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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas surgiram diversas doutrinas sobre possíveis evoluções do constitucionalismo, 

impulsionadas pelos processos de globalização, regionalização e transnacionalização. Partindo da ideia de 

crise do Estado moderno e crise da soberania, doutrinadores nacionais e estrangeiros desenvolvem teorias 

sobre um constitucionalismo sem Estado e sem Constituição, múltiplos constitucionalismos convivendo sem 

relação hierárquica entre eles. Assim, a partir da análise dos conceitos clássicos e das principais doutrinas 

sobre as diferentes formas de aproximação entre o direito constitucional e o direito internacional, procura-se 

avaliar o impacto real da globalização no Estado moderno, em especial para a soberania nacional e o direito 

constitucional. Busca-se demonstrar que ainda há lugar para a soberania. 

 

Palavras-chaves: Constitucionalismo, Estado moderno, Soberania, Constitucionalismo Global, 

Direito transnacional, Transconstitucionalismo. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent decades, various doctrines about possible developments of constitutionalism emerged, 

driven by the process of globalization, regionalization and transnationalization. Starting from the idea of the 

modern State crisis and sovereignty crisis, domestic and foreign scholars develop theories over a 

constitutionalism without a state or constitution, multiple constitutionalism coexisting with no hierarchical 

relationship between them. Thus, from the analysis of classical concepts and the main doctrines about the 

different ways of approaching the constitutional law and international law, seeks to assess the real impact of 

globalization in the modern State, especially for national sovereignty and constitutional law. It is quite 

evident that there is still room for sovereignty.  

 

Keywords: Constitutionalism, modern State, Sovereignty, Global Constitutionalism, transnational 

law, Transconstitucionalism. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Au cours des dernières décennies, plusieurs doctrines sur les possibles développements du 

constitutionnalisme ont émergées, entraînées par la mondialisation, la régionalisation et la 

transnationalisation. À partir de la crise de l'État moderne et de la souveraineté, les chercheurs nationaux et 

étrangers développent des théories sur un constitutionnalisme apatride et sans Constitution, plusieurs 

constitucionnalismes coexistant sans aucune relation hiérarchique entre eux. Ainsi, à partir de l'analyse des 

concepts classiques et les principales doctrines sur les différentes façons d'approcher le droit constitutionnel 

et le droit international, vise à évaluer l'impact réel de la mondialisation dans l'État moderne, en particulier de 

la souveraineté nationale et le droit constitutionnel. On vise à démontrer qu'il existe toujours la souveraineté 

de la chambre.  

 

Mots-clés: Constitutionnalisme, L'Etat moderne, La Souveraineté, Constitutionnalisme Global, Le 

Droit Transnational, Transconstitucionalisme. 

 

  



 20 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 13 

1. SOBERANIA, GLOBALIZAÇÃO E GOVERNANÇA MUNDIAL ............................................... 18 

1.1. Crise do Estado Moderno? A questão da organização do poder .......................... 20 

1.2. Crise do Constitucionalismo? A questão da limitação do poder .......................... 43 

1.3. Crise do Direito Internacional? A questão do compartilhamento do poder ... 60 

1.4. Crise da Soberania? A questão da legitimação do poder ......................................... 75 

1.5. Síntese Conclusiva do Capítulo 1 ..................................................................................... 106 

2. MOVIMENTOS DE APROXIMAÇÃO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL E O DIREITO 

INTERNACIONAL ................................................................................................................ 111 

2.1. Constitucionalização do Direito Internacional? Globalização e Ordenamento Jurídico Internacional 

................................................................................................................... 113 

2.2. Internacionalização do direito constitucional? Globalização e Ordenamento Jurídico Nacional 

............................................................................................................................. 145 

2.3. Constitucionalismo Pós-Nacional? Globalização e Ordenamento Jurídico Transnacional 

................................................................................................................................... 176 

2.4. Constitucionalismo Mundial? Globalização e Ordenamento Jurídico 

Mundial...................................................................................... .......................................................... 213 

2.5. Síntese Conclusiva do Capítulo 2 ..................................................................................... 230 

3. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO ...................................................................................................... 235 

3.1. A abertura do Direito Constitucional brasileiro ao Direito Internacional .... 238 

3.2. O Direito Constitucional brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos .... 248 

3.3. STF e Mercosul ......................................................................................................... ............... 271 

3.4. STF e Diálogo Constitucional ............................................................................................ 276 

3.5 Síntese Conclusiva do Capítulo 3 ...................................................................................... 284 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................................. 287 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................ 291 

  



 21 

ÍNDICE 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 13 

1. SOBERANIA, GLOBALIZAÇÃO E GOVERNANÇA MUNDIAL ............................................. 18 

1.1. Crise do Estado Moderno? A questão da organização do poder .......................... 20 

1.1.1. As Origens do Estado Moderno ............................................................................. 22 

1.1.2. A Evolução do Estado Moderno ............................................................................ 25 

1.1.2.1. O Estado Absolutista ................................................................................... 26 

1.1.2.2. O Estado Constitucional ............................................................................. 27 

1.1.2.2.1. O Estado Liberal .............................................................................. 27 

1.1.2.2.2. O Estado Social ................................................................................ 28 

1.1.3. Estado e Direito ............................................................................................................ 30 

1.1.3.1. Estado de Direito .......................................................................................... 31 

1.1.3.2. Estado Legal .................................................................................................... 33 

1.1.3.3. Estado Democrático de Direito ............................................................... 34 

1.1.4. Há um Estado Pós-Moderno? ................................................................................. 35 

1.2. Crise do Constitucionalismo? A questão da limitação do poder .......................... 43 

1.2.1. Origens do Constitucionalismo ............................................................................. 44 

1.2.1.1. Modelos de Constitucionalismo ............................................................. 45 

1.2.1.2. Evolução do constitucionalismo ............................................................. 46 

1.2.2. Constituição e Estado ................................................................................................ 47 

1.2.2.1. A Constituição moderna ............................................................................ 48 

1.2.2.2. Concepções de Constituição ..................................................................... 49 

1.2.2.2.1. A Constituição para Lassalle ...................................................... 49 

1.2.2.2.2. A Constituição para Kelsen ........................................................ 50 

1.2.2.2.3. A Constituição para Schmitt ...................................................... 52 

1.2.2.3. Estado e Constituição .................................................................................. 53 

1.2.3.  Soberania e Poder Constituinte ........................................................................... 55 

1.2.3.1. Supremacia da Constituição ..................................................................... 56 

1.2.3.2. Limitações ao Poder Constituinte .......................................................... 57 

1.2.4. Há um Constitucionalismo pós-moderno? ....................................................... 58 

1.3. Crise do direito internacional? A questão do compartilhamento do poder .... 60 

1.3.1. Origens do Direito Internacional .......................................................................... 61 

1.3.1.1. Evolução do Direito Internacional ........................................................ 65 

1.3.2. Relação entre Direito Internacional e Direito Interno ................................ 66 

1.3.2.1. Monismo e Dualismo ................................................................................... 67 

1.3.2.2. Sistemas de relevância do Direito Internacional na Ordem Interna 

........................................................................................................................ 69 

1.3.2.3. Posição da norma internacional na ordem interna ....................... 69 



 22 

1.3.3. Modelos de convivência internacional ............................................................... 70 

1.3.3.1. O modelo Maquiavélico-hobbesiano .................................................... 70 

1.3.3.2. O modelo Grociniano ................................................................................... 71 

1.3.3.3. O modelo Kantiano ....................................................................................... 71  

1.3.4. Supremacia do Direito Internacional? ............................................................... 72 

1.3.4.1. A institucionalização do Direito Internacional ................................ 73 

1.3.4.2. A Jusfundamentalidade .............................................................................. 73 

1.4. Crise da Soberania? A questão da legitimação do poder ......................................... 75 

1.4.1. Origens e concepções de Soberania .................................................................... 76 

1.4.1.1. Conceito Jurídico e Político de Soberania .......................................... 82 

1.4.1.2. Soberania Nacional, Soberania Popular e  Soberania do Estado 

........................................................................................................................................ 85 

1.4.1.3. Soberania Interna e Soberania Externa .............................................. 87 

1.4.2. Poder e Direito ............................................................................................................. . 88 

1.4.2.1. Poder e Direito além do Estado .............................................................. 92 

1.4.2.2. Poder e Democracia ..................................................................................... 94 

1.4.3. Globalização e Governança Mundial ................................................................... 95 

1.4.3.1. A globalização ................................................................................................. 96 

1.4.3.2. Ordem Transnacional ................................................................................. 98 

1.4.3.3. Governança Global ....................................................................................... 99 

1.4.4. Relativização da Soberania? ................................................................................. 101 

1.5. Síntese Conclusiva do Capítulo 1 .................................................................................... 106 

2. MOVIMENTOS DE APROXIMAÇÃO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL E O DIREITO 

INTERNACIONAL ......................................................................................................... 111 

2.1. Constitucionalização do Direito Internacional? Globalização e Ordenamento Jurídico Internacional 

.......................................................................................................... 113 

2.1.1. A Expansão das normas de Direito Internacional ...................................... 116 

2.1.1.1. O Adensamento normativo .................................................................... 117 

2.1.1.2. A Fragmentação do Direito Internacional ....................................... 118 

2.1.1.3. O Diálogo de Fontes .................................................................................. 121 

2.1.2. A Institucionalização do Direito Internacional ............................................ 122 

2.1.2.1. O sistema da Organização das Nações Unidas ............................... 124 

2.1.2.2. O sistema de Bretton Woods ................................................................. 126 

2.1.2.3. O Tribunal Penal Internacional ............................................................ 129 

2.1.3. A Regionalização do Direito Internacional .................................................... 131 

2.1.3.1. A União Europeia ....................................................................................... 132 

2.1.3.2. O Mercosul .................................................................................................... 134 

2.1.3.3. Demais blocos regionais ......................................................................... 135 

2.1.4. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos ........................................ 136 

2.1.4.1. Convenção Europeia e Corte Europeia de Direitos Humanos  138 



 23 

2.1.4.2. Pacto de São José da Costa Rica e Corte Interamericana de Direitos Humanos 

............................................................................................... 140 

2.1.4.3. Carta Africana e Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

........................................................................................................................ 144 

2.2. Internacionalização do direito constitucional? Globalização e Ordenamento Jurídico Nacional 

.................................................................................................................... 145 

2.2.1. Constituição e Direito Internacional ................................................................ 148 

2.2.1.1. A relação entre o ordenamento jurídico nacional e o internacional 

......................................................................................................... 149 

2.2.1.1.1. A primazia do Direito comunitário ...................................... 152 

2.2.1.2. A relação entre Cortes Nacionais e Internacionais ...................... 154 

2.2.1.2.1. O Princípio da margem nacional de apreciação ............. 155 

2.2.2. Controle de Convencinalidade ............................................................................ 156 

2.2.2.1. Controle de Convencionalidade na Europa .................................... 157 

2.2.2.2. Controle de Convencionalidade na América-Latina .................... 159 

2.2.3. Diálogo entre Cortes ................................................................................................ 162 

2.2.3.1. A Constituição e o Direito Estrangeiro ............................................. 163 

2.2.3.1.1. O uso do direito estrangeiro pelos tribunais norte-americanos 

.................................................................................................. 164 

2.2.3.2. O Diálogo entre Tribunais Nacionais ................................................. 169 

2.2.3.3. O Diálogo entre Tribunais Nacionais e Regionais ........................ 171 

2.2.3.4. O Diálogo entre Tribunais Nacionais e Internacionais .............. 174 

2.2.4. O Estado Constitucional Cooperativo .............................................................. 175 

2.3. Constitucionalismo Pós-Nacional? Globalização e Ordem Transnacional .... 176 

2.3.1. Constitucionalismo Pluralista ............................................................................. 178 

2.3.1.1. O Constitucionalismo Pluralista de Neil MacCormick ................ 179 

2.3.1.2. O Constitucionalismo Pluralista de Neil Walker ........................... 181 

2.3.2. Constitucionalismo Supranacional ................................................................... 183 

2.3.2.1. Constitucionalismo Multinível ............................................................. 184 

2.3.2.2. Interconstitucionalismo .......................................................................... 188 

2.3.2.3. Constituições em Rede ............................................................................. 193 

2.3.3. Direito Transnacional ............................................................................................. 196 

2.3.3.1. O Direito Transnacional de Philip Jessup ........................................ 197 

2.3.3.2. As Constituições Civis Globais de Teubner ..................................... 200 

2.3.3.3. O Direito Transnacional em Rede de K-H Lauder ........................ 204 

2.3.4. Transconstitucionalismo ....................................................................................... 208 

2.4. Constitucionalismo Mundial? Globalização e Ordenamento Jurídico 

Mundial...................................................................................................................... ................. 213 

2.4.1. Globalização Judicial ....................................................................................... ......... 215 

2.4.2. Constitucionalismo Global .................................................................................... 220 



 24 

2.4.3. Constituição Global .................................................................................................. 223 

2.4.4. Constitucionalização Mundial? ........................................................................... 227 

2.5. Síntese conclusiva do Capítulo 2 ..................................................................................... 230 

3. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO .............................................................................................. 235 

3.1. A abertura do Direito Constitucional brasileiro ao Direito Internacional .... 238 

3.1.1. Os Tratados Internacionais no ordenamento jurídico brasileiro ........ 242 

3.1.1.1. Os Tratados Internacionais na jurisprudência do STF .............. 242 

3.1.1.2. A incorporação dos Tratados de Direitos Humanos ................... 245 

3.1.2. A adesão ao Tribunal Penal Internacional ..................................................... 245 

3.2. O Direito Constitucional brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

.................................................................................................................................... 248 

3.2.1. Vinculação à jurisprudência da Corte? ............................................................ 250 

3.2.1.1. O “diálogo de surdos” envolvendo a Lei de Anistia ..................... 253 

3.2.1.1.1. A decisão do STF sobre a Lei de Anistia ............................ 254 

3.2.1.1.2. A decisão da CIDH contra o Brasil ........................................ 258 

3.2.1.1.3. Consequências da decisão da CIDH ......................................261 

3.2.1.2. A vinculação à jurisprudência da CIDH sobre direito ao 

recurso......................................................................................................................  262 

3.2.2. Medidas Cautelares da CIDH ................................................................................ 264 

3.2.3. Controle de Convencionalidade no Brasil ...................................................... 266 

3.3. STF e Mercosul .............................................................................................................. .......... 271 

3.3.1. Aplicabilidade direta das normas do Mercosul? ......................................... 271 

3.3.2. Cooperação Judicial: Protocolo de Las Leñas ............................................... 274 

3.3.3. Medidas Cautelares .................................................................................................. 275 

3.4. STF e Diálogo Constitucional ............................................................................................ 276 

3.4.1. Referência ao Direito estrangeiro ..................................................................... 276 

3.4.2. Diálogo entre Cortes ................................................................................................ 280 

3.4.3. Diálogos Transnacionais ........................................................................................ 281 

3.5. Síntese Conclusiva do Capítulo 3 .................................................................................... 284 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................................. 287 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................ 291 

 

 

  



 25 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

I. Globalização, Crise do Estado e Crise da Soberania 

A atualidade parece ser caracterizada pela ideia de crise e ruptura. Fala-se em 

“fim da modernidade”, “era da decadência”, “fim da história”, “fase de transformações”. 

