré-condições a solicitação pessoal do agente, a prova da motivação política e da 
proporcionalidade de suas ações, além do esclarecimento completo do ocorrido”. Ressalva, contudo, 
que a transição sul-africana priorizou “a verdade e a memória em detrimento da reparação das 
vítimas e principalmente da punição dos perpetradores de crimes de lesa humanidade” (GALINDO, 
2011, pp. 230-231). 
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A prova disso é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou sua 

jurisprudência no Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, que 

tratava, inter alia, da compatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos.  

No que respeita especialmente à ressalva feita pelo Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a Lei nº 6.683/79 não veiculava uma autoanistia, pois se 

tratava de uma anistia ampla, geral e bilateral necessária ao processo de transição 

para a democracia, a Corte Interamericana considerou que não importa a origem ou 

a forma de promulgação da lei de anistia, mas o seu aspecto material, consistente 

na garantia de impunidade de graves violações aos direitos humanos, o que é 

incompatível com as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro ao aderir à 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido é o seguinte trecho da 

sentença proferida no Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil: 

 
175. Quanto à alegação das partes a respeito de que se tratou de uma 
anistia, uma auto-anistia ou um „acordo político‟, a Corte observa, como se 
depreende do critério reiterado no presente caso (supra par.171), que a 
incompatibilidade em relação à Convenção inclui as anistias de graves 
violações de direitos humanos e não se restringe somente às denominadas 
„autoanistias‟. Além disso, como foi destacado anteriormente, o Tribunal, 
mais que ao processo de adoção e à autoridade que emitiu a Lei de Anistia, 
se atém à sua ratio legis: deixar impunes graves violações ao direito 
internacional cometidas pelo regime militar. A incompatibilidade das leis de 
anistia com a Convenção Americana nos casos de graves violações de 
direitos humanos não deriva de uma questão formal, como sua origem, mas 
sim do aspecto material na medida em que violam direitos consagrados nos 
artigos 8 e 25, em relação com os artigos 1.1 e 2 da Convenção. 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que o contexto 

histórico brasileiro, a transição para a democracia e todo o processo político que 

resultou na aprovação da Lei nº 6.683/79 não legitimam a anistia de agentes da 

repressão no que diz respeito a graves violações de direitos humanos. Não haveria, 

portanto, qualquer margem de apreciação ou ressalva em relação a tais violações, 

pouco importando a espécie de anistia. 

Com efeito, a Corte Interamericana – amparada em precedentes de órgãos 

universais e regionais de proteção de direitos humanos, do Tribunal Penal 

Internacional para ex-Iugoslávia, do Tribunal Especial para Serra Leoa, da Corte 

Europeia de Direitos Humanos e de Cortes Constitucionais da América do Sul - 

considerou que, em qualquer caso, a anistia de graves violações dos direitos 

humanos, tais como as execuções extrajudiciais, o desaparecimento forçado de 
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pessoas, o genocídio e a tortura, é incompatível com a Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

A Corte Interamericana enfatizou o dever do Poder Judiciário de exercer o 

controle de convencionalidade, inclusive ex officio, entre as normas domésticas e a 

Convenção Americana, devendo, no exercício desse controle, “levar em conta não 

somente o tratado, mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte 

Interamericana, intérprete última da Convenção Americana”. 

Quanto a este particular aspecto, a Corte Interamericana salientou que o 

Supremo Tribunal Federal não exerceu o controle de convencionalidade da Lei de 

Anistia, desconsiderando as obrigações assumidas pelo Brasil ao aderir à 

Convenção Americana de Direitos Humanos. De fato, apesar de se referir a 

precedentes da Corte Interamericana, o Supremo Tribunal Federal não exerceu o 

controle de convencionalidade da Lei nº 6.683/79, limitando-se a analisar sua 

compatibilidade em relação à Constituição de 1988. 

