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RESUMO: A teoria do Poder Constituinte Derivado de Equivalência às Emendas 

Constitucionais busca abarcar por completo o fenômeno jurídico da aprovação de tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos como equivalentes às emendas 

constitucionais, nos termos do §3º do art. 5º da Constituição, inserido pela Emenda 

Constitucional nº 45/04. Após a descrição crítica do panorama constitucional, doutrinário e 

jurisprudencial em que foi engendrado este novo dispositivo do art. 5º e o procedimento 

pelo qual foi aprovada a incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e de seu Protocolo Facultativo como equivalentes às Emendas, seguem as três 

partes essenciais e imprescindíveis que compõem a abordagem do tema. A primeira está 

voltada à caracterização da presença de uma nova manifestação de Poder Constituinte, com 

o objetivo de oferecer soluções coerentes e consistentemente respaldadas em um arcabouço 

teórico comum para toda a problemática envolvida, que será especificamente examinada a 

partir das questões enfrentadas na Parte II. Já a terceira parte está mais atrelada às questões 

materiais, ao se preocupar com o objeto da equivalência constitucional: se esta inclui todo 

o diploma internacional; exclusivamente os direitos humanos nele previstos; ou também 

normas de outra natureza, abstraindo e projetando conclusões a partir da experiência 

concreta da Convenção. A mais intensa contribuição para o pensamento jurídico encontra-

se evidentemente na identificação de uma nova modalidade do Poder Constituinte 

Derivado; mas também, na conceituação das normas equivalentes às emendas 

constitucionais; ao se apontar o exato objeto do §3º do art. 5º, desvelando-se a 

complexidade dos fenômenos envolvidos na introdução da Convenção e de seu Protocolo 

Facultativo; na delimitação do espectro normativo das normas equivalentes às emendas 

constitucionais; e na obtenção de uma maior conformidade teórica com os fundamentos 

dos sistemas jurídicos constitucional e internacional, a partir do entrelaçamento entre as 

teorias do direito e do Estado; e as disciplinas do direito constitucional; internacional; e dos 

direitos humanos. 

 

 

 

 



 

 

Summary: The theory of Constitutional Amendments Equivalence of Derived 

Constitutional Power seeking to embrace fully the phenomenon of legal approval of 

international treaties and conventions on human rights as equivalent to constitutional 

amendments, pursuant to §3º of art. 5º of the Constitution, inserted by Constitutional 

Amendment nº 45/04. After critically describing the constitutional, jurisprudential and 

doctrinaire panorama in that was engendered in this new device of art. 5º and the procedure 

by which the incorporation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

and its Optional Protocol was approved as equivalent to the Amendments, follow three 

essential parts that make up the approach to the subject. The first is directed to describe the 

presence of a new manifestation of constituent power, with the goal of providing solutions 

coherent and consistently backed into a theoretical framework common to all the problems 

involved, which will be examined specifically from the issues faced in Part II. The third 

part is more tied to material issues, to worry about the object of constitutional equivalence: 

if this includes the entire international diploma; exclusively human rights therein, or also 

rules otherwise, abstracting and projecting findings from the concrete experience of the 

Convention. The most intense contribution to legal thought is evidently in the 

identification of a new type of constitutional derived power; but also in the 

conceptualization of equivalence to constitutional amendments norms; when pointing the 

exact object of §3º of art. 5º; revealing the complexity of the phenomena involved in the 

introduction of the Convention and its Optional Protocol; the delimitation of the spectrum 

of equivalent to constitutional amendments norms; and in obtaining greater theoretical 

conformity with the fundamentals of the constitutional and international legal systems, 

from entanglement between the theories of law and the State; and the disciplines of 

constitutional law; international law; and human rights. 
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INTRODUÇÃO: 

 

 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS – PLANO E METODOLOGIA: 

 

O pensamento a se desenvolver está voltado à projeção de uma teoria que 

abarque por completo o fenômeno jurídico da aprovação de tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos como equivalentes às emendas constitucionais, ao 

oferecer, para toda a problemática envolvida, soluções coerentes e consistentemente 

respaldadas em um arcabouço teórico comum, que mantenham o máximo de conformidade 

com a Constituição de 1988 e com os conceitos e fundamentos do Poder Constituinte e dos 

Direitos Fundamentais.  

Na esteira deste escopo, será realizada a abordagem dos principais 

aspectos e questões constitucionais, sob a perspectiva preponderantemente formal, 

decorrentes da inserção do §3º no art. 5º da Constituição pela Emenda Constitucional nº 

45/04 e do modo como se operou a incorporação da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo
1
. 

Sua incorporação representa um dado empírico exclusivo porque, de fato, 

como na expressão do então Presidente da Câmara dos Deputados, estava-se “navegando 

por mares nunca dantes navegados” 
2
 ao se tratar dos primeiros e únicos, até então, 

                                                           
1
 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007; foram aprovados pelo Congresso Nacional, por meio do 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do §3º do art. 5º da 
Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2004; e promulgados 
pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

2
 “O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso tem que ser analisado, até porque, veja, não se tem aqui 

referência, pelo menos de memória, de termos vivido a mesma situação anteriormente. Então, vou 
esclarecer a V.Exa. Quando o Presidente da República envia uma mensagem, que, na nossa interpretação, 
condiciona ao § 3º do art. 5º, e S. Exa. tem competência para tanto, e, como há no art. 5º, § 3º, digamos, 
essa determinação da própria Constituição, ainda que no Regimento da Casa não haja a previsão, então, 
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diplomas normativos internacionais sobre direitos humanos aprovados para vigorar no 

Brasil como equivalentes às emendas constitucionais. Entretanto, importa ressaltar que não 

se intenciona um estudo de caso, mas sim, partir do concreto procedimento pelo qual se 

promoveu a inserção destes diplomas internacionais no ordenamento jurídico interno com 

o status de emenda constitucional e do específico teor do texto aprovado, como 

instrumentos concretos para a reflexão sobre os meios, condições e limites através dos 

quais se travará, sob a égide do §3º do art. 5º da Constituição, a comunicação e a 

interpenetração das normas internacionais sobre direitos humanos no direito constitucional 

brasileiro. 

Na parte introdutória do tema será apontado o reforço do compromisso 

constitucional com os direitos humanos a partir do advento da Emenda Constitucional nº 

45/04; seguido da análise sobre a evolução e o estágio atual da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal em relação à hierarquia jurídica dos tratados de direitos humanos dos 

quais o Brasil faça parte; e da descrição do procedimento pelo qual se deu a internalização 

da Convenção e de seu Protocolo Facultativo. 