Conforme Frank Richard Pfetsch, já em 1969 John Hertz apontava a “crise do Estado-

nação”, Ernest-Otto Czempiel falava em “soberania anacrônica” e Daniel Bell concluía 

que o Estado se tornava pequeno para enfrentar os novos problemas da vida 

contemporânea. O Estado teria se tornado prisioneiro dos processos de europeização, 

globalização, individualização e renacionalização.
1
 

Diante de cenário, economistas, historiadores, sociólogos, filósofos, cientistas 

políticos e juristas já falam no fim do Estado Moderno, na superação do conceito de 

soberania e na construção de uma “governança mundial” sem Estado como alternativa para 

a vida em sociedade. O mundo cibernético, resultado das novas tecnológicas, aparece 

como principal ferramenta desse processo. Fala-se em sociedade em rede, democracia 

comunicacional, “república.com”, etc... Essas novas formas de organização caracterizam-

se pela produção de normas sem a identificação de uma fonte única, ligada a uma esfera de 

poder. Essas normas surgem a partir de interações entre membros da própria sociedade 

civil. Exemplo disso é o que ocorre com a Internet e com a tentativa de regulá-la. Seriam 

as novas ordens transnacionais. 

A globalização impulsiona, também, a aproximação recíproca entre Direito 

Internacional e Direito Constitucional, questionando os pressupostos básicos do 

constitucionalismo moderno que, por inspiração positivista, identificam na Constituição, 

fruto do poder constituinte, reflexo da soberania do povo, o ápice do ordenamento jurídico 

do Estado-Nação. No entanto, como bem observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, já 

Sieyés via no direito natural um limite para a obra do poder constituinte originário: 

“O constitucionalismo de cor positivista, de modo geral, não 

admite haver normas acima da Constituição. É o que se exprime na 

                                                           
1
 PFETSCH, Frank Richard. “Capacidade de atuar e legitimação do Estado democrático de direito na era da 

globalização”, In: Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 41, N. 2, 1998, p. 102-103. 
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ideia da soberania do Poder Constituinte, eco da soberania do 

povo, o titular em última instância do Poder. Na verdade, a tese 

não espelha adequadamente o pensamento de Sieyès. Este, com 

efeito, admite seja o Constituinte limitado pelos direitos naturais.”
2
 

Hoje, essa limitação parece estar atrelada igualmente à participação dos Estados 

em entes supranacionais, como a União Europeia, que faz com que as Constituições desses 

Estados obedeçam a princípios de ordem internacional. Doutrinadores europeus
3

, 

inclusive, identificam na União Europeia uma forma de “governança multinível”, na qual o 

poder público mostra-se difuso e descentralizado, tornando os Estados menos influentes. 

Por outro lado, a interferência de normas e instâncias internacionais nas decisões 

dos Estados, quer no plano internacional, quer no plano nacional, parece colocar em 

cheque a soberania. Nas palavras de Ferrajoli: 

“O Estado nacional como sujeito soberano está hoje numa crise 

que vem tanto de cima quanto de baixo. (...) O Estado já é 

demasiado grande para as coisas pequenas e demasiado pequeno 

para as coisas grandes. (...) Naturalmente, essa crise do Estado é 

uma crise de época, com consequências imprevisíveis. Mas 

acreditamos que cabe à cultura jurídica e política apoiar-se naquela 

‘razão artificial’ que é o direito, e que já no passado moldou o 

Estado em suas relações internas, para indicar as formas e os 

percursos: os quais passam, evidentemente, através da superação 

da própria forma do Estado nacional e através da reconstrução do 

direito internacional, fundamentado não mais sobre a soberania dos 

Estados, mas desta vez sobre as autonomias dos povos.”
4
 

Já Crawford, embora reconheça que a globalização é um forte desafio para a 

soberania, uma vez que os movimentos de pessoas e capital, ideias e informações, deixam 

a noção de um Estado soberano cada vez menos real, sustenta que suas bases normativas 

ainda permanecem: 

“Relatórios sobre a morte de soberania são muito exagerados: não 

só é o estado livre para exercer a sua soberania, a proteção de seus 

interesses praticamente exige isso. Ele pode entrar em uma 

variedade de relações políticas que envolvam associação com 

outros Estados. Ele pode decidir ‘reunir’ soberanias através de 

instituições regionais, como a União Europeia - supondo que elas 

estão disponíveis para ele. Ou pode entrar em acordos substantivos 

específicos com outros Estados e organizações. Breve integração 

em grande escala em outro Estado, a sua soberania sobrevive a tais 

exercícios, refletindo a continua identidade da comunidade 

                                                           
2
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional. 2. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 36. 
3
 QUEIROZ, Direito Constitucional Internacional. Lisboa: Coimbra Editora, 2011 p. 55. 

4
 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 48-52. 
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territorial em relação à qual o seu governo deve ser (e às vezes é) 

responsável.”
5
 

Stephen Krasner observa, no entanto, que a soberania - que é vista como 

ameaçada pela globalização - corresponde a uma concepção de soberania enquanto 

controle, não autoridade. Ou seja, a perda de controle do Estado sobre determinada 

atividade não significa que tenha perdido a autoridade sobre essa área, o seu direito de 

regular.
6
 

II. Constitucionalização do Direito Internacional, Internacionalização do Direito 

Constitucional e Pluralismo Constitucional 

Falar em “deslocação do mundo dos Estados” tornou-se um lugar comum segundo 

Canotilho. O “novo tempo” seria formado não mais por Estados-nação, mas por 

“constelações pós-nacionais”. Nesse contexto, o Direito Constitucional e o Direito 

Internacional se confrontam e passa-se a falar em: “direito constitucional integrado”, 

“estados nacionais supranacionais”, “estado constitucional cooperativamente aberto”, 

“estados constitucionais abertos”. Já as constituições supranacionalizam-se ou 

internacionalizam-se. Ou seja, com a integração dos Estados em comunidades 

supranacionais ou organismos internacionais, os problemas do Estado e da Constituição se 

integram em um novo “direito constitucional internacional”.
7
 

Nesse cenário, proliferam-se teses sobre a inter-relação entre os diversos 

“ordenamentos jurídicos constitucionais”, que convivem horizontalmente. A Europa, por 

força da imprecisão conceitual do “espaço europeu”, é o berço das novas ideias: o 

constitucionalismo pluralista de Neil MacCormick e Neil Walker, o constitucionalismo 

Multinível de Ingolf Pernice, o Interconstitucionalismo de Lucas Pires ou as ideias de 

Constituição em rede. 

                                                           
5
 CRAWFORD, James. “Sovereignty as legal value”,  in The Cambridge Companion to International Law. 

Edited by James Crawford and Martti Koskenniemi. Cambridge University Press, 2012, p. 132: Reports of 

the death of sovereignty are much exaggerated: not only is the state free to exercise its sovereignty; the 

protection of its interests practically requires it. It can enter into a variety of political relations involving 

association with other states. It can decide to ‘pool’ sovereignty through regional institutions such as the 

European Union – assuming they are available to it. Or it can enter into specific substantive arrangements 

with other states and organisations. Short of full-scale integration in another state, its sovereignty survives 

such exercises of it, reflecting the continued identity of the territorial community to which its government 

should be (and sometimes is) accountable.” 
6
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Também as concepções de direito transnacional (Philip Jessup, Gralf-Peter 

Calliess e Karl-Heinz Ladeur), constituições sociais (Teubner) e transconstitucionalismo 

(Marcelo Neves), baseadas nas ideais de Luhmann, que acabam por influenciar o retorno 

dos ideais universalistas de Kant, de um constitucionalismo global (Anne Peters) ou uma 

constituição global (Habermas). 

A articulação desses movimentos, desses novos ordenamentos, acaba sendo 

exercida pelos Tribunais ao redor do mundo, sinal da substituição do gubernaculum pela 

iurisdictio na esfera global, dando origem às teorias sobre globalização judicial ou 

judicialização universal (Anne-Marie Slaughter). 

Jorge Miranda, por sua vez, entende que esses diferentes processos de 

relacionamento da ordem interna com outras ordens (supranacionais, regionais, globais, 

etc...) devem ser estudados por meio de quatro diferentes perspectivas: a do 

“transconstitucionalismo em nível externo” (direitos fundamentais e direitos humanos; 

direito da União Europeia e Constituições dos Estados-membros); a do 

“transconstitucionalismo em nível interno” (recepção de normas e institutos de 

constituições anteriores; Constituição do Estado Federal e Constituições dos Estados 

Federados; regime constitucional de minorias e comunidades indígenas); a do 

“transconstitucionalismo a nível interno por efeito de fatores externos” (limites 

heterônomos do poder constituinte; heteroconstituições); e a do “interconstitucionalismo” 

(influência recíproca de certas Constituições; influência recíproca das jurisprudências 

constitucionais de uns países sobre as de outros).
8
 

Independentemente da teoria adotada, a globalização parece apresentar desafios à 

doutrina constitucional. A atuação das Cortes Internacionais, a importância reconhecida 

aos tratados internacionais, especialmente aos tratados sobre direitos humanos, a formação 

de normas que transpassam as realidades nacionais, como a regulação da Internet, a troca 

de experiências entre cortes internacionais, a formação de novos tipos de associação de 

Estados, como a União Europeia, parecem questionar a ideia de Constituição como 

ordenamento jurídico supremo de um Estado soberano. 

III. Objetivos e plano de trabalho 

A pesquisa apresentada tem como tema central o estudo da evolução do Estado e 

do Constitucionalismo, as possíveis adaptações ao processo de globalização e as 
                                                           
8
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a
. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 187-

188. 
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consequências para o princípio da soberania nacional. Para tanto, o trabalho está dividido 

em três capítulos. 

No primeiro capítulo, parte-se do estudo do Estado para verificar em que medida 

os elementos do Estado Moderno teriam sido atingidos pela globalização, de modo a 

transformá-lo em um novo tipo de Estado, afetando sua soberania, e, assim, levando ao 

desenvolvimento de um novo constitucionalismo. O capítulo, então, divide-se em quatro 

subcapítulos para melhor analisar as supostas crises do Estado moderno, do 

Constitucionalismo, do Direito Internacional e, portanto, da Soberania, que perpassa as três 

anteriores. 

No segundo capítulo, busca-se identificar e analisar as principais teorias sobre o 

mútuo processo de constitucionalização e internacionalização do Direito que, para a 

doutrina examinada, seria em boa parte consequência da globalização e das “crises” 

apontadas no primeiro capítulo. Dessa forma, examina as principais características de um 

Direito Internacional constitucionalizado e de um Direito Constitucional 

internacionalizado, buscando, a partir daí, sistematizar as novas ordens jurídicas oriundas 

desse processo e sua relação com o constitucionalismo: ordem transnacional e global. 

No terceiro capítulo, por fim, pretende-se demonstrar, a partir do exame de 

algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, a validade das conclusões apontadas nos 

dois capítulos anteriores para a realidade brasileira: o Estado brasileiro permanece um 

Estado soberano e a Constituição brasileira continua desempenhando o papel de supremo 

poder a decidir quais normas incidem no ordenamento jurídico brasileiro e como. Para 

tanto, a análise da Constituição brasileira e da interpretação que dela faz o Supremo 

Tribunal Federal parecem a melhor forma de comprovar tais constatações. Neste contexto, 

abertura constitucional brasileira ao Direito Internacional, as decisões que envolvem, de 

alguma forma, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a relação existe com o 

Mercosul e os “diálogos” travados pelo Supremo com o direito estrangeiro e com órgãos 

decisórios estrangeiros, internacionais e transnacionais. 
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CAPÍTULO 1 - SOBERANIA, GLOBALIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

MUNDIAL 

 

“A soberania do Estado se dilui. Os poderes públicos se articulam 

em formas pluralistas e policêntricas. Os sistemas jurídicos 

nacionais são confrontados com problemas que estão além de sua 

capacidade de resolvê-los sozinhos. A eles se sobrepõem outros 

sistemas jurídicos, em muitos níveis.”
9
 

 

O capítulo primeiro, a partir do exame de conceitos clássicos, pretende 

demonstrar até que ponto a globalização interfere na conformação do Estado moderno e 

nos princípios gerais do constitucionalismo. 

Deve-se entender por globalização ao menos dois fenômenos distintos, segundo 

David Held. O primeiro é o do alcance mundial das atividades política, econômica e social. 

O segundo é a intensificação da interação entre os Estados e a sociedade internacional. As 

novas tecnologias, especialmente nas áreas de comunicação e informação, vem tornando 

tais interconexões mais intensas e aceleradas expandindo-se para as dimensões 

tecnológica, organizacional, administrativa e legal.
10

 

Para Sabino Cassese, a globalização consiste no “desenvolvimento de redes de 

produção internacionais, dispersão de unidades produtivas em diferentes países, 

fragmentação e flexibilidade do processo de produção, interpenetração de mercados, 

instantaneidade dos fluxos financeiros e informativos, modificação dos tipos de riqueza e 

trabalho e padronização universal dos meios de negociação”. Nesse contexto, surge a 

governança e as ordens públicas globais com a missão de tentar controlá-la, limitando os 

novos “soberanos” que seriam as grandes multinacionais.
11

 

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a globalização (mundialização das 

relações políticas, econômicas e sociais, fortalecida pelos meios de comunicação e de 

                                                           
9
CASSESE, Sabino. I Tribunali di Babele: I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale. Roma: Donzelli 

editore, 2009, p. 3: “La sovranità statale si diluisce. I poteri pubblici si riarticolano in forme pluralistiche e 

policentriche. Gli ordinamenti giuridici nazionali debbono affrontare problemi che vanno oltre la loro 

capacità di risolverli da soli. Ad essi si sovrappongono altri ordinamenti giuridici, su più livelli.” 
10

 HELD, David. “A Democracia, o Estado-Nação e o Sistema Global”, In: Lua Nova, No. 23, março 1991, 

p. 157. 
11

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Tradução Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. 

Campinas, SP: Saberes Editoria, 2010, p.25-26. 



 31 

transporte) certamente contribuiu para a multiplicação do fenômeno associativo de Estados 

como forma de melhor enfrentá-la.
12

 

Essas associações de Estados apresentam-se nas mais variadas formas, sendo que 

a União Europeia é o exemplo melhor desenvolvido e mais complexo, tendo atingido o 

mais alto grau de institucionalização. 

Tais associações, além de rediscutirem o papel dos Estados nacionais, apresentam 

novos desafios para o constitucionalismo, forma de organização do poder político adotada 

pelos Estados Nacionais a partir do século XVIII. 

Por outro lado, a crescente institucionalização do Direito Internacional, com a 

criação de Organismos internacionais de regulação, em resposta à globalização dos 

mercados, à mobilidade de pessoas e aos problemas mundiais como o meio ambiente, 

também interferem no papel desempenhado tradicionalmente pelo Estado Moderno e pelo 

constitucionalismo. 

As novas características que vem assumindo o Estado, o constitucionalismo e o 

Direito Internacional acabam por fortalecer as doutrinas cosmopolitas, universalistas e 

internacionalistas, que já indicam o fim ou, ao menos, a relativização da concepção de 

soberania. 

Cosmopolitismo, segundo Giuseppe Ricuperati, “é a doutrina que nega as divisões 

territoriais e políticas (pátria, nação, Estado), afirmando o direito do homem, 

particularmente do intelectual, a definir-se como cidadão do mundo”. Segundo o mesmo 

autor, distingue-se do universalismo, que é a forma generalizada de se referir a qualquer 

doutrina anti-individualista, e do internacionalismo, que necessita de uma unidade jurídica 

supranacional, questionando claramente as organizações políticas nacionais.
13

 

No entanto, verifica-se que as questões colocadas hoje pela globalização não 

diferem tanto das questões enfrentadas pela humanidade no início da modernidade. Há um 

ponto em comum que acompanha toda forma de organização humana: a questão do poder 

(organização, exercício, limitação e legitimação do poder). Poder aqui entendido em seu 
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significado amplo, compreendido como “capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir 

efeitos”
14

. 