Vale observar que, em matéria de anistia de crimes praticados durante 

regimes de exceção, a Corte Constitucional argentina, no Caso Simón – diferente do 

Supremo Tribunal Federal - adotou uma postura de convergência em relação à 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Com efeito, no referido Caso Simón, a Corte Suprema de Justiça da Nação 

Argentina, referindo-se expressamente ao caso Barrios Altos, declarou sem efeito 

jurídico as leis de anistia que constituíam obstáculo à investigação e punição dos 

responsáveis por graves violações de direitos humanos (as denominadas Leis “Do 

Ponto Final” e da “Obediência Devida”), pouco importando se se tratava de 

autoanistia ou de anistia concedida por governos democráticos, verbis: 

 

Nesse precedente ficou estabelecido que o dever de investigar e sancionar 
os responsáveis por violações de direitos humanos implicava a proibição de 
ditar qualquer legislação que tenha por efeito conceder impunidade aos 
responsáveis por fatos de gravidade acentuada. E, embora seja verdade 
que a Corte se pronunciou no caso concreto sobre a validade de uma 
autoanistia, assim é que, depois de ter analisado dita legislação por seus 
efeitos e não por sua origem, de sua doutrina se depreende, de forma 
implícita, que a proibição se aplica tanto para o caso em que sua fonte foi o 
próprio governo que cometeu as violações ou o governo democraticamente 
estabelecido (cf. caso Barrios Altos, Chumbipuma Aguirre e outros vs. Peru, 
Sentença de 14 de Março de 2001 e Interpretação da Sentença de Mérito, 
Art. 67 da CADH, de 3 de Setembro de 2001). 
(...) 

24) Que o traslado das conclusões da Corte Interamericana em Barrios 
Altos ao caso argentino resulta imperativo, se é que as decisões do Tribunal 
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Internacional mencionado devem ser interpretadas de boa-fé como pautas 
jurisprudenciais. Por certo, seria possível encontrar diversos argumentos 
para distinguir um caso e outro, mas tais distinções seriam puramente 
episódicas. Assim, por exemplo, a situação que gerou as leis peruanas e 
seu texto não é, por certo, “exatamente” igual à situação das leis de “punto 
final” e de “obediencia debida”. Sem embargo, com os fins de determinar a 
compatibilidade das referidas leis com o direito internacional dos direitos 
humanos, não é isto que importa. O decisivo aqui é, no entanto, que as leis 
de “punto final” e de “obediencia debida” apresentam os mesmos vícios que 
levaram a Corte Interamericana de Direitos Humanos a rechaçar as leis 
peruanas de “autoanistia”. Pois, em idêntica medida, ambas constituem leis 
ad hoc, cuja finalidade é a de evitar a persecução de lesões graves aos 
direitos humanos

144
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Cumpre registrar que as Leis “Do Ponto Final” (Lei nº 23.492/86) e da 

“Obediência Devida” (Lei nº 23.521/87) foram aprovadas após o fim da ditadura 

militar argentina por um parlamento eleito de forma democrática e segundo as 

formalidades constitucionais então vigentes (GALINDO, 2012, p. 214). Não se 

tratava, portanto, de uma autoanistia.  

É certo, por outro lado, que a decisão supracitada foi proferida pela Suprema 

Corte argentina após a revogação das Leis “Do Ponto Final” e da “Obediência 

Devida” pelo Congresso Nacional, em 2003, e da reforma constitucional de 1994, 

que reconheceu, de forma expressa, o status constitucional de diversos tratados de 

direitos humanos, dentre eles a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(GALINDO, 2012, p. 215). A Suprema Corte argentina, portanto, contava com um 

contexto normativo mais favorável para a recepção, pura e simples, das conclusões 

da Corte Interamericana no caso Barrios Altos. 

No caso do Brasil, a Lei nº 6.683/79 não foi revogada pelo Congresso 

Nacional e, mesmo que se possa defender a tese da hierarquia constitucional da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, o fato é que inexiste no texto 

constitucional brasileiro um dispositivo, tal como o art.75, “22”, da Constituição 

Argentina, aprovado após a Reforma Constitucional de 1994, que reconheça, de 

forma expressa e taxativa, o status constitucional da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 

Não obstante tais circunstâncias, considero que o Supremo Tribunal Federal 

se deixou levar por um provincianismo estatalista no julgamento da ADPF nº 153/DF. 