Ao prever a inovação em patamar hierárquico-normativo constitucional, 

pela inserção no sistema jurídico de normas equivalentes às emendas constitucionais, a EC 

nº 45/04 envolveu-se de modo inarredável com a questão do Poder Constituinte. 

Resvalando remota ou imediatamente neste tema de fundo, a problemática trazida pela 

incorporação dos pactos de direitos humanos dotados de equivalência constitucional 

encontra-se com ele intensamente atrelada. 

Deste modo, frente ao ineditismo da situação normativa no direito 

brasileiro, no início da primeira parte impõe-se como inevitável a busca do significado 

jurídico-normativo da equivalência às emendas constitucionais. Os direitos humanos dos 

diplomas assim incorporados passariam a ter o igual status dos direitos fundamentais 

contidos na Constituição? 

Em seguida, todos os demais tópicos se concentrarão em examinar a 

questão do Poder Constituinte como fundamento teórico imprescindível ao cotejo das 

diversas questões e assertivas que pairam perante o novel dispositivo. A norma do novo 

                                                                                                                                                                                
estamos de fato navegando por mares nunca dantes navegados.” Cf. Ata da 98ª Sessão Extraordinária 
Noturna da Câmara dos Deputados, em 13 de maio de 2008, sob a Presidência do Dep. Arlindo Chinaglia. 



12 

 

§3º implica no exercício do Poder Constituinte Derivado? Se afirmativo, seria o mesmo 

Poder de Reforma da Constituição ou se trataria de uma nova modalidade? 

A conclusão teórica então obtida será testada pelo enfrentamento das 

dúvidas procedimentais abordadas na segunda parte do trabalho, que se dedicará a 

demonstrar como tais questões serão equacionadas pelo modelo adotado e como se 

comportariam se desprovidas de seu respaldo – isto porque, sem que se tenha por base uma 

concepção teórica clara, as soluções propostas estariam arriscadas a se tornarem 

afirmações gratuitas.  

Nesta direção, a segunda parte inicia com a investigação e o 

desvendamento do fenômeno jurídico veiculado pelo §3º do art. 5º da Constituição.  A 

norma do novel dispositivo consistiria em um novo procedimento para a incorporação de 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos? Ou tão somente um 

procedimento que se restringe a prever o modo como se deliberará a concessão de 

equivalência constitucional aos respectivos diplomas?  

Após esta distinção teórica fundamental, as dúvidas envolvendo as 

vicissitudes do procedimento legislativo de aprovação dos diplomas normativos 

internacionais como equivalentes às emendas constitucionais, em boa parte antecipadas no 

Parlamento ou esparsamente suscitadas na doutrina e, em outra, aqui engendradas, serão 

alinhavadas através do critério lógico-temporal da evolução do iter procedimental que dá 

ensejo ao seu surgimento. 

Previamente, cumpre indagar sobre a exclusividade e o alcance do 

procedimento do §3º do art. 5º. A partir da EC nº 45/04, os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos somente poderão ser incorporados através desta 

forma? E os tratados já admitidos em nossa ordem jurídica, estariam fadados a jamais 

gozar do status de equivalência constitucional? 

Passada esta etapa preliminar, têm ensejo as questões surgidas 

propriamente durante o curso do procedimento de aprovação dos pactos internacionais com 

equivalência às emendas constitucionais, como a concernente ao papel exercido pelo 

Presidente da República durante todo o processo; e a voltada ao termo inicial de vigência 

interna. Ademais, poderia o Congresso Nacional emendar o texto do diploma normativo 
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internacional? E os novos tratados que submetidos ao rito do §3º obtivessem apenas 

maioria simples, estariam rejeitados? 

E mesmo que definitivamente incorporados os diplomas normativos 

internacionais com o status de equivalência constitucional, as questões não se arrefecem, 

pelo contrário, ganha igual relevo neste momento indagar sobre a delicada questão da 

viabilidade de sua denúncia. Os pactos de direitos humanos quando aprovados como 

equivalentes às emendas constitucionais poderão ser denunciados? E poderia o Congresso 

Nacional simplesmente voltar atrás, desprovendo-lhes de equivalência constitucional para 

lhes reconhecer apenas força de lei? 

Ao lado disso, nesta mesma etapa serão cotejados os eventos relacionados 

à comunicação entre as ordens jurídicas interna e a internacional, como quanto a momentos 

distintos de vigência; e a ocorrência de eventos futuros envolvendo o próprio diploma 

normativo, como a revogação e a emenda de seu texto no âmbito externo.  

Já a terceira parte do trabalho se dedicará à delimitação do objeto de 

equivalência às emendas constitucionais, o que significa investigar sobre quais as normas 

dos diplomas internacionais de direitos humanos que serão admitidas com qualificação 

constitucional: todas, inclusive as normas obrigacionais dos Estados no âmbito do direito 

internacional; somente os direitos humanos; ou também outras? E quais seriam estas 

últimas? 

Aqui a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência servirá 

de elemento empírico da investigação, de modo que as conclusões a partir dela obtidas 

possam ser projetadas abstratamente para quaisquer outros tratados ou convenções 

internacionais que venham a ser incorporados como equivalentes às emendas 

constitucionais. 

Por fim, a partir do corte epistemológico quanto ao objeto e a abrangência 

da norma veiculada pelo §3º do art. 5º da Constituição, tendo em conta o conjunto 

expressivo das questões a serem examinadas, que o serão não por pretensão de expansão 

prolixa e exaurimento, mas sim, essencialmente, pelo escopo de incremento e validação da 

concepção teórica engendrada, as notas conclusivas compilarão sinteticamente os 

resultados alcançados e as soluções obtidas em cada tópico. 
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As posições que serão defendidas são fruto de um método 

preponderantemente indutivo, que partiu das questões suscitadas pelo Parlamento; pela 

doutrina; e de outras aqui formuladas, para arquitetar a concepção teórica que, por sua vez, 

concomitantemente estava sendo engendrada, também passou a refletir dialeticamente no 

enfrentamento dos problemas. 

Portanto, não se seguiu um método linear, mas sim, na medida em que o 

conteúdo ia se configurando, foram experimentadas diversas formas de sua exposição, 

inclusive através da supressão alternada de uma das três partes principais que compõem 

sua estruturação, com o fim de testar a viabilidade de sua sustentação sem um de seus 

componentes, os quais assim se comprovaram essenciais. 