Cezar Saldanha Souza Junior esclarece que “como fenômeno social, o direito 

nasce e evolui sobre o pano de fundo das relações entre a sociedade (a comunidade) e o 

mando de última instância que sobre ela atua (o poder)”. Na contemporaneidade, esse 

poder seria, essencialmente o poder do Estado, embora possa comportar exceções, como o 

direito internacional.
15

 

O “Estado justamente organizado”, como ensina Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, no qual o poder está limitado, dividido e é exercido pelo próprio povo ou seus 

representantes, é o “defensor da liberdade”.
16

 

Mas se o Estado, o Estado moderno, está em crise e rumo à sua substituição por 

uma “arena global”, cabe indagar: ainda há poder estatal (soberania)? Qual o significado 

da soberania hoje? A Constituição ainda é a expressão da vontade do poder constituinte? A 

soberania ainda é a manifestação última na criação do Direito? O poder estatal foi 

transferido para as organizações supranacionais? A quem cabe defender a liberdade dos 

indivíduos em um mundo globalizado? A quem pertence o poder na esfera global? 

 

 

1.1. Crise do Estado Moderno? A questão da organização do poder 

 

Como leciona Carré de Malberg, “todo estudo de direito público em geral e de 

direito constitucional em particular contém e pressupõe a noção de Estado”.
17

 

A palavra Estado, como designação de uma sociedade política com características 

específicas, surge
18

 pela primeira vez na obra de Maquiavel, “O Príncipe”
19

, em 1513.
20

 O 
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surgimento dessa nova forma de organização política na Europa se confunde com o início 

da modernidade
21

.
 22

 

Essa nova forma de organização política que faz jus ao nome de Estado apresenta 

ao menos três elementos constitutivos comuns
23

 sob o ponto de vista fático: uma 

comunidade humana, fixada em um território próprio e subordinada a um poder público 

organizado.
24

 

Cezar Saldanha Souza Junior conceitua Estado, a partir das cinco causas de 

Aristóteles, como “a sociedade humana fixada sobre um território próprio (causa material), 

sujeita a instituições dotadas de mando político soberano (causa formal), que tem por 

finalidade o bem comum (causa final), originada de necessidades básicas do humano 

(causa eficiente), constituída e operante por meio do direito (causa instrumental)”
25

. 
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Esse Estado, o Estado Moderno, nas palavras de Matteucci, seguindo Max Weber, 

corresponde a uma “forma historicamente determinada de organização do poder” em que 

apenas uma instância detém o monopólio legítimo da força, caracteriza-se pelo 

“monopólio do político” ou pela “identidade entre o Estado e o político”.
26

 

Assim, a partir da modernidade, o Estado passou a exercer o poder sobre o seu 

território e sobre as pessoas que nele se encontram, tornando obrigatórias suas leis a todos 

os indivíduos que estão em seu território.
27

 O elemento central de diferenciação do Estado 

moderno europeu para outras formas de organização do poder é justamente a centralização 

progressiva do poder em uma instância mais ampla que passa a englobar todas as relações 

políticas.
28

 

Mas o poder exercido pelo Estado é um poder qualificado, que recebeu o nome de 

soberania. Conforme definido por Darcy Azambuja, este poder “se distingue pelo fato de 

ser supremo, dotado de coação irresistível em relação aos indivíduos e grupos que formam 

sua população, e ser independente em relação ao governo de outros Estados”.
29

 

Conforme sublinha Jacques Chevallier, “o Estado tornou-se assim a chave de 

abóbada da sociedade”, passando a regulamentar a vida econômica e assumindo a 

responsabilidade pelas necessidades sociais. Essa concepção de Estado “tutor da 

sociedade”, no entanto, teria entrado em crise no final do século XX.
30

 

 

1.1.1. As origens do Estado Moderno 

 

Na lição de Miguel Reale, a história do Estado Moderno
31

 é “uma história de 

integrações crescentes, de progressivas reduções à unidade”.
32
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Esse processo de integração começa a consolidar-se na Europa, a partir do século 

XIII, culminando com a Paz de Westfália, resultado de tratados de paz celebrados em 1648 

entre Estados católicos e protestantes envolvidos na Guerra dos Trinta Anos.  

Como lembra Nina Ranieri, esses documentos são a “certidão de nascimento do 

Estado moderno”, uma vez que “consagram a base territorial como condição para a 

existência de um Estado” e reconhecem reciprocamente a “soberania do poder político 

secular em âmbito nacional com seus atributos de inalienabilidade e incondicionalidade”.
33

 

Para Cesar Saldanha Souza Junior, o Estado Moderno é o resultado de um longo 

processo histórico, fortemente influenciado pela Idade Média
34

, onde nasceram as 

sociedades políticas ocidentais como resultado da convergência da filosofia política grega, 

do direito público romano e do cristianismo.
35

 

O sistema feudal, que caracterizou a Idade Média na Europa, baseou-se na terra 

como fonte de poder político e em uma economia fechada, predominantemente rural. A 

formação da modernidade acompanha o surgimento de uma nova sociedade, mais móvel, 

urbana, individualista e burguesa, centrada em um território e organizada em torno de uma 

burocracia. 

Essa nova organização política da sociedade resultou de dois processos paralelos 

de transição para a modernidade: um processo de centralização do poder, que estava 

disperso na Idade Média nas mãos dos senhores feudais e progressivamente se centralizou 

no monarca como centro unificador do poder do reino; e um processo de concentração do 

poder nas mãos do monarca, na medida em que o rei passa para sua competência pessoal 

todas as funções (administrativa, legislativa e judicial). Nas palavras de Nelson Saldanha: 

“Com isso se consolida uma noção expressivamente unitária do 

Regnum: ele se fortalece como realidade ao suplantar o poder dos 

feudais e ao libertar-se da tutela do Imperador (e, em alguns casos, 

da do Papa); e se apresenta como corpo político específico, dotado 

de soberania – Jean Bodin anotará isto em 1576 – e entendido 

como um ente institucionalmente caracterizado. Retoma-se a noção 
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de Respublica no sentido clássico. Passa-se a usar o termo Estado 

em novo sentido. Este sentido, veiculado por Nicolau Maquiavel 

desde que a frase abre o livro O Príncipe, supera as acepções 

medievais da palavra e adere à nova realidade política. O Estado 

aparece como ordem política soberana e com perfil histórico 

específico.”
36

 

 

O Estado Moderno, também conhecido como Estado Nacional Moderno ou 

Estado-Nação, construiu uma esfera pública autônoma separada da esfera privada, cuja 

institucionalização coincidiu com a nacionalização da política em torno de uma população, 

território, economia, cultura, etc.
37

 

Nesse sentido, Miguel Reale lembra que o Estado Nacional surge, primeiramente, 

“nos países de mais forte individualidade”, servindo o princípio da nacionalidade como 

catalisador da formação de outros Estados soberanos.
38

 E é a soberania, “feição nova do 

Poder”, que expressará essa nova unidade cultural do povo integrado no seu Estado, como 

matriz comum do Estado Moderno. Nas palavras de Miguel Reale:  

“E, então, se disse que a soberania caracterizava o Estado 

Moderno, como a autarquia havia caracterizado a polis e a civitas, 

e a autonomia havia sido o elemento distintivo das comunas 

medievais.”
39

 

Essa nova forma de organização política inseriu-se plenamente na lógica da 

modernidade, caracterizada pelo império da razão e pela predominância do indivíduo, 

funcionando como um instrumento (Leviatã) de racionalização da ordem coletiva e seu 

compromisso com o indivíduo.
40

 Emerge como centro de imputação de uma sociedade que 

adquire supremacia perante os grupos sociais, detendo o monopólio da coerção
41

, por meio 

da racionalização da gestão do poder e da própria evolução das condições históricas.
 42

 

Nas palavras de Miguel Reale: 

“Assim surgiu o Estado Moderno, com um território que um povo 

declarou seu, com um povo que se proclamou independente 

perante outros povos, com um poder que, pela força e pelo direito, 

se organizou para a independência do território e do povo.”
43
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Na forma como se construiu na Europa e, progressivamente, se globalizou, o 

Estado conjugou cinco elementos: 1
o
) a existência de um grupo humano, a nação, 

implantada sobre um território; 2
o
) a construção da figura abstrata do Estado como fonte de 

toda autoridade; 3
o
) expressão do interesse geral; 4

o
) o monopólio da coerção; 5

o
) o 

exercício de funções estatais por profissionais inseridos numa organização hierárquica.
44

 

 

1.1.2. A evolução do Estado Moderno 

 

Como lembra Darcy Azambuja, o Estado é “uma das formas da dinâmica social”, 

variando no tempo e no espaço. Para ele, o homem sempre desejou modificar, e quase 

sempre modificou, o Estado em que vive.
45

 

Nina Ranieri explica que a matriz comum fez surgir diferentes espécies de Estado 

Moderno, sob diversas perspectivas. Analisando-se sob a ótica jurídico-política, 

identificam-se o Estado Estamental, o Estado Absolutista, o Estado Constitucional, o 

Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito; sob a ótica político-econômica, o 

Estado Liberal, o Estado Social, o Estado Intervencionista, o Estado Desenvolvimentista, 

etc. Assim, o Estado Moderno funciona como “gênero” que comporta diferentes espécies, 

adaptadas às necessidades políticas, econômicas, sociais de determinado grupo ou época. 

Todas as espécies, mantém, no entanto, a mesma característica nuclear.
46

 

Analisaremos, sucintamente, os três tipos mais conhecidos do Estado Moderno, 

que demonstram as mudanças político-econômicas-culturais por que passou a 

modernidade. Nesse sentido, Nelson Saldanha destaca que o Estado Moderno acompanhou 

as peripécias da modernidade ocidental em suas fases absolutista, liberal e social. Em suas 

palavras: 

“Assim, ele expressou em sua fase absolutista a convergência 

nacional das forças desencadeadas, e organizadas sob forma leiga e 

estável; expressou em sua fase liberal o amadurecimento do 

espírito leigo, animado pelo otimismo e crente no valor positivo da 

liberdade; em sua fase dita social, ele vem expressando a 

reivindicação do sentido social da vida humana, chamada a 

garantir-se em dimensão coletiva em face – em grande medida ao 

menos – dos aumentos demográficos, bem como em face do 

aumento do nível de exigências diante do chamado Poder Público. 
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No Estado absoluto o poder público foi ordem e concentração; no 

liberal, foi reflexo de um consenso; no social, vem sendo 

assistência e plano.”
47

 

 

1.1.2.1. O Estado Absolutista 

 

Como ensina Nelson Saldanha, a origem do Estado Moderno relaciona-se ao 

processo de transição do Estado Feudal para o Estamental, sendo o Estado Nacional, 

dinástico e soberano, considerado por muitos a primeira forma do Estado Moderno.
48

 

O Estado Estamental, também conhecido como Monarquia limitada, surge como 

uma organização política mais institucionalizada que o Estado medieval, especialmente na 

Europa do século XIII, apresentando uma referência territorial e um sistema de governo 

dualista (com dois centros de poder: o monarca e a “corte”, “estamento” ou “estado”), 

como consequência do desenvolvimento econômico das cidades medievais. O controle 

progressivo do aparato estatal pelo Príncipe levou ao surgimento do Estado absolutista.
49

 

Assim, o Estado dos tempos de Bodin e Hobbes caracterizou-se, essencialmente, 

pela concentração e centralização do poder nas mãos do soberano. Conforme Darcy 

Azambuja, a teoria do Direito divino foi utilizada para justificar as monarquias absolutas, 

resultado da “luta entre o poder temporal e o espiritual”.
50

 

Esse poder político recebeu dos filósofos a denominação de absoluto, justamente 

por significar um poder separado (ab + solutum) da situação de mistura em que se 

encontrava, no feudalismo, com a vida social. Por sua vez, os juristas chamaram de poder 

soberano, por não estar subordinado a nenhum outro.
51

 

Lembra Matteucci que o poder do rei absolutista poderia ser limitado pelo direito 

natural e pelas leis fundamentais do reino, porém não controlado pelos súditos. Mas 

salienta que não devemos confundir a Monarquia absolutista com a despótica, forma 

regressiva de modernização, em que o rei considerava o país propriedade sua e a moderna 

soberania ficava reduzida ao velho poder do senhor sobre sua família e propriedade. A 

característica desse Estado absoluto é que toda a concentração e unificação do poder se 
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produz sobre a marca da racionalização de seu exercício para obter maior eficiência. Daí 

verificar-se progressivamente a diferenciação dos serviços burocrático-administrativos, 

com as especificações das diversas funções, surgindo o dualismo entre Estado e 

Sociedade.
52

 

O grande legado do Estado absolutista foi a construção do Estado e da Sociedade, 

originando a concepção do Estado-Nação ou Estado Nacional, ou seja, um tipo de 

organização política identificável pelas suas características nacionais: história, valores, 

religião, língua, tradições.
53

 

 

1.1.2.2. O Estado Constitucional 

 

As revoluções liberais permitiram que o poder soberano do rei absolutista 

passasse a ser limitado pelo Direito. Assim, surge o Estado Constitucional, no qual a 

Constituição limita o poder do Estado e garante os direitos fundamentais. 

Conforme explica Nelson Saldanha, o Estado constitucional foi montado “a partir 

da ideia de que o poder existe com base no consentimento dos homens e de que ele existe 

para garantir a tais homens uma série de liberdades”, sendo um Estado “intrinsecamente 

limitado”.
54

 

Na sua evolução, o Estado Constitucional configurou-se em diferentes tipos 

conforme se estabeleceu a relação entre a política e a economia. 

 

1.1.2.2.1. O Estado Liberal 

 

A primeira forma de limitação do poder do soberano por meio do Direito levou, 

no contexto das revoluções liberais, ao surgimento do Estado liberal clássico. Resultou da 

insatisfação das lideranças nacionais com o absolutismo e das revoluções que levaram a 

sua queda.
55

 

                                                           
52

 MATTEUCCI, Nicola. El Estado Moderno, p. 23. 
53

 RANIERI, Nina. Teoria do Estado, p. 43. 
54

 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de Poderes, p. 84-85. 
55

 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de Poderes, p. 63. 



 40 

Surgido inicialmente na Inglaterra, esse novo tipo de Estado Nacional 

caracterizou-se, posteriormente, pela limitação do poder político a partir de uma 

Constituição escrita, conferindo a soberania ao Estado. A filosofia por trás do Estado 

liberal clássico confunde-se com os ideais do iluminismo que marcaram o século XVIII: 

individualista, racionalista, naturalista, mecanicista e crente no progresso indefinido.
56

 

Constatamos uma alteração importante na relação entre governantes e governados 

se comparado com o Estado absolutista. A legitimidade do exercício do poder pelo 

governante se desloca do monarca ou de Deus para os próprios destinatários do poder. O 

Estado mantém-se como “nação politicamente organizada”, sendo atribuída a soberania ao 

povo ou à nação.
57

 

Soma-se a isso, a necessidade de clareza da ordem jurídica e a tendência à sua 

unificação por meio de códigos e Constituições escritas. Temos a consagração da 

separação dos poderes descrita na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis: interlimitação 

das funções do Estado para se evitar o despotismo.
 58

 

Opera-se um grande esforço para a limitação, ao máximo, do poder político, quer 

pela limitação do próprio Estado, quer pela limitação do alcance da política diante da 

economia e da vida social. Tem-se um Estado mínimo, que segue a máxima do liberalismo 

econômico “laissez faire, laissez passer...”, que deve intervir na ordem econômica apenas 

para garantir a livre competição, mediante a garantia da ordem interna e da segurança 

externa e da adequada administração da justiça com proteção dos direitos liberdades.
59

 

Conforme sublinha Cezar Saldanha Souza Junior, “o Estado liberal não-

intervencionista, subordinado à sociedade, foi o quadro histórico dentro do qual raiaram as 

instituições próprias do constitucionalismo, da representação moderna e da democracia”
60

. 