De fato, se tivesse adotado uma postura mais aberta ao diálogo transconstitucional, 
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 Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina. Caso Simón, Julio Héctor e outros s/ privação 
ilegítima da liberdade. Julgamento em 14/06/2005. Disponível em: 
http://www.dipublico.com.ar/juris/simon.pdf 
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o Supremo Tribunal Federal, sem abrir mão de ressaltar as peculiaridades históricas 

e políticas que envolveram a promulgação da Lei nº 6.683/79, bem como sua 

importância no processo de transição para o regime democrático, poderia ter 

ressalvado do alcance da lei de anistia as graves violações aos direitos humanos, 

tais como as execuções extrajudiciais, o desaparecimento forçado de pessoas, o 

genocídio e a tortura145. 
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 Vale observar, contudo, que essa questão ainda se encontra em aberto, pois o Supremo Tribunal 
Federal, agora com nova composição, ainda não julgou os embargos de declaração interpostos pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 



148 

 

Conclusões 

 

Tendo o transconstitucionalismo como referencial teórico, a presente 

dissertação se propôs a responder se os precedentes da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos constituem uma nova forma de entrelaçamento entre a ordem 

internacional e a ordem estatal brasileira, distinta da forma tradicional consistente na 

incorporação de tratados (NEVES, 2006, p. 116), e, em caso positivo, se eles se 

impõem com força vinculante ao Supremo Tribunal Federal, servindo de parâmetro 

para aferição da responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violações de 

direitos humanos causadas por decisões judiciais. 

Para responder a essas questões, deve-se partir da premissa, demonstrada 

ao longo da dissertação, de que não há uma relação hierárquica entre a ordem 

internacional e a ordem estatal. Na verdade, segundo o transconstitucionalismo, 

nenhuma ordem detém a ultima ratio jurídica, o que se aplica ao 

transconstitucionalismo entre o direito internacional público e o direito estatal. 

Rejeitado o modelo hierárquico-piramidal, o que se tem, na verdade, é um 

“entrelaçamento entre ordens de tipo diferente” (NEVES, 2009, p. 132), no caso, 

entre a ordem internacional e a ordem estatal. Tratando-se de entrelaçamento entre 

ordens de tipo diferente, não existe primado de nenhuma das ordens nem relação de 

superior/inferior.  

Com efeito, no entrelaçamento entre ordens jurídicas distintas, cada uma 

delas mantém sua pretensão de autofundamentação quando “confrontadas com 

problemas jurídico-constitucionais que lhes são igualmente relevantes” (NEVES, 

2009, p. 237). 

Os entrelaçamentos entre as ordens internacionais e estatais desenvolvem-se 

diretamente a partir dos centros das respectivas ordens jurídicas, ou seja, a partir de 

seus juízes e tribunais (NEVES, 2009, p. 117). A partir da perspectiva do centro 

(juízes e tribunais) de qualquer ordem jurídica, “o centro de uma outra ordem jurídica 

constitui uma periferia” (NEVES, 2009, p. 117). 

Diante de problemas constitucionais comuns, os centros das respectivas 

ordens devem conciliar o fechamento normativo (a consistência interna das 

decisões) com a abertura normativa. Com efeito, devem considerar a perspectiva da 

outra ordem jurídica na construção da solução adequada para o caso concreto, mas 

sem abdicar de sua pretensão de autofundamentação (NEVES, 2009, p. 127). 
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Trata-se, nos termos do modelo de articulação, de uma postura aberta ao 

diálogo, mas sem que isso implique a negação da identidade da ordem jurídica 

entrelaçada “conforme um modelo inocente de pura convergência” (NEVES, 2009, p. 