A relevância da teoria do Poder Constituinte Derivado de Equivalência às 

Emendas Constitucionais está na evidência de que, atualmente, nenhum estudo sobre 

direitos fundamentais no Brasil poderá se arvorar completo, sem que obrigatoriamente 

tenha que passar pela problemática trazida pela EC nº 45/04, com o novo §3º do art. 5º da 

Constituição, e pelas repercussões do procedimento concreto de incorporação da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo como equivalentes às emendas constitucionais. 
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CONCLUSÕES: 

 

 

 

In.1- A teoria do Poder Constituinte Derivado de Equivalência às Emendas 

Constitucionais, guardando a máxima conformidade com a Constituição de 1988 e com os 

conceitos e fundamentos do Poder Constituinte e dos Direitos Fundamentais, pretende 

abarcar por completo o fenômeno jurídico da aprovação de tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos como equivalentes às emendas constitucionais, ao 

enfrentar a problemática advinda com a EC nº 45/04 através da proposição de soluções 

coerentes e consistentemente respaldadas em um arcabouço teórico comum. Atualmente, 

nenhum estudo sobre direitos fundamentais no Brasil poderá se arvorar completo, sem que 

obrigatoriamente passe por estas questões. 

 

In.2- A inserção do §3º no art. 5º da Constituição de 1988 operou-se sob o 

vetor axiológico e teleológico da intensificação do compromisso constitucional com a 

amplificação e o reforço da eficácia dos direitos humanos. Isto implica em um corte 

epistemológico que desde já afasta quaisquer proposições incidentais que, ao se desviarem 

desta direção hermenêutica, provoquem o embaraço da incorporação pelo Brasil de 

tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ao imporem para tanto 

condições mais gravosas que as presentes no momento anterior ao advento da Emenda 

Constitucional nº45/04. 

 

In.3- É histórica e reiterada omissão dos constituintes brasileiros na 

definição do status normativo e na especificação dos pormenores do procedimento 

legislativos para a incorporação de tratados internacionais. Isso deu azo às disputas no 

campo doutrinário e, de modo ainda mais destacado, no âmbito da jurisprudência 

constitucional, porque no Supremo Tribunal Federal também surgiram e continuam 

surgindo posições inovadoras, e não raro as maiorias jurisprudenciais rejeitaram posições 

majoritárias da doutrina, como se viu recentemente na controvérsia em torno da norma do 



16 

 

§2º do art. 5º da Constituição de 1988 e a posição hierárquica do Pacto de San José da 

Costa Rica e, por consequência, dos demais tratados de direitos humanos incorporados 

pelo Brasil. 

A Constituição de 1988 não admite a redução de sua interpretação à 

intenção de apenas um dos participantes na propositura de seus dispositivos. A imposição 

de tal ótica, além de não revelar a realidade dialética das intenções que redundaram no 

texto da Constituição de 1988, cai terminantemente em profunda contradição com o 

próprio processo deliberativo democrático que permitiu o afluxo de sua manifestação ao 

âmbito da Assembleia Constituinte. Sem a abertura do processo de obtenção do significado 

da Constituição, não haverá espaço para a manifestação da diversidade do pensamento e a 

proposição de novas e diferentes hipóteses interpretativas da realidade jurídica, que são tão 

peculiares ao pluralismo, erigido desde logo no art. 1º da Constituição como pilar da 

construção da República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito.  

A tese fundada no §2º do art. 5º da Constituição, de que os direitos 

humanos dos tratados e convenções internacionais incorporados pelo Brasil são 

automaticamente elevados ao status de direitos constitucionais fundamentais é desprovida 

de coerência sistêmica, frente à disparidade de rigidez procedimental para a admissão dos 

diplomas normativos internacionais, à oposição do que se passa com as emendas para 

alteração do texto constitucional, e o fato de que é a própria Constituição que prevê o 

controle de constitucionalidade destes diplomas normativos (art. 102, III, b, da CF/88). E 

embora não ventilada nos acórdãos do STF, a isto converge uma característica peculiar das 

declarações de direitos humanos, que se desenvolveu como uma praxe legislativa 

internacional, no sentido da conveniência da adoção de uma cláusula de salvaguarda (ou 

de não exclusão), com a finalidade de se deixar absolutamente fora de dúvida que o rol das 

declarações internacionais de direitos humanos consistirá sempre em um minimum, jamais 

voltado à exclusão de outros direitos mais favoráveis (princípio da primazia da norma mais 

favorável ao indivíduo), não importa de qual hierarquia normativa, eventualmente já 

adotados no âmbito interno de cada Ente da Ordem Jurídica Internacional. 

Ao prever que os “direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

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

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, o §2º do art. 5º se 

revela como uma cláusula metanormativa hermenêutica (direitos implícitos), nos mesmos 
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termos da Constituição anterior e, concomitantemente, como uma cláusula de não 

exclusão (de salvaguarda) do ordenamento jurídico de direitos eventualmente mais 

favoráveis previstos nos tratados, em consonância com as cláusulas da maioria das 

declarações internacionais de direitos humanos. 

Após a vigência da EC nº 45/04, artífices da doutrina da interpretação 

abrangente do §2º do art. 5º da Constituição, postulantes de uma inerente hierarquia 

constitucional dos diplomas normativos de direitos humanos, persistiram em manter a 

posição anteriormente adotada, defendendo que a novel norma do §3º do art. 5º 

simplesmente reforça o entendimento anterior ao invés de contrariá-lo, já que com ele seria 

plenamente compatível, de modo que além de já materialmente constitucionais, se 

aprovados pelo rito qualificado do §3º, os direitos neles previstos passariam a ser também 

formalmente constitucionais. Com isso, esta tese interpretativa, ao desconsiderar e 

menoscabar dos efeitos jurídico-positivos do texto da EC nº 45/04, reduz o alcance do 

novo §3º do art. 5º à produção de efeitos formais meramente secundários, tornando-se 

então irrefutável (desprovida de cientificidade jurídica), por se colocar como 

absolutamente imune ao advento da EC nº 45/04. 

Da relutância contra o primado do texto normativo e a manifestação 

legítima e soberana do Poder Constituinte, desvela-se a presença subjacente de uma 

ideologia favorável a uma insuflação progressiva do elenco constitucional de direitos 

humanos, calcada mais em critérios quantitativos que qualitativos. Mas este alargamento 

demasiado do rol de direitos humanos, os quais por natureza atritam entre si, em nada se 

poderá considerar inofensivo, porque aumentará a probabilidade da ocorrência de conflitos 

inconciliáveis, que impõem a recorrência de soluções judiciais mais intensamente criativas 

e arbitrariamente seletivas, a serem obtidas através do método da ponderação, tornando 

progressivamente o STF de guardião, em mediador do significado da Constituição, como 

postulou Alf Ross na sua proposta metodológica sobre o direito. 