 

1.1.2.2.2. O Estado Social 

 

Já o Estado social
61

 surgiu da própria evolução experimentada pelo Estado 

liberal
62

. 
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A transição foi marcada por uma série de fatores de ordem econômica, social, 

política e ideológica, especialmente o socialismo e a doutrina social da igreja.  

Recebeu diferentes denominações: a) Estado de bem-estar, Welfare State e 

Estado-providência, que identificam claramente as novas atividades a serem 

desempenhadas pelo poder público, ligadas à saúde, educação, assistência social e 

segurança; b) Estado-de-partidos e Estado-de-associações, diante da influência dessas 

instituições no exercício do poder; c) Estado social, mais abrangente.
63

 

O termo “social” corresponde ao conteúdo da nova atividade estatal, mais 

abrangente que a do Estado liberal, levando a uma ampliação da atuação do governo e do 

poder executivo, também identificado como intervencionismo governamental.
64

  

Segundo Gustavo Gozzi, a “questão social” surgiu como efeito da Revolução 

Industrial. A ideia de manutenção da unidade por meio da intervenção política de política 

não era mais suficiente. Surge, então, no final do século XIX, o Estado interventivo, que 

busca a manutenção da unidade por meio do seu envolvido no financiamento e 

administração de programas de seguro social.
65

 

O Estado de bem-estar social, conforme Glória Regonini, experimenta grande 

intervenção do Estado nos períodos posteriores às grandes guerras, especialmente pós-crise 

de 1929, mas tem sua afirmação nos anos 40, na Inglaterra, com a disseminação de seu 

princípio fundamental: “independentemente da sua renda, todos os cidadãos, como tais, 

têm direito de ser protegidos – com pagamento de dinheiro ou com serviços – contra 

situações de dependência de longa duração (velhice, invalidez...) ou de curta (doença, 

desemprego, maternidade...)”. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados passam a 
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ampliar suas redes de serviços sociais, aumentar progressivamente sua carga tributária e 

intervir na criação e manutenção dos empregos.
66

 

Analisando a evolução do Estado Moderno, Nelson Saldanha conclui que as 

diferentes etapas se contrapõem ao sucederem-se, tornando-se sempre mais complexas, 

integrando-se em uma “relativa continuidade”.
67

 

 

1.1.3. Estado e Direito  

 

Alguns doutrinadores reservam a expressão Estado Constitucional
68

 para designar 

as feições assumidas pelo Estado moderno, social e intervencionista, a partir da segunda 

metade do século XX. Outros chamam de Estado Constitucional democrático ou 

simplesmente Estado democrático.
69

 

O Estado Constitucional hoje, para José Joaquim Gomes Canotilho, é o Estado de 

direito democrático, ou seja, o Estado moderno que possui duas qualidades: Estado de 

direito e Estado democrático.
70

 

A propósito, Cezar Saldanha Souza Junior, referindo-se ao período posterior à 

Segunda Grande Guerra, esclarece que se generalizou a expressão “Supremacia do 

Direito” para designar o fato da Constituição acolher “valores éticos supremos do direito 

como fins últimos da convivência política”, sujeitando assim a organização e 

funcionamento do Estado ao ordenamento jurídico vigente. Em suas palavras: 

“O constitucionalismo dos últimos cinquenta anos enriqueceu a 

ideia da supremacia do direito ao abrir-se a uma constelação de 

valores, a liberdade, a igualdade, a justiça, a segurança e o 

desenvolvimento, em relações recíprocas de concordância prática. 

Esses valores supremos do direito são as grandes aspirações éticas 

da humanidade, que ganharam renovado impulso com o 

desenvolvimento de uma consciência moral, agora de âmbito 
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universal. Ela se formou na reflexão sobre a realidade existencial 

mais profunda do ser humano, abalado, nos últimos cem anos, com 

o flagelo de crises econômicas, guerras totais e regimes políticos 

monstruosos, que causaram sofrimentos e destruíram vidas em 

proporções nunca imaginadas. Essa consciência identificou o 

centro irradiador, o fundamento primeiro, dos valores supremos do 

direito: a dignidade da pessoa humana e os direitos ditos 

fundamentais dela emanados.”
71

 

 

1.1.3.1. Estado de Direito 

 

A supremacia do Direito, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, significa a 

primazia do justo sobre os comandos das leis, e nesse sentido é uma ideia que acompanha 

o pensamento ocidental desde os gregos antigos até nossos dias.
72

 

Na época absolutista, segundo Cezar Saldanha Souza Junior, a concentração das 

funções, a unificação do poder em torno do Rei, não sofria, em princípio, limitações 

jurídicas.
73

 

Matteucci diferencia a prerrogativa do rei de decidir autonomamente, à margem 

das leis, quando se trata de assuntos arcana imperii (segredos do poder), como momento 

de exercício do gubernaculum (assuntos de Estado), do momento de exercício da 

iurisdictio (aplicação das leis), quando o Rei estava limitado pelo Direito.
74

 Assim, a 

herança medieval
75

 da supremacia da lei influenciou a construção do Estado Moderno por 

meio do Direito, especialmente nos séculos XVII e XVIII.
76

 

                                                           
71

 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. A Supremacia do Direito no Estado Democrático e seus Modelos 

Básicos, p. 59-60. 
72

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 7. Ed. Rev. e Atual. São Paulo : 

Saraiva, 2012, p. 34. 
73

 SOUZA JUNIOR, Cesar Saldanha. O Tribunal Constitucional como poder, p. 51. 
74

 MATTEUCCI, Nicola. El Estado Moderno, p. 31: “De la discusión de la síntesis jurídico-política medieval 

emerge autónomo, prepotente y exclusivo, el momento del gubernaculum, de la prerrogativa del rey de 

decidir autónomamente al margen de las normas jurídicas cuando se trate de los arcana imperii, desligándose 

del otro momento, el de la iurisdictio, en el cual el rey estaba limitado por la ley. El término Estado se afirma 

precisamente en aquellos que captan su verdadera naturaleza, basada exclusivamente en su interés específico; 

el pensamiento filosófico y jurídico, en cambio, sigue guardando las distancias, precisamente tendía a limitar 

este poder con una racionalización jurídica, que era un restablecimiento de los motivos de la iurisdictio.” 
75

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca da lição medieval a posição inglesa que levou ao Rule of Law, 

antecedente do Estado de Direito. O Rule of Law pode ser sintetizado em três pontos: ausência de poder 

arbitrário por parte do Governo; igualdade perante a lei; as normas constitucionais são consequência dos 

direitos individuais, sendo a Constituição o resultado da Law of the land. FERREIRA FILHO, Manoel 

Gonçalves. Estado de Direito e Constituição, p. 9-11. 
76

 MATTEUCCI, Nicola. El Estado Moderno, p. 37. 



 44 

A partir desse período, o direito natural torna-se cada vez mais um direito 

racional, na medida em que é visto como um direito descoberto pela razão, como 

fundamento do direito positivo. Já o contratualismo traz a racionalização do poder ao 

encontrar uma nova legitimidade para ele. Esse processo de racionalização culmina, no 

final do século XVIII, com a codificação, tanto do direito público (Constituição escrita) 

quanto do direito privado (Códigos).
77

 Nas palavras de Matteucci: 

“Em seus resultados últimos este processo paralelo e convergente 

de codificação do direito privado e do direito público conduz, não 

apenas a reforçar o individualismo, mas, também, a fundamentar a 

legalidade e a legitimidade do Estado: legal, porque suas decisões 

devem seguir determinados procedimentos jurídicos e obedecer a 

leis fixas e preestabelecidas; legítimo, porque seu poder basta-se 

no consenso dos cidadãos, sobre a vontade do povo. O Estado não 

é mera força, porque é um pode legal e legítimo.”
78

 

O processo de racionalização da política, que se expressa pelo jusnaturalismo, 

pelo contratualismo e pelas codificações, levam o Estado em direção ao Estado de Direito, 

um Estado que busca suas finalidades e encontra seus limites no Direito. Os juristas 

passam a construir juridicamente o Estado, objetivando não a eliminação do poder, mas a 

sua submissão à racionalidade, impessoalidade e objetividade da lei.
79

 Como ensina 

Miguel Reale, “A supremacia do Direito não pode ser alcançada contra o poder, mas pelo 

poder.”
80

 

Firme nas lições de Montesquieu, que entendia que “para que não se possa abusar 

do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder”
81

, o liberalismo 

atribuiu ao Direito a função de “limitar, instituir e organizar o Poder, bem como de 

disciplinar a sua atuação, sempre se resguardando o fundamental: a liberdade, os direitos 

do homem”
 82

.  
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Assim, o Estado de Direito
83

 passou a caracterizar os Estados desenvolvidos com 

base no constitucionalismo liberal. Conforme Nelson Saldanha, “trata-se de um Estado que 

tem, no direito (ou seja, no chamado ordenamento jurídico) e em especial na Constituição, 

seu fundamento e ao mesmo tempo sua limitação”.
84

 Justamente por isso, o Estado de 

Direito, em um sentido amplo, é chamado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho de “Estado 

constitucional de Direito”.
85

 

O Estado de Direito é o “governo de leis e não de homens”, conforme art. 30 da 

Declaração dos Direitos de Massachusetts de 1779. 

 

1.1.3.2. Estado Legal  

 

No século XX, o Estado de Direito, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, se 

transformou em “mero Estado Legal”, que “recusa a subordinação do Estado a um Direito 

a ele superior”, identificando o Direito com o comando do Estado, “sendo irrelevante 

cogitar de seu conteúdo de justiça”.
86

 

Carré de Malberg
87

 diferencia o Estado Legal do Estado de Direito sobretudo no 

seguinte ponto: 

“O Estado Legal tende puramente a assegurar a supremacia da 

vontade do corpo legislativo e só implica a subordinação da 

administração às leis. O regime do Estado de Direito significa que 

não se poderá impor aos cidadãos outras medidas administrativas 

que não aquelas que estejam autorizadas pela ordem jurídica 

vigente, e por conseguinte, exige a subordinação da administração 

tanto aos regulamentos administrativos como às leis.” 

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “o positivismo havia desvalorizado o 

elemento Direito como qualificador do Estado, na medida em que o identifica com a lei 

positiva e esta com a mera vontade do legislador”.  Por isso juristas como Kelsen e Jellinek 

viam na expressão um pleonasmo.
88
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Segundo Matteucci, o Estado de Direito começa a entrar em crise com o 

fortalecimento do Estado social ou Estado de justiça. O Estado de Direito, limitado e 

garantista, baseia-se na ideia de que só o direito pode dar à sociedade estabilidade e ordem. 

O Estado social, ao contrário, quer pôr em prática princípios éticos, vagos e subjetivos, 

indeterminados e imprecisos, privilegiando não a norma, mas a participação, não o direito 

positivo, mas a justiça. Desse modo, o direito se transforma de garantia dos direitos do 

cidadão em instrumento para exercício melhor do poder pelo cidadão. De fato, quando a 

exigência de realizar o Estado social se desconecta do marco de referência superior, que é 

o Estado constitucional de direito, se verifica uma série de fenômenos: o Estado social 

programador tende a afirmar a primazia da política e a produzir uma inflação legislativa. 

Se verifica, pois, uma crise de unidade do ordenamento jurídico.
89

 

Conforme esclarece Manoel Gonçalves Ferreira Filho, como reação ao 

“despotismo do Estado Legal”, buscou-se a restauração do Estado de Direito.
90

  

 

1.1.3.3. O Estado Democrático de Direito 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que a expressão Estado Democrático de Direito, 

conforme observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, foi utilizada por Elías Diaz, no livro 

Estado de derecho y sociedade democrática, com o significado de “Estado de transição 

para o socialismo” e, nesse sentido, não deve ser confundido com a ideia de “restauração 

do Estado de Direito” referida.
91

 

No sentido que interessa para os fins desse trabalho, o termo Estado Democrático 

disseminou-se como sucessão do Estado de Direito
92

, especialmente após a 2
a
 Guerra 

Mundial. Agora, o poder do Estado passa a ser responsável, representativo e pluralista, o 

que leva a uma ruptura da unidade do poder estatal.
93

 

Como oposição ao “Rechsstaat nazista”, lembra Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

que a Lei Fundamental alemã de 1949, em seu art. 20.1, refere-se ao “Estado de Direito 

republicano, democrático e social”. Atualmente, muitas Constituições europeias definem o 

                                                           
89

 MATTEUCCI, Nicola. El Estado Moderno, p. 41. 
90

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição, p. 42. 
91

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição, p. 65. 
92

 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de poderes, p. 119. 
93

 CALLEJÓN, Francisco Balaguer. Derecho Constitucional y Estado en un mundo globalizado. Facultad de 

Derecho da Universidad de Granada, 24 de janeiro de 2011, p. 20. 



 47 

Estado de Direito democrático como base, como é o caso da Constituição Portuguesa de 

1976, com a finalidade de vinculá-lo ao princípio da soberania popular.
94

 

No mesmo sentido também conclui José Joaquim Gomes Canotilho: 

“O Estado ‘impolítico’ do Estado de direito não dá resposta a este 

último problema: donde vem o poder. Só o princípio da soberania 

popular segundo o qual ‘todo o poder vem do povo’ assegura e 

garante o direito à igual participação na formação democrática da 

vontade popular. Assim, o princípio da soberania popular 

concretizado segundo procedimentos juridicamente regulados 

serve de ‘charneira’ entre o ‘Estado de direito’ e o ‘Estado 

democrático’ possibilitando a compreensão da moderna fórmula 

Estado de direito democrático.”
95

 

 

1.1.4. Há um Estado Pós-Moderno? 

 

Como caracterizada por Jacques Chevallier, com base em Max Weber, a 

modernidade consiste na conjugação de diferentes fatores que levaram à racionalização das 

organizações sociais: o desenvolvimento científico (técnico), a concentração dos meios de 

produção (econômico), o surgimento do Estado (político).
96

  

Diante das inovações científicas e novas formas de conhecimento, que levam a 

alterações nos sistema econômico e nas formas de produção, alguns teóricos afirmam que 

estaríamos passando por uma nova Era, caracterizada pelo questionamento de antigos 

valores e pela globalização, que demandaria um novo tipo de Estado. Nas palavras de 

Jacques Chevalier: 

“(...), as sociedades contemporâneas parecem ter entrado numa 

nova fase. De um lado, assistimos à perturbação do conjunto dos 

equilíbrios sociais: revoluções tecnológicas (expansão das 

tecnologias de informação e de comunicação, desenvolvimento de 

biotecnologias...), mutações do sistema produtivo (papel crescente 

desempenhado pela informação, declínio da indústria em proveito 

dos serviços, deslocalização das unidades de produção, adaptação 

das formas de trabalho...), transformações da estratificação social 

(refluxo do campesinato, explosão do mundo do operariado, 

multiplicação de empregos ditos ‘intermediários’...), inflexão dos 

comportamentos (R. INGELHART, 1993) e de relações sociais 

que, nas sociedades dominadas pela urgência e caracterizadas por 

uma dinâmica permanente de mudança, tendem a ser vividas sob o 

modo de instantaneidade, sob o signo do efêmero. Por outro lado e 
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correlativamente, assistimos a um movimento contraditório de 

concomitante radicalização e enfraquecimento do sistema de 

valores que foi a vanguarda e a base da modernidade (F. ASCHER, 

2000).”
97

 

A essa nova era, Jacques Chevallier prefere dar o nome de pós-modernidade
98

.  

Estaria, então, superada a fórmula do Estado-Nação? Se sim, qual seria a fórmula 

desse novo Estado, o Estado pós-moderno? 