272), afinal o sistema jurídico mundial não constitui um sistema hierárquico-piramidal 

fundado em uma determinada norma fundamental. 

Uma convenção internacional de proteção de direitos humanos, mesmo que 

obrigatória para os Estados que a ratificaram, não estabelece os mecanismos 

internos por meio dos quais os Estados irão cumprir suas disposições, nem dispõe 

sobre o seu modo de integração nos respectivos ordenamentos domésticos.  

Não há, portanto, uma resposta definida e uniforme sobre o status da norma 

internacional, devidamente recepcionada, no ordenamento jurídico de cada Estado-

parte. Trata-se de questão a ser definida por cada Estado. É certo que o 

reconhecimento de que as normas internacionais de proteção dos direitos humanos 

possuem status constitucional ou, ao menos, supralegal, reduz o potencial de 

conflito entre as decisões das Cortes nacionais e internacionais, afinal elas não 

podem ser revogadas por simples leis ordinárias posteriores, segundo o princípio lex 

posterior derogat legi priori. 

Também não existe uma resposta automática sobre a questão do efeito 

vinculante dos precedentes de um órgão criado por força de um tratado internacional 

no âmbito da ordem jurídica interna de cada um dos Estados-partes desse tratado 

(TOMUSCHAT, 2010, p. 517). 

A questão, portanto, não diz respeito à prevalência de uma ordem sobre a 

outra, mas ao valor argumentativo da decisão da jurisdição internacional em face da 

jurisdição nacional (SILVA, 2010, pp. 107-109). 

Em vista de todo o exposto, pode-se concluir que os precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por refletirem o estágio atual do 

desenvolvimento interpretativo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

constituem uma nova forma de entrelaçamento entre a ordem internacional e a 

ordem estatal brasileira, distinta da forma tradicional consistente na incorporação de 

tratados (NEVES, 2009, p. 116), propiciando a ampliação do direito convencional 

pelo Supremo Tribunal Federal (NEVES, 2009, p. 145). 

Não há que se falar, no entanto, em uma imposição vinculante de tais 

precedentes ao Supremo Tribunal Federal para fins de responsabilização do Estado 
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brasileiro, mesmo que referentes a casos decididos pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que tenham envolvido o Estado Brasileiro. 

Com efeito, deve-se reconhecer ao Supremo Tribunal Federal uma margem 

de liberdade para aferir, se no caso concreto objeto do julgamento, há 

peculiaridades e circunstâncias específicas que justificam o afastamento do 

precedente. Nesse sentido, pode-se concluir que os precedentes da Corte 

Interamericana criam um ônus argumentativo para o Supremo Tribunal Federal 

Os exemplos de diálogo transconstitucional envolvendo o Supremo Tribunal 

Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, referidos ao longo da 

dissertação, demonstram que “não se trata simplesmente da imposição de decisões 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)” ao Supremo Tribunal Federal 

(NEVES, 2009, p. 144).  

Há, portanto, uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal considere 

os precedentes da Corte Interamericana na decisão de casos constitucionais 

referentes à proteção de direitos humanos, tendo em vista o valor argumentativo de 

tais precedentes (SILVA, 2010, p. 109), e considerando, ainda, que os direitos 

fundamentais reconhecidos na Constituição brasileira correspondem, em larga 

extensão, aos direitos e liberdades enunciados na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. De se considerar, ainda, que ambas as Cortes têm por missão 

institucional a solução de problemas jurídico-constitucionais envolvendo a proteção 

de direitos humanos. 

Deve-se reconhecer em favor da Corte Constitucional estatal a liberdade de 

enfrentar o ônus argumentativo mediante a exposição das razões que justificam o 

afastamento do precedente. Do contrário, a Corte Interamericana ditaria uma 

disciplina constitucional que se aplicaria indistintamente a todos os Estados-partes 

na Convenção Americana, desconsiderando as peculiaridades históricas, sociais e 

culturais de cada um desses Estados, o que não se compatibiliza com os 

pressupostos teóricos do transconstitucionalismo. 
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