A supralegalidade consiste em uma nova categoria normativa desprovida 

de expressa previsão na Constituição, fruto de uma deliberação jurisprudencial engendrada 

durante o julgamento da constitucionalidade da prisão do depositário infiel, à qual dava azo 

os contratos de alienação fiduciária em garantia, notadamente de veículos financiados por 

instituições financeiras.  
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A amplificação do caso do depositário infiel para a introdução, por 

construção jurisprudencial e em termos abstratos, gerais e prospectivos, de uma nova 

categoria normativa (supralegal), dá-se em detrimento da segurança jurídica e sem a 

suficientemente testada aplicabilidade prática. Ademais, a antinomia entre a norma do 

Pacto de San José da Costa Rica e a norma interna posterior (novo Código Civil) poderia 

ser resolvida pela prevalência da Constituição, com a aplicação das normas civilísticas 

(descaracterizando-se a existência de depósito no contrato de alienação fiduciária, por 

exemplo) e sem o recurso a tal artifício, já que não se necessitava adentrar na controvérsia 

sobre o status hierárquico dos tratados de direitos humanos. 

Independentemente da posição de supralegalidade apontada nos votos dos 

Ministros, o que é notório de relevo é que a tese dos materialistas sobre o §2º do art. 5º da 

Constituição foi rechaçada pelo STF e pelo Poder Constituinte Derivado, que produziu a 

Emenda Constitucional nº 45/04. Portanto, somente os tratados de diretos humanos que 

passarem pelo rito do novo §3º do art. 5º da Constituição serão considerados pelo direito 

positivo e pela jurisprudência hodierna como de estatura normativa equivalente à das 

emendas constitucionais. 

 

In.4- Durante a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, estava-se “de fato navegando 

por mares nunca dantes navegados”, como na expressão do então Presidente da Câmara 

dos Deputados. É por esta razão que o processo legislativo in concreto representa um 

marco empírico fundamental para o exame da temática concernente à aprovação de 

equivalência constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos. De acordo com o procedimento efetivamente adotado, a aprovação qualificada 

do Congresso Nacional serviu apenas como referendo para que o próprio Presidente da 

República realizasse a ratificação perante as Nações Unidas e, posteriormente, perfizesse a 

sua incorporação ao nosso direito através da expedição do Decreto de sua promulgação, 

somente a partir do qual os respectivos diplomas passaram a produzir efeitos.  

 

I.1- As normas equivalentes às emendas constitucionais são normas de 

direito internacional, inseridas em tratados e convenções internacionais de direitos 
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humanos que tenham sido aprovados pelo Congresso Nacional através do rito qualificado 

de aprovação previsto pelo §3º do art. 5º da CF/88, passando a produzir efeitos 

internamente com a mesma hierarquia normativa das emendas constitucionais.  

 

I.2- A maior rigidez do procedimento legislativo de reforma constitucional 

é para Carl Schmitt a marca propriamente distintiva da Constituição. As ideias de Poder 

Constituinte Originário e Derivado, conformadas na configuração do modelo político-

institucional da Constituição de 1988, representam uma premissa inarredável ao 

enfrentamento da problemática concernente à incorporação de tratados de direitos humanos 

após a EC nº 45/04, por se encontrarem as normas equivalentes às emendas constitucionais 

umbilicalmente relacionadas com as Emendas e, por decorrência, diretamente imbricadas 

nesta matriz teórica de fundo, responsável pelo respaldo científico-jurídico das vicissitudes 

pragmáticas a serem enfrentadas. 

 

I.3- Se o novo procedimento do §3º do art. 5º da Constituição permite a 

produção de normas equivalentes às emendas constitucionais – embora tão somente quanto 

à matéria de direitos humanos; reproduz o mesmo rito de aprovação no Congresso 

Nacional, com quorum e turnos de votação de idêntica rigidez àquele previsto para as 

emendas; e as normas sobre direitos humanos deste modo incorporadas passam a ter o 

mesmo valor hierárquico, a mesma eficácia normativa e o mesmo peso axiológico dos 

direitos fundamentais inseridos na própria Constituição, disto não decorre outra conclusão 

plausível senão a de que se está igualmente perante a uma manifestação do Poder 

Constituinte Derivado. 

 

I.4- Do cotejo conjugado do novel §3º do art. 5º com o modelo 

institucional previsto pelas disposições do art. 59, I e art. 60 para a reforma da Constituição 

de 1988, se quanto à natureza e aos efeitos conclui-se que a norma do § 3º também 

representa uma forma de manifestação do Poder Constituinte Derivado, o status normativo 

de equivalência à emenda constitucional (admissão nas normas internacionais com efeitos 

de norma constitucional); a limitação do âmbito material (aos diplomas internacionais e, 

dentre estes, somente os que versem sobre direitos humanos); e a forma do procedimento 
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adotado concretamente para a incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (conjugação do procedimento de incorporação de tratados com o rito 

deliberativo das emendas constitucionais); consistem em fortes elementos reveladores de 

que o modelo institucional do novo §3º para a manifestação do Poder Constituinte 

Derivado não é aquele mesmo previsto pelas disposições originárias para a realização de 

emendas à Constituição. 

 

I.5- A nova modalidade de manifestação do Poder Constituinte Derivado é 

compatível com a Constituição de 1988 porque: i) não restou alterado o procedimento de 

emenda de seu texto, o que significa dizer que não foi afetado o Poder Constituinte 

Derivado instituído originariamente; ii) a novel modalidade é inepta para se converter em 

um expediente de transposição dos limites materiais (cláusulas pétreas) e formais à 

alteração das disposições constitucionais, tendo em conta a drástica redução do seu âmbito 

material (diplomas internacionais sobre direitos humanos) e a peculiar característica não 

supressiva dos direitos humanos quando opostos entre si; iii) para a concessão de 

equivalência constitucional às normas internacionais sobre direitos humanos foi exigido o 

mesmo nível de consenso necessário à produção das Emendas, com a previsão de idêntico 

rito deliberativo; iv) e a EC nº 45/04, dentro de um contexto de reforço do compromisso 

constitucional com os direitos humanos, encontra-se concomitantemente em harmonia com 

o conjunto dos demais princípios constitucionais fundamentais, tendo sido legitimada por 

sua assimilação tranquila. 

 

I.6- Uma nova forma de expressão do Poder Constituinte Derivado voltada 

à produção de normas equivalentes às emendas constitucionais – categoria normativa não 

prevista originariamente na Constituição de 1988 – pôde ser validamente inserida em nossa 

Constituição rígida pelo próprio Poder Derivado, sem que este rompesse o limite da 

delegação originária (Sieyès) e a identidade da Constituição (Carl Schmitt), ou se 

envolvesse com a problemática lógico-jurídica de auto referência circular paradoxal (Alf 

Ross). Apesar de no fundo haver certo nível de auto referência, ao se estar diante do Poder 

Constituinte Derivado especificando a si próprio, aqui ela foi diminutamente parcial e não 

alterou propriamente, tampouco subverteu o Poder Constituinte Derivado, restando intacto 

o regramento do processo legislativo de emenda constitucional, já que a nova modalidade 
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do §3º é inepta para servir de expediente camuflado para a distorção dos limites 

procedimentais e materiais de modificação do âmbito constitucional. 