O Estado-Nação, para Darcy Azambuja, é aquele em que “o poder do Estado é o 

mais alto dentro do seu território, e o Estado tem o monopólio da força para tornar efetiva 

sua autoridade”.
99

 

Segundo Jacques Chevallier, a utilização do conceito de “Estado pós-moderno” 

refletiria as transformações por que vem passando o Estado nos dias atuais. Citando 

Cooper, esclarece que os Estados Contemporâneos poderiam ser classificados em três 

grupos: os Estados “pré-modernos”, como Afeganistão e Somália; os Estados “modernos”, 

como Índia, China e Brasil; e os Estados “pós-modernos”, como os Estados-membros da 

União Europeia, “nos quais a soberania tende a dar lugar a uma nova lógica de 

interdependência e de cooperação, apagando a separação entre assuntos interiores e 

exteriores”. 100
 

Essa análise, no entanto, prende-se apenas à dimensão das relações internacionais, 

“subestimando, sob esse plano, a existência de pressões estruturais pesando sobre a 

totalidade dos Estados”. Para Chevallier, “a lógica da pós-modernidade tende a irradiar 

para além do círculo estreito dos países europeus”.
101
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O Estado moderno produziu a delimitação espacial do poder: assim, por exemplo, 

ao inglês se aplica o direito da Inglaterra. Com a mundialização, o inglês passa a 

comercializar com o francês e surge a questão: qual é o direito aplicável? A modernização 

que trouxe a nacionalização do direito também trouxe a necessidade de internacionalização 

do direito com a mercantilização. Com a globalização, as relações entre Estados e entre 

Estado e sociedade civil se tornaram extremamente complexas. Tais alterações demandam 

nova forma de organização política e novo sistema de regulação jurídica? 

Para Chevallier, embora não se possam ignorar as transformações de ordem 

estrutural por que vem passando o Estado, o que demanda, inclusive, que seja redesenhado, 

o mesmo não pode ser considerado ultrapassado: “ele ainda persiste na atualidade como o 

princípio fundamental de integração das sociedades e o local de formação das identidades 

coletivas; e ele permanece o elemento essencial em torno do qual se organiza a vida 

internacional”.
102

 Em suas palavras: 

“(...) sem dúvida, com a globalização o Estado perdeu alguns de 

seus atributos; isso não significa, no entanto, que ele tenha se 

tornado de agora em diante irremediavelmente ultrapassado como 

forma de organização política, a perspectiva de um ‘mundo sem 

soberania’ (B. BADIE, 1999) configurando-se, no atual estágio, 

como um simples mito, desprovido de uma dimensão real (S. 

COHEN).”
103

 

No entanto, não são poucos os doutrinadores que cada vez mais questionam a 

persistência do Estado Moderno. 

Cientistas políticos, como Samuel Huntington, e historiadores, como Eric 

Hobsbawm, independentemente da perspectiva teórica adotada, concordam que o início da 

crise do Estado Nacional origina-se na década de 70.
104

  

A globalização, no fim do século XX, coloca o Estado-Nação em competição com 

instituições supranacionais ou transnacionais, bem como subnacionais ou infranacionais, 

assim como o Estado feudal na Idade Média, fazendo com que muitos chamem esse 

processo de Novo Medievalismo. As organizações supranacionais exerceriam uma “nova 

soberania externa”, um poder que limitaria o Estado como a Igreja e o Império 

constrangeram o feudalismo.
105
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Para Sabino Cassese, a “Crise do Estado” significaria a perda de unidade do poder 

público internamente e, externamente, a perda de soberania.
106

 

O Estado soberano, para o jurista italiano, seria aquele que controla a força, 

domina a tecnologia e a economia, e não reconhece outras instituições que não sejam 

outros Estados. O Estado dos dias de hoje já não seria exatamente assim.
107

 

A relação com a economia mudou e, agora, os limites dos Estados não coincidem 

mais com os limites dos mercados, uma vez que os mercados se desvinculam do poder 

estatal. Por outro lado, os Estados passam a pertencer a redes de poderes supraestatais, 

organizações intergovernamentais, criadas pelos próprios Estados.
 108

 

A supraestatalidade, segundo Cassese, apresenta características como: atuação não 

monopolista, ao contrário do Estado, uma vez que não há apenas uma governança ou 

governo global, mas vários; aumento das fontes de Direito e propagação do soft law, um 

direito negociado e que não se impõe por meio de fórmulas rígidas; perda de completude, 

sistematicidade e unidade dos ordenamentos jurídicos, que dá lugar à informalidade e 

zonas não definidas; desagregação dos Estados, cujos órgãos internos passam a estabelecer 

relações com órgãos internos de outros Estados sem a centralização do poder estatal.
109

 

Mas, para Cassese, apesar das novas características apresentadas e dos novos 

desafios enfrentados, o Estado não acabou. Inclusive, pode-se dizer até que, de certo modo, 

o Estado aumentou. Por um lado, na segunda metade do século XX houve aumento do 

número de funcionários públicos, de 10% para cerca de 25% da força de trabalho, e os 

gastos públicos cresceram de 30% para 40% do Produto Interno Bruto. Por outro, o Estado 

descobriu novas tarefas como a de Market builders, desenvolvendo setores da economia 

como tecnologia avançada, espaço, defesa, biomedicina, ou instituindo organismos para 

regular setores com pouca presença estatal, como telecomunicações, bolsa e mercados 

financeiros.
110

 Salienta, também, que “os Estados tentam manter sob controle” os níveis 

supranacionais de governo, a governança global. Trata-se do “infranationalism”, cujo 

exemplo mais claro é o dos Comitês da União Europeia, onde os Estados tentam “manter a 

                                                           
106

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado, p. 14. 
107

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado, p. 55. 
108

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado, p. 56-57. 
109

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado, p. 58. 
110

 CASSESE, Sabino. A crise do Estado, p. 60. 



 51 

União sob controle por meio de middle range officials que estabelecem a meso-level of 

governance”.
111

  

Dessa forma, Cassese conclui que:  

 “(...) fala-se muito hoje em globalização, mas para passar de uma 

nação a outra, fora da Europa, é necessário passaporte e muito 

dinheiro local. Phileas Fogg, ao contrário, deu sua volta ao mundo 

em oitenta dias, na história de Verne – com moedas de ouro e sem 

passaporte.”
112

 

Por sua vez, Francisco Balaguer Callejón, jurista espanhol, em reflexão sobre o 

Direito Constitucional e o Estado em um mundo globalizado, também constata que, 

atualmente, o “Estado só representa uma parte do poder político”, embora continuemos 

falando em “Estado como unidade de poder”.
113

 

Analisando a realidade da União Europeia, Balaguer aponta que os Estados que 

compõem a União compartilham uma mesma moeda e uma cidadania comum, com direito 

de sufrágio nas eleições para o Parlamento Europeu. Essas características apontam para a 

existência de um poder político formalmente alheio ao Estado, embora o Estado tenha 

capacidade de intervenção importante no exercício desse poder político supranacional. 

Embora não se trate de um “Estado” supranacional, esse poder político supraestatal 

apresenta pontos de estatalidade que antes pertenciam exclusivamente ao Estado, o que 

mostra a perda de poder estatal do Estado-Nação para entidades supranacionais.
114

 

No entanto, deixa claro que, com base no direito europeu, o Estado mantém o 

poder de recuperar o poder político cedido: trata-se do direito de retirada voluntária 

contemplado no Tratado da União Europeia reformado pelo Tratado de Lisboa. Embora 

esse recurso possa tranquilizar aqueles que acreditam na manutenção do Estado nacional, 

Balaguer acredita que sua invocação pode ser muito difícil para os Estados no contexto 

atual de integração.
115

 

Também Paulo Ferreira da Cunha, jurista português, destaca que o Estado 

contemporâneo tem que conviver com outros poderes paralelos, supra e infraestaduais, 

além do terrorismo, globalização etc., mas ao mesmo tempo “porejou-se de legalidade, 
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constitucionalizou-se, e submeteu-se mesmo à jurisdição constitucional”. Embora tenha 

aumentado suas funções e deveres sociais, sofre pressões para que “se remeta a um papel 

mínimo em relação à Sociedade”. Para Cunha, o paradoxo
116

 vivido pelo Estado na 

atualidade demonstraria a necessidade de uma nova teoria do Estado, posto que “o Estado 

já não se justifica a si mesmo”, havendo muitas dúvidas sobre os “Estados dentro do 

Estado e dos Estados acima do Estado”. 
117

 

Paulo Ferreira da Cunha destaca, em sentido um pouco diverso de Balaguer, que a 

“crise das dívidas soberanas”, crise econômica que atingiu a Europa e boa parte do mundo 

a partir de 2008, reacendeu a antes apagada “questão da soberania”, fazendo renascer, no 

âmbito da integração europeia, “a lógica nacional (e nacionalista)”.
118

 

Paulo Ferreira da Cunha conclui que a grande questão posta, a questão de sempre 

da política, é saber “Quem manda?”. Se o poder constituinte originário, como disseminado 

desde a Revolução Francesa, ou novos poderes, “discretos e sutis”, que estariam acima das 

constituições e dos tratados internacionais?
119

 

Maria Cecília Spina Forjaz, em estudo comparativo das visões de Drucker, 

Hobsbawm e Huntington, com as contribuições de David Held, conclui que os teóricos 

oscilam entre uma visão radical, de acelerado processo de extinção do Estado, e uma visão 

moderada, que enxerga a resistência dos Estados nacionais mesmo diante das mudanças 

impostas pela globalização.
120

 

Segundo Nicola Matteucci, o intercâmbio e a internacionalização das 

organizações políticas começou com o próprio Estado Moderno. Em suas palavras:  

“No campo econômico o nascimento do Estado territorial favorece 

uma intensificação dos intercâmbios, a rápida ampliação do 

mercado da cidade ao espaço nacional e ao internacional: este 

processo, apesar dos conflitos e contrastes, acelera a formação do 

capitalismo comercial, que pensa sobretudo na ganância e no 

benefício; porém, a riqueza das nações é também riqueza dos 

Estados. Este desenvolvimento econômico tinha raízes distante: 

apesar das crises recorrentes, essa grande transformação que iria 
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destacar rapidamente a Europa – em outro tempo país bárbaro – 

relativamente aos demais continentes, agora subdesenvolvidos 

frente a ela, encontra no Estado e na razão de Estado seu mais 

firme apoio e sua defesa política ante às invasões do estrangeiro 

extraeuropeio. A modernização da Europa dependeu – em última 

instância – do crescimento do Estado.”
 121

 

Matteucci destaca que “a Europa dos Estados”, que reunia as grandes potências 

protagonistas da história mundial, acabou com a Primeira Guerra Mundial, sendo que, após 

a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu nascer novas potências internacionais fora do 

antigo continente. Ademais, o mundo se fez menor: novos e mais desenvolvidos meios de 

transportes encurtaram as distâncias e intensificaram a mobilidade social; novos meios de 

comunicação difundiram os acontecimentos mundo afora, ignorando fronteiras 

territoriais.
122

 

No caso europeu, a crise de meados do século XX, que constatou que o espaço 

territorial dos Estados era pequeno para enfrentar a economia posta, levou a construção de 

um mercado comum. A construção desse mercado demandou que os Estados abrissem mão 

de parte de alguns direitos soberanos, especialmente no campo jurídico. Outra parte das 

prerrogativas soberanas dos Estados foram limitadas, no plano militar, com a adesão à 

Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo Matteucci, essa nova forma de 

comunidade política coloca-se entre uma Confederação e uma Aliança entre Estados, 

Estados que permanecem soberanos, mas “o lugar da decisão soberana parece ter 

desaparecido”.
123

 

Nicola Matteucci também acredita que o Estado Nacional entrou em crise. A 

nação tem sido questionada por antigas etnias unificadas em países como a Espanha, onde 

os bascos, catalãs e galegos reivindicam autonomia; o mesmo que ocorre na França com a 

Bretanha e a Córsega, e no Reino Unido com a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de 

Gales.
124
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Segundo Nicola Matteucci, o Estado Contemporâneo apresenta menos força, ou 

seja, menor capacidade de coerção, e menos consenso. Não aparece mais como a expressão 

de uma vontade soberana, acima das vontades das classes, dos grupos sociais, dos partidos; 

é apenas um ponto de encontro para que estes encontrem uma mediação.
125

 

Para Matteucci, é possível falar em um sistema de Estados, não só pela 

interdependência e inexistência de espaços autônomos, mas também porque não existiria 

mais uma soberania real, nem um ponto de referência comum. A perda da unidade jurídica 

e política do Estado é consequência desse sistema social complexo, que passa a funcionar 

por meio de centros de alto nível decisório e um governo difuso. O Estado pós-moderno 

poderia ser descrito como o “eclipse da soberania”. Em suas palavras: 

“Desapareceu o momento do gubernaculum,  da decisão nos 

momentos de exceção, e se ampliou o momento da iurisdictio, de 

uma lei soberana igual para todos: fica apenas uma intrincada 

trama entre poder ascendente e poder descendente, entre soberania 

popular e aparatos burocráticos. (...) O poder soberano dos reis 

criou o Estado, porém, esse perdeu hoje sua soberania.”
126

 

Cezar Saldanha Souza Junior aponta a interdependência entre os homens, grupos 

e Estados como um “fenômeno contemporâneo” já registrado na Encíclica Mater et 

Magistra como a “multiplicação progressiva das relações dentro da convivência social, 

comportando a associação de várias formas de vida e de atividade”.
127

 

A capacidade de adaptação do Estado moderno ao longo de seus três séculos e 

meio é destacada por Nina Ranieri.
128

 Entende a autora que, efetivamente, o Estado tem 

enfrentado desafios que permitem questionar se os seus postulados ainda permanecem, 

mas conclui que ainda não temos a resposta definitiva, apenas caminhos possíveis, ainda 

em construção. Dentre esses caminhos, destaca o que vê “uma nova concepção de 

soberania, fundada na responsabilidade comum dos Estados” e o que, de forma 

complementar, “visualiza a emergência do constitucionalismo global”. Entende que “os 

dois são de difícil implementação, apresentando inconsistências e dificuldades tanto do 

ponto de vista político quanto do jurídico”.
129
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1.2. Crise do Constitucionalismo? A questão da limitação do poder 

 

 “Os dois elementos fundamentais correlatos do 

constitucionalismo, pelos quais todos aqueles que amam a 

liberdade devem ainda se bater, são os limites jurídicos ao poder 

arbitrário e uma completa responsabilidade política do poder 

executivo perante o povo.”
130

 

 

Matteucci ensina que o contratualismo, teoria sobre a origem da sociedade, do 

poder político e da racionalidade do Estado, faz parte integrante de um processo político 

que levou ao Constitucionalismo, especialmente à ideia de “limitar o poder do Governo 

por meio de um documento escrito que estabeleça os respectivos e recíprocos direitos-

deveres”.
131

 

Nesse sentido, designa-se por constitucionalismo o resultado dos movimentos 

constitucionalistas dos séculos XVII e XVIII, que resultou, conforme lição de Canotilho, 

na “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”
132

, ou, no entender de Matteucci, na “técnica da liberdade contra o poder 

arbitrário”
133

. 

Em outras palavras, chama-se constitucionalismo moderno a síntese dos 

movimentos constitucionalistas das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa que, a 

partir das teorias racionalistas, jusnaturalistas, iluministas, enciclopedistas, contratualistas 

e individualistas, possibilitaram o aparecimento da Constituição propriamente dita.
134

 Em 

contraposição, utiliza-se a expressão constitucionalismo antigo para designar os princípios 

que orientaram a estrutura e o funcionamento das organizações político-jurídicas anteriores 

à modernidade. 
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Devemos lembrar que, como registra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o 

constitucionalismo antigo deixou lições importantes que inspiraram o constitucionalismo 

moderno, dentre elas: a conveniência do governo de leis; a existência de direitos 

suprapositivos; a origem popular do Poder; os freios e contrapesos decorrentes da divisão 

do Poder; a necessidade das assembleias representativas; a noção de supremacia da 

Constituição.
135

 Não é outra, aliás, a lição de Canotilho: 

“Mas não só isto: entre o ‘constitucionalismo antigo’ e o 

‘constitucionalismo moderno’ vão-se desenvolvendo perspectivas 

políticas, religiosas e jurídico-filosóficas sem o conhecimento das 

quais não é possível compreender o próprio fenômeno da 

modernidade constitucional.”
136

 

 

1.2.1. Origens do Constitucionalismo 

 

Conforme McIlwain, “a história constitucional registra tradicionalmente uma série 

de oscilações”
137

. 

As raízes dos movimentos constitucionalistas que deram origem à constituição em 

sentido moderno remontam a diferentes tempos e espaços. Esse processo deu origem, na 

verdade, há diferentes constitucionalismos, dos quais destacaram-se três pelo seu grau de 

influência sobre os demais: o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano e 

o constitucionalismo francês.  

Embora os movimentos constitucionais tenham adquirido contornos próprios às 

nações nas quais foram gerados, segundo Canotilho, é possível identificar aproximações 

entre eles, permitindo-se falar em “uma noção básica de constitucionalismo” que, no 

fundo, consiste em uma “teoria normativa da política”
138

. 

Segundo Matteucci, a inovação do constitucionalismo moderno consiste na 

aspiração a uma Constituição escrita, legitimada pelo conteúdo de suas normas e por 

emanar da vontade soberana do povo, e com a função de não só instaurar um governo 

limitado, como também de consagrar os direitos dos cidadãos e impedir que o Estado os 
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viole, devendo para isso ser rígida.
139

 Sintetiza os cinco pontos essenciais do 

constitucionalismo em: constituição escrita; poder constituinte; declaração de direitos; 

separação de poderes; controle de constitucionalidade.
140

 

Para Karl Lowenstein, a história do constitucionalismo é a história da busca do 

homem pela limitação do poder absoluto. A limitação se dá, então, com a distribuição do 

poder e, limitado, o poder é restringido e controlado.
141

 

 

1.2.1.1.Modelos de Constitucionalismo 

 

Biscaretti di Ruffía explica que os países que se inspiraram no constitucionalismo 

clássico até a primeira guerra mundial seguiram como modelo o direito constitucional 

britânico, francês e americano.
142

 

O modelo inglês vivenciou limitações de caráter consuetudinário e de natureza 

feudal impostas à autoridade da Coroa, que só foram atenuadas na prática, e de fato só de 

maneira transitória, no século XVI durante a dinastia Tudors. Deixou como contribuição 

para o constitucionalismo clássico: a monarquia constitucional; a irresponsabilidade do 

Chefe de Estado; o Parlamento bicameral.
143

 

São contribuições do modelo francês: a elaboração dogmática e com dimensão 

universal do princípio da divisão dos poderes; a elaboração doutrinária dos direitos 

públicos subjetivos; a afirmação expressa do princípio da soberania nacional.
144

 

Já o modelo norte-americano deixou como contribuição para a configuração do 

Estado moderno: a estrutura federal do Estado; a aplicação particularmente rígida do 

princípio da divisão dos poderes (a forma de governo presidencialista); o controle 

jurisdicional de constitucionalidade das leis.
145
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1.2.1.2.Evolução do constitucionalismo 

 

A evolução constitucional pode ser dividida em dois grandes períodos: a) 

Constitucionalismo Clássico; b) Constitucionalismo contemporâneo. O Constitucionalismo 

Clássico (de 1787 a 1918) divide-se em cinco ciclos que compreendem as Constituições: a) 

revolucionárias dos séculos XVIII (1787 a 1799); b) napoleônicas (1799-1815); c) da 

Restauração (1815-1830); d) liberais (1830-1848); e) democráticas (1848-1918). O 

Constitucionalismo contemporâneo (a partir de 1918), por sua vez, também pode ser 

estudado a partir de cinco ciclos relacionados aos Estados: a) de democracia clássica após 

Primeira e Segunda Guerras Mundiais e de democracia-social (de 1946 em diante); b) 

autoritários; c) socialistas; d) do chamado Terceiro Mundo.
 146

  

Conforme lembra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, após a Segunda Guerra 

Mundial, as atrocidades cometidas pelo regime nazista levantaram dúvidas sobre a 

doutrina positivista, provocando “a revivescência da ideia de que o direito não é 

meramente o comando do Poder, mas para merecer o nome há de ter um conteúdo de 

justiça”. Ganha força, a partir de então, a tese de que a Constituição está submetida a um 

Direito (normas supraconstitucionais, ou suprapositivas).
147

 

Os princípios característicos do constitucionalismo americano, segundo 

Matteucci, não teriam sido acolhidos na Europa no século XIX principalmente, em razão 

da distância geográfica, do fato de a Europa ser o centro político-cultural da época e pelos 

países europeus estarem passando por um período de transição da aristocracia para a 

democracia. Outra razão importante, de índole filosófica, estava ligada ao conceito de 

soberania, do povo ou do Estado, que, na concepção europeia, levava à crença da natureza 

preeminente do poder legislativo. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, com a 

hegemonia político-cultural norte-americana, a Europa ficou aberta às influências dos 

complexos elementos do constitucionalismo americano.
148
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1.2.2. Constituição e Estado 

 

O primeiro ponto a ser definido pela Constituição, na lição de Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, é a atribuição do poder.
149

 

Para os juristas, a Constituição, enquanto norma básica que confere poder 

soberano de império, existe em toda e qualquer sociedade, seja de forma tácita ou explícita, 

incluindo os Estados antigos ou o Estado absolutista. Nesse sentido, segundo Matteucci, “a 

Constituição é, de fato, a própria estrutura de uma comunidade política organizada, a 

ordem necessária que deriva da designação de um poder soberano e dos órgãos que o 

exercem”. A forma como esse poder é organizado ou exercido, os limites que lhe venham a 

ser impostos, é uma preocupação posterior, do Constitucionalismo, que passa a traçar os 

princípios ideológicos que deverão nortear a Constituição e a organização interna.
150

 

No início da modernidade, logo após o advento da Constituição norte-americana, 

McIlwain rememora que Thomas Paine escrevia que: 

“Uma constituição não é o ato de um governo, mas o ato de um 

povo que cria um governo: um governo sem constituição é um 

poder sem direito; uma constituição é antecedente a um governo; e 

o governo é só a criatura da Constituição”.
151

 

Segundo Matteucci, o constitucionalismo (antigo e moderno) não se preocupa 

tanto com a questão de saber “quem deve governar”, mas sim com a definição de “como se 

deve governar”, justamente porque busca limitar o governo por meio do Direito: se pode 

dizer que esta é a “técnica jurídica das liberdades”.
152
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1.2.2.1. A Constituição moderna  

 

Os movimentos constitucionalistas deram origem a uma noção específica de 

constituição, a Constituição moderna, entendida como a “ordenação sistemática e racional 

da comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as liberdades 

e os direitos e se fixam os limites do poder político”. Canotilho adverte, porém, que esse é 

um “conceito ideal”, que não é plenamente encontrado em nenhum modelo histórico de 

constitucionalismo.
153

 

Dessa forma, a ideia de Constituição, difundida já no final do século XVIII, 

importava em um conjunto sistematizado de normas, que formam a cúpula do ordenamento 

jurídico, expressas em um documento escrito e solene, que tratam da organização política 

do Estado, são estabelecidas pelo povo e buscam a limitação do Poder com o objetivo de 

assegurar os direitos fundamentais. 
154

 

A Constituição moderna (escrita) foi, no entender de Matteucci, “um dos 

principais aspectos da ruptura com o passado”.
155

 Sua concepção reflete o clima 

racionalista do período, especialmente em dois aspectos políticos: o contratualismo e o 

jusnaturalismo.
156

 

A Constituição escrita, com normas jurídicas organicamente relacionadas, é 

apontada por Matteucci como “o original do constitucionalismo moderno”, em oposição à 

tradição medieval das “leis fundamentais consuetudinárias”. A Constituição escrita 

representa a continuidade do processo de racionalização da vida política e social que, no 

plano jurídico, inicia com a codificação do direito privado e se estende para a codificação 

do direito público “que obedece à mesma exigência de certeza (e de eficácia) e de 

publicidade, de maneira que todos estejam em condições de igualdade”.
157
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1.2.2.2. Concepções da Constituição 

 

Contudo, a Constituição moderna não representa uma fórmula exata e 

inquestionável. Não há uma, mas várias, concepções de Constituição. A natureza, 

significação, características e funções da Constituição são concebidas de diferentes formas 

pela doutrina constitucionalista desde o século XIX. 

Jorge Miranda destaca, entre as principais, as concepções jusnaturalistas, 

positivistas, historicistas, sociológicas, marxistas, institucionalistas, decisionistas, 

estruturalistas e da filosofia dos valores.
158

 

Para fins deste trabalho, destacamos três ideias distintas que se contrapõem: a 

concepção sociológica de Lassalle, a concepção jurídica de Kelsen e a concepção política 

de Schmitt. 

 

1.2.2.2.1. A Constituição para Lassalle 

 

Ferdinand Lassalle desenvolve uma concepção sociológica de Constituição. 

Entende que a essência da Constituição de um país é “a soma dos fatores reais do poder 

que regem uma nação”
159

. 

Fatores reais do poder são a força ativa e eficaz que atuam sobre as leis e 

instituições jurídicas, fazendo com que sejam como são.
160

 Quando os fatores reais de 

poder são sistematizados em um papel, teremos o Direito, ou seja, passam a ser fatores 

jurídicos. Dessa forma, Lassalle distingue duas Constituições em um país: “essa 

constituição real e efetiva, integralizada pelos fatores reais de poder que regem a 

sociedade, e essa outra constituição escrita, à qual, para distingui-la da primeira, vamos 

denominar folha de papel”
161

. 

Essa Constituição real e efetiva Lassalle considera que sempre existiu e sempre 

existirá em todos os países, não sendo uma prerrogativa dos tempos modernos, pois “não é 
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possível imaginar uma nação onde não existam os fatores reais do poder, quaisquer que 

eles sejam”
162

. A novidade dos Estados modernos são “as constituições escritas nas folhas 

de papel” com a missão de “estabelecer documentalmente” todas as instituições e 

princípios do governo vigente.
163

 

A questão para Lassalle é que esta constituição escrita só será boa e duradoura 

quando “corresponder à constituição real e tiver suas raízes nos fatores do poder que regem 

o país”. No Estado em que não houver essa correspondência, irromperá um conflito e a 

constituição escrita sucumbirá à constituição real, ou seja, às “verdadeiras forças vitais do 

país”.
 164

 

Conclui Lassalle que: 

“Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas 

do poder; a verdadeira Constituição de um país somente tem por 

base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país vigem e 

as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser 

que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na 

realidade social: eis aí os critérios fundamentais que devemos 

sempre lembrar.”
165

 

Às reflexões de Lassalle contrapõe-se Konrad Hesse, para quem, no embate entre 

os fatores reais de poder e a Constituição jurídica (escrita) a Constituição não deve ser 

considerada a parte mais fraca. Entende que a Constituição possuirá uma força ativa se 

houver disposição de orientar a conduta na direção que ela aponta, se principalmente os 

detentores do poderes observarem a “vontade de Constituição”.
166

 

 

1.2.2.2.2. A Constituição para Kelsen 

 

Kelsen desenvolve uma concepção jurídica, ou melhor, uma concepção jurídico-

positiva e lógico-jurídica, da Constituição. Significa dizer que a Constituição, enquanto lei, 

define-se pela sua forma, não tanto pelo seu conteúdo, havendo entre a Constituição e a lei 

apenas uma relação lógica de superposição.
167
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O positivismo Kelseniano identifica o Estado ao Direito e configura o Direito 

como ordem normativa, cuja unidade assenta na norma fundamental. Para Kelsen, o 

ordenamento jurídico estrutura-se de forma hierarquizada, pois “o fundamento de validade 

de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma, de uma norma superior”.
168

 Nas 

palavras do jurista austríaco: 

“Como, dado o caráter dinâmico do Direito, uma norma somente é 

válida porque e na medida em que foi produzida por uma 

determinada maneira, isto é, pela maneira determinada por uma 

outra norma, esta outra norma representa o fundamento imediato 

de validade daquela. A relação entre a norma que regula a 

produção de uma outra e a norma assim regularmente produzida 

pode ser figurada pela imagem espacial da supra-infra-ordenação. 

A norma que regula a produção é a norma superior, a norma 

produzida segunda as determinações daquela é a norma inferior. A 

ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no 

mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma 

construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas 

jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que 

resulta do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de 

acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja 

produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, 

até abicar finalmente na norma fundamental – pressuposta. A 

norma fundamental – hipotética, nestes termos – é, portanto, o 

fundamento de validade último que constitui a unidade desta 

interconexão criadora.”
169

 

Na síntese didática de Jorge Miranda, a norma superior, para Kelsen, é a 

Constituição, que pode ser compreendida através de duas percepções: pela ótica jurídico-

positiva (nível do Direito positivo mais elevado) e pela ótica lógico-jurídica (norma 

fundamental hipotética, pressuposta).
170

 

Conforme expressa o próprio Kelsen: 

“Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica 

estadual, a Constituição representa o escalão de Direito positivo 

mais elevado. A Constituição é aqui entendida num sentido 

material, quer dizer: com esta palavra significa-se a norma positiva 

ou as normas positivas através das quais é regulada a produção das 

normas positivas através das quais é regulada a produção das 

normas jurídicas gerais. Esta Constituição pode ser produzia por 

via consuetudinária ou através de um ato de um ou vários 

indivíduos a tal fim dirigido, isto é, através de um ato legislativo. 

Como, neste segundo caso, ela é sempre condensada num 

documento, fala-se de uma Constituição ‘escrita’, para a distinguir 

de uma Constituição não escrita, criada por via consuetudinária. A 

Constituição material pode consistir, em parte, de normas escritas, 
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de Direito criado consuetudinariamente. As normas não escritas da 

Constituição, criadas consuetudinariamente, podem ser 

codificadas; e, então, quando esta codificação é realizada por um 

órgão legislativo e, portanto, tem caráter vinculante, elas 

transformam-se em Constituição escrita.”
171

 

Kelsen distingue, assim a Constituição em sentido material da Constituição em 

sentido formal, “um documento designado como ‘Constituição’ que – como Constituição 

escrita – não só contém normas que regulam a produção de normas gerais, isto é, a 

legislação, mas também normas que se referem a outros assuntos politicamente 

importantes” que só podem ser revogadas ou alteradas por um processo especial. Seguindo 

esse processo especial de elaboração tem-se a forma da Constituição que pode ser 

assumida por qualquer conteúdo, mas que, “em primeira linha, serve para a estabilização 

das normas que aqui são designadas como Constituição material”, que são o fundamento 

de Direito positivo” da ordem estatal.
172

  

 

1.2.2.2.3. A Constituição para Schmitt 

 

Para Carl Schmitt, a Constituição é a “decisão política fundamental, válida só por 

força do ato do poder constituinte, e sendo a ordem jurídica essencialmente um sistema de 

atos preceptivos de vontade, um sistema de decisões”
173

. Segundo Jorge Miranda, na 

concepção decisionista de Schmitt a essência da Constituição reside na decisão política do 

titular do poder constituinte, não em uma norma.
174

 

Schmitt deixa claro que a Constituição só é válida quando “emana de um poder 

(vale afirmar, força ou autoridade) constituinte”, se estabelecendo por sua vontade, o que 

significa “uma magnitude do Ser como origem de um Dever Ser”.
175

 Assim, explica Jorge 

Miranda que “é a vontade do Povo alemão que funda a sua unidade política e jurídica”.
176

 

Conceitua Poder constituinte como “a vontade política cuja força ou autoridade é 

capaz de adotar a concreta decisão de conjunto sobre modo e forma da própria existência 

política”, que leva à existência da unidade política como um todo. Explica que são as 
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decisões dessa “vontade” que determinam a validade de toda regulação legal- 

constitucional.
177

 

Assim, a Constituição surge, conforme Jorge Miranda, mediante um ato do poder 

constituinte, ato que é “um único momento de decisão” e que “constitui a forma e o modo 

da unidade política, cuja existência é anterior”. Em Schmitt, a Constituição é “uma decisão 

consciente”, adotada pela unidade política, por meio do titular do poder constituinte, feita 

por ela e para ela.
178

 

 

1.2.2.3. Estado e Constituição 

 

A complexidade da vida política impede a exata identificação entre Estado e 

Constituição, entre Constituição e Direito Constitucional. Sobretudo no marco da 

globalização. 