 

I.7- O Presidente da República, antes limitado meramente à propositura de 

emendas à Constituição, sequer um elemento imprescindível do processo legislativo, frente 

à autossuficiência do Congresso Nacional, viu crescer a importância de seu papel no 

processo constituinte derivado com o advento da EC nº 45/04. Após a aprovação da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo 

pelo Parlamento, através do rito do novo §3º do art. 5º da Constituição, para a sua 

incorporação definitiva ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, para o início de sua 

vigência com efeitos equivalentes aos das emendas constitucionais, passou-se a depender 

ainda de um ato decisivo do Presidente da República, notadamente a ratificação 

internacional e, principalmente, sua promulgação e publicação interna. E mesmo que outro 

viesse a ser o iter procedimental para a admissão destes ou dos futuros pactos, a 

intensificação do papel do Presidente da República permaneceria igualmente válida, já que 

sem a sua participação, no mínimo remota, não seria possível a introdução de diplomas 

internacionais na ordem jurídica interna. 

 

I.8- Após a inserção do §3º no art. 5º da Constituição pela EC nº 45/04, o 

Poder Constituinte Derivado atualmente pode ser classificado como um gênero do qual 

derivam duas modalidades ativas distintas: a) a do tradicional Poder Constituinte Derivado 

de Emenda à Constituição, notoriamente destinado à reforma constitucional através da 

elaboração de emendas ao seu texto; b) e a do novo Poder Constituinte Derivado de 

Equivalência às Emendas Constitucionais, voltado à incorporação de tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos com o status normativo equivalente ao das Emendas. 

Este se caracteriza pela presença dos seguintes elementos distintivos: i) é destinado à 

produção da nova categoria de normas equivalentes às das emendas constitucionais, que ao 

lado destas pairam com a mesma hierarquia e efeitos, mas são inidôneas para a 

modificação textual da própria Constituição; ii) limita-se à matéria dos tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos; iii) encontra-se alijado de disposição 

sobre o texto do diploma normativo, cuja formulação é obra de terceiros (Sujeitos de 

Direito Internacional) na ordem jurídica externa; iv) e para sua manifestação é necessária a 
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atuação conjugada de dois órgãos internos: o Congresso Nacional e o Presidente da 

República (ainda que remota) – rompendo-se com isso a exclusividade e autossuficiência 

do primeiro. 

 

I.9- O Poder Constituinte Derivado de Equivalência às Emendas 

Constitucionais, configurando-se então como uma modalidade mais rígida nos limites 

materiais e procedimentais, não ultrapassa o alcance e os limites do Poder Constituinte 

Derivado de Emenda à Constituição (PCDEEC < PCDEC). Logo, não faz o mínimo 

sentido lógico e ofende o histórico brocardo jurídico (pré-constitucional) de que “quem 

pode o mais, pode o menos”, permitir-se, em uma situação de limite circunstancial e 

formal, a aprovação de equivalência constitucional dos direitos humanos previstos em 

tratados internacionais e proibir-se que os mesmos direitos sejam inseridos no nível 

normativo constitucional através de emenda à própria Constituição. Ademais, reforça este 

entendimento a experiência da Revisão Constitucional de 1994 quando, a partir de um 

procedimento muito mais flexível, ainda assim, aplicaram-se todos os demais limites 

constitucionais. 

 

I.10- Para a identificação dos agentes legitimados pela nova modalidade, 

a hermenêutica jurídica recomenda, à míngua de disposições expressas, a adoção do 

método analógico, a partir do exame da pertinência da legitimação dos mesmos agentes 

autorizados a propor as emendas à Constituição, tendo em vista que o Poder de 

Equivalência compartilha idêntica natureza de Poder Constituinte Derivado. Deste modo, 

os três legitimados para a apresentação da proposta de emenda constitucional o são 

igualmente para a propositura de equivalência aos tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos, com a ponderação de que quando o diploma normativo 

internacional vier a ser incorporado concomitantemente com este status, terá lugar a 

legitimação do Congresso Nacional, e não a de suas duas Casas isoladamente. 

 

I.11- A revelação da complexidade do fenômeno jurídico abarcado pelo 

§3º do art. 5º é crucial para a elucidação das questões nevrálgicas que envolvem a 

aprovação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos com 
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equivalência às emendas constitucionais. A correção da tese interpretativa voltada à 

definição do preciso significado da norma do §3º do art. 5º deverá, em princípio, partir do 

próprio dispositivo para então se espraiar na ordem constitucional, e não o inverso, por 

uma pretensa internação do sistema jurídico em sua individualidade. Tal inversão 

acarretaria uma indevida ingerência, castradora da novidade e vitalidade da norma, ao 

operar sua conformação, ab initio, através de conceitos do paradigma anterior. À luz de 

tais parâmetros, é certo que não restou alterada pela EC nº 45/04 a forma como os tratados 

internacionais são introduzidos no ordenamento jurídico. Ocorreu que quando a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência lhe foi submetida para 

aprovação, o Congresso assumiu uma posição hermenêutica que exerceu uma contribuição 

persuasivamente indutora de confusão quanto ao significado do novo §3º do art. 5º da 

Constituição. Já com a antevisão de incorporá-la como equivalente às Emendas, o 

Parlamento concentrou os procedimentos de admissão do tratado e concessão de eficácia 

constitucional em uma etapa única; e isto foi viável porque o modelo deliberativo mais 

rígido do novo §3º permitiu o englobamento do escrutínio de admissão (maioria simples) 

do diploma normativo internacional. Somente partindo desta distinção é possível ver com 

nitidez que a norma veiculada pelo §3º trata simples e exclusivamente do modelo 

deliberativo para a concessão, dentro da ordem jurídica nacional, de equivalência 

normativa de emenda constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos, em outras palavras, refere-se tão somente ao Poder Constituinte Derivado de 

Equivalências às Emendas Constitucionais. 