Francisco Balaguer Callejón questiona a identificação entre Estado e 

Constituição, bem como entre Constituição e Direito Constitucional.
179

 Tal identificação 

seria, ao mesmo tempo, um obstáculo em relação às tarefas que o poder público precisa 

atender no contexto de um mundo globalizado e um limite à democratização e 

constitucionalização de todo poder político, seja esse supra ou infraestatal. A estatalidade e 

a constitucionalidade não seriam mais inerentes e exclusivas do Estado.
180

 Em suas 

palavras, “nem a Constituição limitou sempre o Estado no mundo moderno, nem o Estado é o 

único poder político que deve ser limitado pelo Direito Constitucional”.
 181 

Balaguer explica que o Direito Constitucional é um conceito mais amplo que 

Constituição e que a Constituição nem sempre serviu para configurar o Estado através do 

Direito Constitucional, nem o Estado é o único objeto de regulação do direito 

constitucional. Haveria, também, um poder político de natureza constitucional no âmbito 

supranacional e infraestatal.
182
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Balaguer argumenta que a dissociação entre Constituição e Direito Constitucional 

tem profunda relação histórica claramente perceptível na experiência da União Europeia. 

Antes da integração, alguns Estados fundadores já haviam alcançado a maturidade 

constitucional, com a transição do Estado legal para o Estado Constitucional de Direito, 

que coincidiu com a transição do Estado liberal para o Estado social. Tal transição situava 

a Constituição no centro do ordenamento jurídico como base de validade de todas as 

normas. É justamente nesse momento que começa a nova fase de transformação oriunda do 

processo de globalização com a integração supranacional, trazendo novas tarefas ao 

Direito Constitucional para além do Estado-Nação.
183

 

Analisando o contexto de integração da União Europeia, Balaguer identifica que 

dissociação entre Direito Constitucional e Direito Comunitário permitiu aos Estados seguir 

um processo de integração sem que se submetessem aos controles de constitucionalidade 

estabelecidos em suas Constituições.
184

 Dessa forma, as decisões políticas adotadas no 

âmbito da União nem sofriam controle político interno, porque próprias à competência 

europeia, nem sofriam controle no âmbito europeu, uma vez que não havia espaço para tal. 

Isso levou à “desativação de uma das funções históricas do Direito Constitucional no nível 

europeu”, a de controle do poder político por instrumentos jurídicos. Dessa forma, os 

governos acabaram por exercer poder sem responsabilidade, algo impróprio para sistemas 

democráticos.
185

 Os conflitos políticos passam a ser conflitos nacionais frente à União, não 

sendo mais resolvidos por meios democráticos. Estabelece-se, assim, um paradoxo: por um 

lado, a União garante a democracia no plano interno dos Estados, por outro, sua 

configuração atual leva a uma perda da qualidade democrática na relação do cidadão com a 

União, não havendo um espaço público europeu baseado nos princípios democráticos.
186

 

Assim, para Balaguer, uma parte da realidade constitucional já está no âmbito 

supranacional. 
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1.2.3. Soberania e Poder Constituinte 

 

Conforme esclarece Matteucci, “a verdadeira constituição é só a que se faz 

conscientemente e, portanto, com o mandato explícito de fazer uma constituição: por isso 

esta é fruto de uma decisão soberana do povo”.
187

 

O poder constituinte, segundo Canotilho, “se revela sempre como uma questão de 

‘poder’, de ‘força’ ou de ‘autoridade’ política” capaz de “criar, garantir ou eliminar uma 

Constituição”.
188

 

A ideia de um poder que estabelece a Constituição, conforme lição de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, poder distinto dos estabelecidos pela própria Constituição, 

embora encontre raízes na Antiguidade, só surge no século XVIII junto com a ideia de 

Constituição escrita.
189

 

O conceito é desenvolvido por Emmanuel Sieyès, no contexto da Revolução 

Francesa. Segundo Sieyès, “todo Estado tem uma Constituição” e essa Constituição (pacto) 

é obra de um Poder, que denomina de Poder Constituinte. Esse poder é anterior à 

Constituição e gera os poderes do Estado, poderes constituídos. Seu titular é a nação que, 

para Sieyès, deve ser compreendida como a “permanência de uma comunidade”, a 

“expressão dos interesses de uma comunidade”.
190

 É o que determina Sieyès na seguinte 

passagem do livro “O que é o Terceiro Estado?”: 

“Em toda a nação livre, e toda nação deve ser livre, só existe uma 

maneira de terminar com os litígios relativos à Constituição. Não 

há que se recorrer aos notáveis, senão à própria nação. Se não tem 

Constituição, deve fazer uma; só a nação tem tal direito.”
191

 

Explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho que a questão da titularidade desse 

poder está intimamente ligada com o problema da soberania no Estado. Em suas palavras:  

“A ligação é uma verdade óbvia: porque é claro que, quem pode 

estabelecer a organização política fundamental, ou, numa palavra, 

quem pode estabelecer a Constituição é, obviamente, quem for o 

detentor do poder supremo do Estado, é quem for o soberano, 
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soberano neste sentido de ser o mais alto detentor do poder num 

determinado Estado.”
192

 

A doutrina da soberania nacional, desenvolvida por Sieyès, contrapõe-se à 

doutrina de Rousseau, da soberania popular. Conforme explica Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, para Rousseau o “governo legitimamente estabelecido é aquele em que a vontade 

geral diz a última palavra”, daí extrai-se a consequência de que todos, cada um, deve 

participar do processo político. Já para Sieyès, “a nação é que atribui a quem ela quiser o 

poder de falar por ela”, o que justificaria a restrição ao direito de voto universal. Assim, 

com a adoção do sufrágio universal, “aqueles que falam em nome da nação, através do 

voto, são também aqueles que constituem o povo”, diminuindo a importância de distinção 

entre as duas doutrinas.
193

 

Por tudo, concluir Manoel Gonçalves Ferreira Filho que: 

“(...), a problemática da titularidade do Poder Constituinte é, em 

grande parte, uma problemática ideológica, porque está 

intimamente ligada à concepção política predominante num 

determinado momento. Hoje, a opinião esmagadoramente 

predominante é a de que o supremo poder, num Estado, pertence 

ao povo; a soberania é do povo; portanto, o Poder Constituinte é do 

povo.”
194

 

 

1.2.3.1. Supremacia da Constituição 

 

A supremacia da Constituição decorre, diretamente, da existência do Poder 

Constituinte, suporte lógico da Constituição. Se a Constituição é obra do poder maior, 

Poder Constituinte, os poderes criados por este não podem desfazê-la, porque são criados 

pelo primeiro, por intermédio da própria Constituição.
195

 

O princípio da supremacia da Constituição determina que, no caso de conflito de 

leis com a Constituição, prevalece a norma constitucional, porque produto do Poder 

Constituinte. Dessa forma, a própria Constituição se coloca como suprema, porque inicia o 

ordenamento jurídico, impondo-se à norma inferior que a contrarie.
196
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1.2.3.2. Limitações ao Poder Constituinte: 

 

Na lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a limitação do poder pelo Direito, 

anterior e superior à Constituição, está claramente estabelecida pelo constitucionalismo 

antigo e é mantida pelo moderno na sua versão pós-positivista e não é outra a lição que se 

extrai do art. 16 da Declaração de 1789.
 197

 

O positivismo, via de regra, não admite a existência de normas acima da 

Constituição. Liga-se a essa visão a ideia de soberania do Poder Constituinte, reflexo da 

soberania do povo. Essa visão positivista dominou até a metade do século XX.
 198

 

Já Sieyès, no entanto, admitia que o Constituinte estivesse limitado pelos direitos 

naturais: “A nação existe antes de tudo, é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, é a 

própria lei. Antes e acima dela só existe o direito natural”.
199

 

Jorge Miranda explica que o poder constituinte, equivalente ao poder soberano, 

não é absoluto, ilimitado, tanto na perspectiva do jusnaturalismo quanto na do Estado de 

Direito. Assim como o poder soberano não pode tudo, o poder constituinte não pode 

tudo.
200

 

Na lição do jurista português, ao poder constituinte se colocam três tipos de 

limitações: transcendentes, imanentes e heterônomas. 

Os limites transcendentes são os que derivam do direito natural e se impõe à 

vontade do Estado, à vontade do povo. Equivalem aos valores éticos superiores, como os 

direitos fundamentais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Os limites 

imanentes decorrem da própria configuração ou identidade do Estado: “se reportam à 

soberania do Estado e, de alguma maneira (por vezes), à forma de Estado, bem como 

limites atinentes à legitimidade política em concreto”. Os limites heterônomos são os 

provenientes da conjugação com outros ordenamentos jurídicos, como os princípios de 

Direito Internacional.
201

 

Conforme Nicola Matteucci, a necessidade de tutela constitucional dos direitos 

fundamentais se impõe como limite material à soberania, ou seja, ao poder constituinte. A 
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garantia da liberdade leva a uma reinterpretação do conceito de soberania. Citando 

Constant, Matteucci explica que soberania não significa “que a universalidade dos 

cidadãos, ou aqueles que estão investidos da soberania, possam dispor soberanamente da 

existência dos indivíduos”.
202

 

 

1.2.4. Há um constitucionalismo pós-moderno? 

 

A essa pergunta, Manoel Gonçalves Ferreira Filho responde, hoje, negativamente. 

Embora reconheça que muitas são as concepções que se chocam com a teoria da 

Constituição, a maioria despreocupada da questão central do constitucionalismo que é a 

limitação do poder, nenhuma efetivamente conseguiu se impor até o momento. No mesmo 

sentido, como estudado por Jacques Chevallier, embora possam ser identificadas 

transformações no Estado Moderno, não há nada de consolidado que permita decretar o 

surgimento de um novo Estado. Assim, inexistindo um Estado novo, não há que cogitar um 

constitucionalismo novo (pós-moderno).
203

 

Por sua vez, Cristina Queiroz sustenta a interferência da globalização no direito 

constitucional e na soberania. Em suas palavras: 

“Do ponto de vista do Direito Constitucional, o conceito de globalização 

indica que a autoridade política não se encontra representada unicamente 

pelo Estado central, antes o que se assiste é a um processo de 

‘desagregação’ ou ‘fragmentação’ do Estado em favor de diferentes 

grupos e organizações. É o que os comentadores designam de ‘governo 

e/ou governança multi-nível’. (...) Do ponto de vista do Direito 

Constitucional, o conceito de soberania refere-se à autoridade 

constitucional, isto é, ao poder supremo dentro de um determinado 

território sobre um determinado povo e as demais esferas políticas e 

sociais. Do ponto de vista do Direito Internacional, o conceito indica que 

o Estado é independente e atua num plano de estrita igualdade no 

confronto com os outros Estados membros da comunidade 

internacional.”
204

 

Em estudo sobre o constitucionalismo, José Levi Mello do Amaral Júnior conclui 

que “O constitucionalismo no futuro próximo parece caracterizar-se, sobretudo, por uma 

tendência de expansão global”.
205
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Com efeito, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, uma das teses de limitação 

do poder constituinte é a que defende sua subordinação ao direito internacional, ou seja, a 

sujeição da Constituição aos direitos humanos, um direito suprapositivo. Por outro lado, a 

própria integração europeia, mostra a importância do papel ainda exercido pelas 

Constituições nacionais, na medida em que exige que os Estados associados adaptem seu 

texto constitucional aos princípios constitucionais gerais (necessidade de compatibilidade), 

bem como às normas oriundas dos tratados comunitários (obrigação de conformidade).
206

 

Canotilho observa que, como qualquer prática social, o direito constitucional 

também tem suas modas. Uma delas é a “viragem jurisprudencial do direito 

constitucional”, ou seja, a velha ideia norte-americana do “we are under a Constitution but 

the Constitution is what the juges say it is”, relativamente recente na Europa em razão da 

institucionalização dos tribunais constitucionais: “as decisões dos tribunais constitucionais 

passaram a considerar-se como um novo modo de praticar o direito constitucional – daí o 

nome de moderno direito constitucional”. Outra forma de “novo constitucionalismo” (New 

Constitutionalism) refere-se à releitura de programas políticos diante das novas formas de 

modernidade política e econômica. Os constitucionalistas agora precisam atentar para 

problemas como: “os da crise de representação, da envolvência dos direitos constitucionais 

nacionais pelo emergente direito constitucional global ou internacional e pelo já vigente 

direito constitucional comunitário”, bem como para a questão dos novos direitos ligados à 

bioética. Somam-se, ainda, os problemas relacionados à “reinvenção do território” diante 

de formas de organização em comunidades supranacionais como a União Europeia, o 

Mercosul e o NAFTA. Por último, tem-se as inovações decorrentes de uma ordem 

constitucional envolvida com a chamada “sociedade técnica, informativa e de risco”, que 

demanda que os constitucionalistas se preocupem “com o espaço entre a técnica e o direito 

de forma a evitar que esse espaço se transforme numa terra de ninguém jurídica”.
207

 

Os possíveis caminhos que podem vir a ser seguidos pelo constitucionalismo 

diante de um mundo globalizado serão aprofundados no próximo capítulo. 
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1.3. Crise do Direito Internacional? A questão do compartilhamento do poder 

 

Celso Lafer aponta que a descentralização do poder é “uma das notas estruturais 

básicas da comunidade internacional”: não há poder unificado e coerção centralizada na 

esfera global. Assim, no Direito das Gentes, a produção normativa constrói-se a partir 

dessa descentralização, resultado da distribuição do poder entre os Estados soberanos, 

membros dessa comunidade internacional. Só que essa distribuição do poder é assimétrica, 

uma vez que a igualdade entre os Estados é apenas formal e a desigualdade real acaba por 

condicionar e limitar as ações dos Estados no plano internacional. Nas palavras do autor:  

“De fato, na medida em que varia, de Estado para Estado, a 

capacidade individual de controlar, seja os efeitos internos de 

fatores externos, seja a possibilidade de exercer influência sobre o 

contexto externo dentro do qual se inserem, torna-se evidente que o 

estudo do impacto dessa assimetria é fundamental para uma 

adequada compreensão da relação entre ordem e poder, que o 

Direito das Gentes disciplina.”
208

 

Essa vinculação do Direito Internacional ao Estado soberano, no entanto, vem 

sendo questionada nos últimos anos. Segundo Marcelo Varella, as transformações por que 

vem passando o direito internacional, com a multiplicação de suas fontes, atores, métodos 

de implementação e tribunais, bem como o “fenômeno de adensamento de juridicidade de 

determinados subsistemas jurídicos”, levam alguns autores a falar em um “processo de 

constitucionalização do direito internacional”. Para o autor, viveríamos uma “era de 

transições” rumo a “um cenário ainda desconhecido”.
209

 

Jónatas Machado lembra que o Direito Internacional tem sido, tradicionalmente, o 

“direito das relações entre Estados” ou, conforme Hans Kelsen, “um complexo de normas 

que regulam a conduta recíproca dos Estados”. Na atualidade, no entanto, o Direito 