 

II.1.1- A posição no sentido da necessária e exclusiva adoção do 

procedimento do §3º do art. 5º para a incorporação de futuros tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos implicaria na sua indevida transformação em óbice à 

inclusão de novos direitos, pela imposição de um procedimento mais dificultoso. A partir 

da Emenda Constitucional nº 45/04, sob pena de se contrariar por completo o seu escopo 

de reforço dos direitos humanos dentro do ordenamento, abrem-se duas vias para a 

incorporação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ao nosso 

sistema jurídico: i) a via tradicional, pela qual os direitos previstos nestes tratados não 

gozarão de estatura constitucional – em consonância, inclusive, com a jurisprudência atual 
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do STF; ii) e o procedimento do §3º do art. 5º da Constituição, através do qual as normas 

do tratado incorporado serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

II.1.2- Como a EC nº 45/04 configurou um quadro de amplitude, de 

receptividade, e não de restrição quanto aos direitos humanos, a elevação dos tratados e 

convenções internacionais de direitos humanos ao status de equivalência às emendas 

constitucionais poderá ocorrer: i) como de fato se deu com a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, concomitantemente, no momento de sua incorporação ao 

ordenamento; ii) mesmo após o pacto internacional ter sido incorporado pelo modo 

tradicional, já na vigência da Emenda Constitucional nº 45/04, sob pena de vigorarem 

condições mais gravosas que as do cenário pré-Emenda; iii) e com a submissão à posterior 

aprovação pelo rito qualificado do §3º do art. 5º daqueles tratados que tenham sido 

incorporados ao nosso ordenamento jurídico anteriormente à Emenda nº 45/04, para que 

assim não sejam defenestrados do patamar hierárquico constitucional nada menos do que 

os principais diplomas de direitos humanos vigentes no âmbito das Nações Unidas e já 

ratificados pelo Brasil. 

 

II.1.3- Como as alterações promovidas pela EC nº 45/04 não retiraram a 

exclusividade da representação do Brasil no exterior por parte do Chefe do Poder 

Executivo da União, aflorando no âmbito do Congresso Nacional a intenção de inserir em 

nossa ordem constitucional direitos humanos veiculados por pactos internacionais ainda 

não celebrados pelo Presidente da República, sua realização deverá se dar necessariamente 

por emenda constitucional. Porém, neste caso as consequências não serão as mesmas, já 

que o texto do pacto internacional, como um todo, deixará de fazer parte do Bloco de 

Constitucionalidade, repercutindo na redução da margem hermenêutica para a identificação 

das normas a serem dele extraídas. 

 

II.2.1- O Congresso Nacional não pode alterar ou a aprovar a equivalência 

constitucional de apenas uma parte do texto do tratado ou da convenção internacional 

sobre direitos humanos porque o texto assim alterado ou suprimido não consistirá mais no 

mesmo pacto celebrado pelo país na ordem internacional, mas sim num outro instrumento 
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normativo de natureza interna. Como o Poder Legislativo não exerce a Soberania em 

âmbito internacional, ele carece, portanto, da prerrogativa para a negociação e consequente 

ressalva de itens dos pactos internacionais. Por outro lado, o texto do §3º do art. 5º da 

Constituição não contém o termo “discussão”, como na co-respectiva hipótese das 

emendas constitucionais, nem se refere à aprovação “dos direitos humanos previstos nos 

tratados e convenções internacionais”, mas à aprovação destes diplomas como um todo 

(“tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos”). 

 

II.2.2- Na hipótese de concentração dos atos de incorporação do diploma 

normativo internacional e atribuição do status normativo de equivalência às emendas 

constitucionais em uma mesma etapa, o Presidente da República figura como protagonista 

do processo legislativo, mantendo-se investido de discricionariedade para posteriormente 

deixar de efetivar a ratificação. Em relação aos tratados já definitivamente incorporados 

pelo procedimento tradicional, seja antes ou depois da vigência da EC nº 45/04, como o 

texto do §3º do art. 5º não faz menção ao Presidente da República, a hermenêutica jurídica 

recomenda uma interpretação estrita e em consonância com as normas concernentes ao 

Poder de Emenda, o que conduz à suficiência da aprovação do Congresso Nacional pelo 

rito mais rígido para que o diploma normativo seja dotado de equivalência constitucional, 

remanescendo o Presidente na mesma posição coadjuvante de legitimado à formulação da 

proposta. 

 

II.2.3- A vigência interna dos tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos cujo processo de introdução no sistema jurídico seja concomitante à 

concessão do status de equivalência às emendas constitucionais inicia-se com a publicação 

do Decreto do Presidente da República, que divulga a promulgação do pacto internacional 

e acarreta a sua definitiva incorporação ao sistema jurídico interno. Mas em relação 

àqueles já incorporados, ou admitidos após a EC nº 45/04 somente com força de lei, e que 

só posteriormente venham a ser aprovados pelo rito do §3º do art. 5º, como a deliberação 

do Congresso Nacional exaure o processo legislativo, a vigência interna inicia-se nesta 

hipótese com a promulgação de equivalência, a ser veiculada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, de modo análogo às emendas constitucionais. 
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II.2.4- Concentrando-se as etapas de incorporação e aprovação de 

equivalência constitucional, se o tratado ou a convenção internacional não obtém o quorum 

de aprovação de 3/5 dos membros de cada Casa, mas chega ao mínimo da maioria simples 

exigida para a aprovação ordinária de qualquer outro diploma internacional, resulta que o 

Congresso Nacional recusou a qualificação normativa, mas aprovou sua incorporação. 

Somente é possível concluir pela recusa da incorporação se sequer a votação tenha atingido 

a maioria simples, por ser esta a solução que mais se coaduna com o reforço da valorização 

dos direitos humanos no ordenamento jurídico, já que do contrário eles enfrentariam óbices 

não opostos às demais matérias, resultando em uma disparidade constitucionalmente 

inadmissível. 

 

II.3.1- Não é possível que um tratado ou convenção internacional, mesmo 

quando aprovado como equivalente às emendas constitucionais, passe a vigorar 

internamente no Brasil antes de sua vigência internacional. Do contrário, rompido 

completamente o vínculo originário, eles se transmudariam em ato normativo interno, 

perdendo sua natureza de ato internacional introduzido internamente, o que é 

absolutamente distinto. Não obstante, o Poder de Equivalência tornou mais complexa a 

temática da vigência dos pactos internacionais de direitos humanos, ao dar azo à 

possibilidade de uma segunda vigência interna, agora com o efeito de equivalência às 

emendas constitucionais, na hipótese em que a concessão deste status normativo for 

posterior à sua incorporação pelo modelo tradicional. O termo inicial desta nova vigência 

interna fica por conta do que deliberar o Congresso Nacional, em analogia com o que 

ocorre em relação às emendas à Constituição. 

 

II.3.2- Os pactos de direitos humanos equivalentes às emendas 

constitucionais podem ser denunciados porque apresentam uma dualidade funcional 

indelével, atuando seja como norma de hierarquia constitucional para aplicação interna, 

seja como norma obrigacional de direito público internacional. Muito embora os direitos 

humanos inseridos no ordenamento jurídico dificilmente possam dar causa a prejuízos 

internos, mas no máximo provocar um acréscimo de antinomias, já no âmbito obrigacional 
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externo a situação é diferente, podendo suceder que o tratado se torne prejudicial aos 

interesses do país. É por esta razão que a controvérsia relativa à possibilidade de supressão 

de direitos fundamentais, tendo sido gestada em um contexto cerrado, que contemplava 

uma única ordem jurídica confinada no bojo da Constituição, não vem a se adequar 

completamente no novo panorama jurídico. A viabilidade da denúncia não subverte a 

lógica do exercício da Soberania Nacional, preservando harmonia e convergência com as 

bases fundamentais do sistema jurídico; e ao mesmo tempo não conflita com o reforço dos 

direitos humanos em nossa ordem constitucional porque não proscreve definitivamente os 

direitos previstos nos tratados, os quais, se favoráveis, podem retornar através de emenda à 

Constituição. Com o exercício do Poder Constituinte Derivado tradicional é reduzida a 

complexidade do processo legislativo, que passa a independer da sorte das relações 

internacionais; há um ganho de segurança jurídica frente à drástica redução do texto 

normativo de nível constitucional; e o país pode se desvencilhar de normas obrigacionais 

internacionais que se revelem prejudiciais aos interesses nacionais, sem abrir mão da 

constitucionalização de direitos humanos. 

 

II.3.3- A denúncia deverá obedecer às regras intrínsecas ao diploma 

normativo internacional, à exemplo dos eventuais prazos de carência ou de eficácia da 

desvinculação. Assim como a aprovação de equivalência às emendas constitucionais não é 

condição suficiente per se para permitir a vigência interna do pacto internacional que ainda 

não tenha entrado em vigor externamente, se a denúncia tiver sua eficácia submetida a 

termo inicial diferido, ela somente implicará a exclusão do diploma normativo 

internacional do ordenamento jurídico nacional na mesma data em que produzir efeitos a 

desvinculação internacional. Mas se a prorrogação do termo final da vigência interna 

eventualmente vier a ser de tal maneira prejudicial aos interesses nacionais, ao ponto em 

que a urgência não recomendasse o aguardo da natural comunicação entre as ordens 

jurídicas, a suspensão imediata dos efeitos normativos do diploma internacional dentro do 

ordenamento jurídico do país poderá ser realizada por uma emenda à Constituição, a ser 

inserida no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – sendo este o espaço mais 

adequado para tanto. 
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II.3.4- Resta absolutamente vedado pelo sistema constitucional o ingresso 

de qualquer norma dotada de equivalência às emendas constitucionais que não tenha sido 

necessariamente aprovada por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos de votação. As cláusulas de agregação automática de emendas 

produzidas pelos órgãos previstos no próprio diploma internacional, à exemplo do Artigo 

47, 3, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, são em geral válidas 

quando incorporadas por tratados dotados da tradicional força de lei, porque nesta hipótese 

são impotentes para subverter a ordem normativa constitucional. Entretanto, quando 

inseridas em tratados qualificados com equivalência constitucional, como é o caso da 

Convenção, continuam passíveis de serem admitidas no ordenamento jurídico, mas 

limitadas ao status normativo meramente legal. 

 

III.1- O advento da EC nº 45/04 trouxe uma ampliação do espectro 

constitucional dos direitos fundamentais, já que enquanto o §2º abarca apenas os ‘direitos e 

garantias’, o §3º dota de equivalência constitucional mais normas do que exclusivamente 

os ‘direitos humanos’ que integram os ‘tratados e convenções internacionais’ sobre esta 

temática. A maior conformidade com a legítima manifestação constituinte veiculada pela 

Emenda respeita a formulação abrangente do dispositivo, representativa de uma opção pela 

admissão de uma maior extensão normativa com o status de emenda constitucional, não 

obstante sua irrefreável repercussão sistêmica, uma vez que não serão somente os direitos 

humanos do diploma normativo internacional o objeto considerado como equivalente às 

emendas constitucionais. 

 

III.2- A extensão do texto da Convenção e de seu Protocolo Facultativo, 

que se apresenta no mesmo padrão formal de redação dos demais diplomas de direitos 

humanos, oferece um amplo suporte empírico para a derivação da maior parte das 

especulações possíveis a respeito dos aspectos materiais da incorporação dos pactos 

internacionais com equivalência às Emendas. A solução das questões materiais mais 

pujantes não se encerra na especificidade da Convenção, podendo ser aplicada aos demais 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Deste modo, o recurso à 

Convenção para a abordagem desta problemática, se por um lado finca as formulações 

teóricas na realidade presente, por outro transcende o seu universo material, servindo de 
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instrumental empírico às proposições teórico-abstratas mais abrangentes sobre a temática 

do Poder Constituinte Derivado de Equivalência às Emendas Constitucionais. 

 

III.3- A ampliação do objeto da norma do §3º do art. 5º da Constituição, 

com sua extensão para mais que tão somente os direitos humanos, teve o escopo de 

explorar o total potencial normativo dos tratados e das convenções internacionais, através 

da  incorporação de todo o seu regime jurídico, o que inclui também os princípios; os 

programas; as definições; e outras regras relevantes, mas não enunciadoras de direitos 

humanos. Como resultado da atuação constituinte, o regime jurídico dos tratados e 

convenções aprovados, além de servir à interpretação e à delimitação dos exatos contornos 

dos direitos humanos neles veiculados, passa a se agregar ao regime jurídico maior da 

Constituição, conferindo autonomia às demais espécies normativas que, ao se 

amalgamarem às suas normas, transcendem o âmbito dos diplomas de onde se originam 

para espraiar efeitos constitucionais dentro do universo maior do ordenamento jurídico. 

 

III.3.1- Ao prever a incorporação dos “tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos”, o §3º deliberadamente abriu o espaço 

constitucional para muito mais que exclusivamente os direitos humanos e suas desinências, 

ao permitir o credenciamento com igual equivalência constitucional de todos os princípios 

do regime jurídico dos pactos internacionais e não só, e ainda assim eventualmente, 

daqueles obtidos a partir do elenco dos direitos humanos. Tais princípios, que do contrário 

teriam uma função exclusivamente hermenêutica, orientadora do sentido dos direitos 

humanos previstos no respectivo pacto internacional, passam também a espraiar efeitos 

internamente, atuando como vetores constitucionais do ordenamento jurídico e servindo 

como parâmetro de validade da legislação infraconstitucional. Dentre os possíveis 

princípios previstos nos diplomas internacionais, encontram-se aqueles: (i) veiculados 

através de enunciação explícita e diretamente relacionados a direitos humanos – 

acessibilidade; (ii) veiculados através de enunciação explícita e indiretamente relacionados 

aos direitos humanos – cooperação internacional; (iii) implícitos, que decorrem 

diretamente dos direitos humanos – plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

(iv) implícitos, que não necessariamente são obtidos de alguma norma de direitos 
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humanos, mas também ostentam relevância ao se depreenderem do conjunto normativo 

expresso - formação e capacitação de talentos. 

 

III. 3.2- Se não fossem igualmente incorporadas outras regras dos tratados 

e convenções internacionais, que não exclusivamente os direitos humanos, teriam sido 

deixadas de fora duas regras da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

que, ao lado de sua importância nevrálgica para o sistema de direitos do respectivo 

diploma normativo, são também as que acarretam maior repercussão em nossa ordem 

constitucional. A primeira delas é a expressa autorização genérica para a formulação de 

políticas afirmativas voltadas à concretização da efetiva igualdade material entre as 

pessoas portadoras de necessidades especiais e as demais pessoas, estabelecida através do 

inciso 4 do Artigo 5 da Convenção. A outra é a regra de observância da reserva do possível 

durante a implementação de um amplo rol de direitos fundamentais de natureza social, 

econômica e cultural, que pela primeira vez passou a ter expressa previsão no âmbito 

constitucional, com o Artigo 4, 2, da Convenção. É intrínseca à Convenção a consciência 

expressa de que grande parte dos direitos nela previstos dependem de implementação 

gradual, razão pela qual atrelou o dever de concretização dos diversos direitos humanos 

econômicos; sociais; e culturais nela previstos às condições materiais da realidade 

vivenciada pelos países membros, condicionando-a expressamente a “tanto quanto 

permitirem os recursos disponíveis”. A regra da reserva do possível não significa 

meramente um expediente de escusa, mas sim integra o próprio dever estatal, que é o dever 

de envidar o máximo de esforços no sentido da concretização destes direitos, e o máximo 

somente encontrará limites em “tanto quanto permitirem os recursos disponíveis”, isso 

tudo “a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos”, restando 

afastas as concepções utópicas imediatistas e impraticáveis e, ao mesmo tempo, a inércia 

de uma feição meramente programática. Por outro lado, a regra do Artigo 4, 2, da 

Convenção suplanta o contexto dos direitos dos portadores de necessidades especiais – sob 

a condição de se tornar discriminatória se válida apenas a estes – estendendo-se a todos os 

direitos fundamentais que demandem prestações positivas para a sua realização e para os 

quais a regra da reserva do possível é não só absolutamente pertinente, como 

imprescindível. 
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III.3.3- A veiculação de definições; conceitos; e de interpretação autêntica, 

ao facilitar a aplicação da Lei, afastando divergências doutrinárias e jurisprudenciais 

evitáveis, crescentemente deixou de ser considerada uma ingerência indevida ou até uma 

excentricidade por parte do legislador, para se impor como uma necessidade incontornável 

às legislações contemporâneas, editadas em um Mundo cada vez mais complexo e que 

assiste a uma crescente especialização técnica. A Convenção sobe os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, consistindo em um diploma normativo engendrado já no século XXI, que 

trata em boa parte da normatização de objetos técnicos especializados, valeu-se de 

definições, como as do seu Artigo 2, que convencionou o conceito, dentre outros, de 

‘desenho universal’ e ‘adaptação razoável, normas estas que igualmente foram dotadas de 

equivalência às emendas constitucionais. A definição mais importante da Convenção foi 

veiculada por seu Artigo 1, que fixou o conceito de pessoa portadora de necessidades 

especiais, superando não só em hierarquia, mas em qualidade, a definição legal até então 

vigente em nosso ordenamento jurídico. 

 

 III.3.4- A abrangência do objeto da norma inserida no §3º do art. 5º da 

Constituição, pela EC nº 45/04, igualmente dotou de equivalência constitucional as normas 

programáticas de políticas publicas integrantes dos tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos assim admitidos. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em razão do nível de detalhamento dos instrumentos das políticas de 

conscientização (Artigo 8, 2), mais do que simplesmente a projeção, realizou a 

constitucionalização de uma política pública já praticamente definida – e não somente a 

previsão de seus elementos estruturantes e objetivos fundamentais, como o fez o art. 214 

da CF/88, ao tratar do plano nacional de educação, dando azo a uma situação jurídica 

absolutamente sui generis. A partir de então, é possível abstrair o conceito de que uma 

política pública é constitucionalizada quando suas principais medidas já estão traçadas em 

nível constitucional, não cabendo mais a formulação propriamente dita pelos Poderes 

Públicos (as margens de liberdade do legislador e discricionariedade do administrador 

foram demasiadamente cerceadas), mas somente no seu desenvolvimento e execução – o 

que é substancialmente distinto da hipótese mais comum de previsão constitucional para a 

realização (infraconstitucional) de uma política pública. 
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III.4- Dentre as normas dos tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos aprovados como equivalentes às emendas constitucionais, existem 

aquelas que, em razão de aspectos como a ausência de pertinência temática; coerência 

sistêmica; e implicação lógica; não encontram espaço para sua execução com tais efeitos 

dentro do ordenamento interno, porque dizem respeito exclusivamente às obrigações do 

Estado no âmbito internacional. A inexistência de relevância para o cotidiano jurídico 

nacional da agregação, com efeitos constitucionais, de normas como a que estabelece as 

línguas em que estão redigidos os textos da Convenção considerados autênticos (Artigo 

50); a que aponta o Secretário-Geral das Nações Unidas como depositário do diploma 

normativo; e as que tratam de temas como o da Conferência dos Estados Partes e do 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é uma evidência pragmática que se 

encontra também fundada nas concepções de Soberania e de limitação do Poder 

Constituinte Derivado. A interpretação seletiva consiste em uma necessidade 

intransponível decorrente da dificuldade inerente ao objeto mais abrangente do §3º do art. 

5º da Constituição, que adotou um termo mais amplo, como é o de “tratados e convenções 

internacionais”. Mesmo que o Poder Constituinte tivesse consignado expressamente que 

apenas poderiam adquirir equivalência com as emendas constitucionais as normas que 

tenham pertinência lógica para vigorar internamente, em nada mudaria a indispensável 

intervenção hermenêutica para a referida triagem porque, no que concerne às regras, que 

são a hipótese mais latente (mas não exclusiva) das normas de pertinência exclusivamente 

internacional, não seria possível discerni-las, a priori, dentre todas aquelas contidas no 

diploma normativo internacional, sem que o legislador se transfigurasse indevidamente em 

hermeneuta. Tal expressão normativa acabaria, portanto, tendo pouco efeito prático e, por 

outro lado, como o postulado da lógica subjaz ao sistema jurídico, já se impõe ao intérprete 

o dever teórico intransponível de obter os resultados mais plausíveis. 
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