Internacional estaria se transformando em um “direito comum da humanidade”, 

encontrando-se ainda em um “estado inicial e precário de evolução”.
210
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1.3.1. Origens do Direito Internacional 

 

Segundo Jorge Miranda, “a história do Direito Internacional interpenetra-se com a 

história do Estado”. Dessa forma, havendo Estado, e esse Estado mantendo qualquer tipo 

de relação com outro Estado, é necessária a existência de normas jurídicas. Assim, o 

Direito Internacional varia de acordo com o tipo histórico de Estado, com a época e com a 

geografia envolvidas. No entanto, a extensão do modelo europeu de Estado moderno 

tornou possível a existência de um sistema de Direito Internacional de alcance mundial.
211

 

Wagner Menezes observa que o Direito Internacional é o campo de estudo do 

Direito que teve a construção mais lenta e que “foi o que mais sofreu transformações, 

acompanhando pacientemente o amadurecimento da humanidade no sentido de se 

descobrir universalmente”.
212

 

A principal contribuição dos romanos para o Direito Internacional moderno foi o 

Jus Gentium
213

, que surgiu da separação do jus civile, aplicável aos cidadãos romanos, do 

direito aplicável aos estrangeiros. Por influência dos ideais cosmopolitas do Imperador 

Marco Aurélio, que buscava a adesão a uma lei moral universal de natureza racional, com 

o édito de Caracala, em 212 d. C., o jus gentium passou a ser aplicado universalmente no 

Império, desbancando o jus civile e subordinando-se ao jus naturale. Ao longo da história, 

o jus gentium recebeu diferentes significados, sendo utilizado para designar desde as 

normas que regularam as relações entre os povos itálicos, passando pelas que regularam as 
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relações entre os romanos, os estrangeiros e os povos dominados, até as normas que 

regularam as relações entre todos os povos ao fundir-se com o direito natural.
214

 

Mas foi só com a Paz de Westfália, no entanto, que se iniciou a constituição da 

sociedade internacional como ambiente de interação entre Estados soberanos que 

estabelecem regras de coexistência pacífica e cooperação.
215

 

Celso Lafer ensina que a consolidação do Estado Moderno europeu, que levou à 

elaboração dos conceitos de soberania e de “razão de estado”, permitiu a substituição da 

noção medieval de monarquia universal pelo sistema de ordem mundial de coexistência de 

múltiplos Estados soberanos como princípio organizador das relações internacionais. No 

plano interno, os governos desses Estados exerciam o poder sem restrições dentro de seu 

território. No plano internacional, esses Estados iguais, por acordos de vontades, 

regulamentam suas relações externas por tratados e pelo costume. A Paz de Westfália veio, 

assim, “laicizar” o Direito das Gentes, fundamentando suas normas na vontade dos 

governos e em seus interesses comuns.
216

 

Hugo Grotius, autor de “Direito da Guerra e da Paz” (1635), é considerado por 

muitos doutrinadores, como lembra Ricardo Lewandowski, o fundador do Direito 

Internacional
217

.  Definiu a soberania como “faculdade moral de governar um Estado”, não 

sujeita a outras vontades. Conceituou o direito internacional a partir do “relacionamento 

dessa vontade incondicionada com outras de igual natureza”, sendo que da vontade dos 

Estados podem originar-se certos direitos entre eles. Em outras palavras, Grotius 

“concebeu a ordem jurídica internacional como resultante da interação de Estados 

soberanos”.
 218

 

Kant, por seu turno, analisando o que denominaria de “Direito dos Estados” no 

lugar de Direito das Gentes, observa que os Estados, no “estado de liberdade natural” 

estariam em um “estado de guerra permanente”, o qual coloca o problema do “direito à 
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guerra”, do “direito durante a guerra” e do “direito de se obrigarem reciprocamente a sair 

deste estado de guerra”, propondo-se “uma Constituição que funde uma paz duradoura”.
219

 

O filósofo da modernidade explica os quatro elementos do Direito das Gentes, que 

são:  

“1. que os Estados considerados nas suas relações exteriores se 

encontram por natureza num estado não jurídico (como os 

selvagens sem lei); 2. que este estado é um estado de guerra (do 

direito do mais forte), mesmo que não seja guerra efetiva e 

permanente agressão efetiva (hostilidade); agressão essa que, 

mesmo que por via dela nenhum sofra por parte do outro qualquer 

injustiça (enquanto ambos não queiram melhorar a situação), é em 

si mesma sumamente injusta, e os Estados que têm entre si 

relações de vizinhança estão obrigados a sair desse estado; 3. é 

necessária uma liga de nações, em conformidade com a ideia de 

um contrato social originário, de modo a que essas se obriguem 

(reciprocamente) a não imiscuir-se nos conflitos internos de cada 

um, mas sim a proteger-se de ataques do exterior; 4. que a união 

não deve, de todo em todo, conter nenhum poder soberano (como 

numa Constituição civil), mas somente uma associação 

(confederação); aliança essa que pode ser denunciada em qualquer 

momento e que, portanto, tem de ser renovada de tempos a tempos 

– trata-se de um direito in subsidium de um outro originário, o de 

reciprocamente se impedirem de cair no estado de guerra efetiva 

(foedus Amphictyonum).”
220

 

Kant considera que o estado de natureza dos Estados também deve dar lugar a um 

estado legal, assim como no caso dos indivíduos, devendo buscar-se uma “associação 

universal de Estados”, em analogia ao povo que se torna Estado, como forma de encontrar 

uma situação de paz. No entanto, o filósofo adverte: 

“Mas como uma tão excessiva extensão de um tal Estado de nações 

através de vastas regiões haveria, em última análise, de tornar 

impossível o seu governo e, assim, a proteção de cada membro, e 

como uma multiplicidade de tais corporações conduz de novo a um 

estado de guerra, a paz perpétua (o fim último do Direito das 

gentes na sua globalidade) é, obviamente, uma ideia 

irrealizável.”
221

 

Bobbio, comentando Kant, explica que a instauração de um estado civil entre os 

Estados é condição para completar o “triunfo do direito na sociedade humana”.
222

 Assim, o 

estado da humanidade seria atingido a partir de duas etapas: 1
a
) a constituição dos Estados 

a partir da saída dos indivíduos do estado de natureza; 2
a
) a constituição de uma sociedade 

                                                           
219

 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução José Lamego. Fundação Calouste Gulbenkian, 

p. 227. 
220

 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 227 – 228. 
221

 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 238. 
222

 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. 2a. ed. São Paulo: Mandarim, 

2000, p. 244. 



 76 

jurídica universal com a saída dos Estados do estado de natureza. A segunda etapa é “o 

ideal supremo da história futura, para o qual os homens de boa vontade devem tender 

como para um ideal moral de cuja consecução dependem o desenvolvimento e a 

estabilidade da civilização humana”. Para Bobbio, sendo um “ideal moral da humanidade”, 

não importa se poderá ser realizado ou quando, importa que nossa ação seja pautada por 

este ideal moral.
223

 

Pode-se resumir, a partir da leitura de Bobbio, a teoria da paz perpétua de Kant 

nos seguintes pontos: 1) os Estados vivem em um estado jurídico provisório ou não-

jurídico; 2) esse estado de natureza é um estado de guerra, um estado injusto; 3) por ser 

injusto, os Estados devem sair do estado de natureza e fundar uma Federação de Estados, 

por meio de um “contrato social originário”; 4) essa federação não constituiria um Estado 

acima dos outros Estados, não seria um poder soberano, mas assumiria a configuração de 

uma associação,  baseada na colaboração entre iguais.
224

 O direito internacional deveria, 

assim, fundamentar-se em uma “Federação de Estados livres”, sendo que o “direito 

cosmopolita” seria limitado às condições de uma hospitalidade universal.
225

 

Para Ricardo Lewandowski, a tese da absoluta autonomia dos Estados com 

relação ao direito internacional resistiu até o início do século XX, quando Kelsen buscou 

dar unicidade ao ordenamento normativo ao colocar em um único sistema o direito interno 

e o internacional.
 226

 

O jurista austríaco parte da identificação entre Estado e Direito
227

. Conceitua o 

Direito Internacional como “um complexo de normas que regulam a conduta recíproca dos 

Estados”
228

. Entende que o Direito Internacional, como ordem coerciva, tem o mesmo 

caráter que o Direito estatal, embora ainda não institua órgãos administrativos para a 

criação e aplicação de suas normas, estando em um estágio de grande descentralização.
229

 

Concebe o Direito Internacional como pactuado (tratado entre dois ou mais estados) e geral 

(consuetudinário), sendo que estes não formam entre si um sistema coordenado de 
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normas.
230

 Sobre a “unidade do Direito internacional e do Direito estadual”, assim se 

pronunciou: 

“Toda a evolução técnico-jurídica apontada tem, em última análise, 

a tendência para fazer desaparecer a linha divisória entre Direito 

internacional e ordem jurídica do Estado singular, por forma que o 

último termo da real evolução jurídica, dirigida a uma 

centralização cada vez maior, parece ser a unidade de organização 

de uma comunidade universal de Direito mundial, quer dizer, a 

formação de um Estado mundial. Presentemente, no entanto, ainda 

não se pode falar de uma tal comunidade. Apenas existe uma 

unidade cognoscitiva de todo o Direito, o que significa que 

podemos conceber o conjunto formado pelo Direito internacional e 

as ordens jurídicas nacionais como um sistema unitário de normas 

– justamente como estamos acostumados a considerar como uma 

unidade a ordem jurídica do Estado singular.”
231

 

O fundamento de validade do Direito Internacional, assim como o Direito estatal, 

é a norma fundamental que é a regra que identifica o costume como fonte do direito.
232

 

Para Kelsen, o Direito Internacional e o Direito interno formam um sistema interligado em 

que o Direito interno acha sua fundamentação última nas normas de Direito 

Internacional.
233

 

 

1.3.1.1. Evolução do Direito Internacional 

 

Considerando apenas o Direito Internacional moderno, interligado à existência do 

Estado moderno, podemos dividir sua história em dois momentos: da modernidade até a 

Primeira Guerra Mundial (direito internacional clássico) e do pós-guerra até hoje (direito 

internacional contemporâneo.
234

 

O Direito Internacional Clássico caracteriza-se pelo predomínio das relações entre 

os Estados, únicos sujeitos do Direito Internacional e pode ser dividido em três fases: do 

final do século XV à 1648 (Vestefália); da Paz de Westefália até a Revolução Francesa; e 

do final do século XVIII até a 1
a
 Guerra Mundial. 
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A primeira fase do Direito Internacional Clássico, caracterizada pela expansão 

marítima e os descobrimentos, pelo renascimento e pelas guerras político-religiosas, teve 

como principal jurista Hugo Grócio (De Juri Belli ac Pacis, de 1625). A segunda fase é 

caracterizada pelo reconhecimento do princípio da soberania como princípio de 

independência dos Estados entre si e de exclusão de qualquer poder acima deles. A terceira 

fase, marcada pelas Revoluções americana e francesa, apresenta pela primeira vez um 

Estado não europeu (EUA) na geopolítica do Direito Internacional e a afirmação de que o 

princípio da soberania pertence ao povo e não ou monarca, ou seja, “que o Direito 

Internacional não é o Direito das relações entre os soberanos, mas o Direito das relações 

entre os povos”. Estão postas as bases para a “Paz Perpétua” de Kant, a “Paz Universal” de 

Benthan e a “reorganização da sociedade europeia” segundo Saint-Simon.
235

 

O Direito Internacional Contemporâneo caracteriza-se pelo início da concorrência 

das organizações internacionais como sujeitos do Direito Internacional juntamente com os 

Estados e também evoluiu em três fases: da 1
a
 a 2

a
 Guerra Mundial; após 1945; a partir da 

queda do Muro de Berlim. 

A primeira fase do Direito Internacional Contemporâneo, marcada pelo Tratado 

de Versalhes e pela tentativa frustrada de institucionalização da “Sociedade das Nações”. 

A segunda fase caracteriza-se pela criação da Organização das Nações Unidas e pela 

bipolaridade da guerra fria. Após a queda do Muro de Berlim, o fracasso do comunismo na 

Europa e o fim da União Soviética colocaram os Estados Unidos como grande potência 

mundial. Paralelamente a isso, a globalização, em suas múltiplas vertentes, acompanhada 

dos processos de regionalização e fragmentação, levam esta terceira fase a ser uma fase 

fortemente marcada pela transição e pela turbulência.
236

 

 

1.3.2. Relação entre Direito Internacional e Direito Interno 

 

Segundo Jónatas Machado, é a Constituição de cada Estado que define sua 

vinculação internacional e a relação entre seu direito interno e o direito internacional. 

Assim, ainda é a ordem constitucional que define o peso do direito internacional na ordem 

interna, embora haja uma forte tendência à afirmação do princípio do primado do direito 
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internacional. No entanto, tal princípio permite diferentes formas de concretização na 

prática constitucional.
237

 

 

1.3.2.1. Monismo e Dualismo 

 

Pedro Dallari lembra que o estudo do relacionamento entre o Direito Internacional 

e o Direito interno levou à consagração da clássica distinção entre as concepções monistas 

e dualistas.
238

 

Segundo as correntes Dualistas, o Direito Internacional e o Direito Interno são 

dois sistemas com fundamentos e limites distintos, não havendo comunicação direta e 

automática entre eles.  

Para Pedro Dallari, o dualismo reflete uma concepção de Direito Internacional 

formado eminentemente por normas de natureza contratual, que fixam regras de 

convivência entre Estados soberanos. Assim, sob a perspectiva dualista, fala-se em 

“recepção” do Direito internacional, mas não em “integração”, uma vez que o Direito 

Internacional compromete o Estado apenas com “diretrizes de natureza política 

endereçadas às instituições responsáveis pela produção das normas de direito interno”.
239

 

Para as correntes Monistas, haveria uma unidade sistêmica entre o Direito 

Internacional e o Direito interno, uma plena integração entre eles, sendo que um 

ordenamento não pode ignorar o outro. Essa unidade sistêmica pode apresentar supremacia 

do Direito Internacional ou supremacia do Direito interno. 

O monismo com primado do Direito interno seria uma forma de negação do 

direito internacional. O monismo com primado do Direito Internacional reitera a unidade 

das normas num sistema comandado pelo próprio Direito Internacional.
240

 

Segundo Jorge Miranda, as correntes monistas, com prevalência do Direito 

internacional, vem ganhando força e adesão em razão: do alargamento das matérias 

reguladas; e do aparecimento e fortalecimento das Organizações Internacionais; do 
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estabelecimento de normas internacionais que só fazem sentido se aplicáveis internamente, 

como as Convenções da OIT.
241

  

No mesmo sentido, Jónatas Machado aponta que a tendência atual, reforçada pelo 

processo de globalização, é a do fortalecimento das teorias monistas, “enfatizando a 

necessidade de se aprofundar a coerência normativa do direito internacional e do direito 

interno”.
242

  

Embora a prática possa apontar para a prevalência do direito internacional, o 

árbitro internacional não tem o poder de anular a norma de direito interno, apenas de 

afastar sua aplicação ao caso em exame. No plano interno, haveria “uma tendência no 

sentido do reconhecimento imperfeito do primado do direito internacional”, uma vez que o 

direito estatal busca salvaguardar as dimensões vistas como essenciais. As medidas de 

proteção do direito interno podem ser exercidas por meio do controle de 

constitucionalidade dos tratados internacionais ou da “possibilidade de uma convenção 

internacional não ser executada enquanto não se verificar a necessária alteração do direito 

interno”, hipótese em que, no máximo, poderá ocorrer a responsabilização do Estado no 

plano internacional.
243

 

Sobre o relacionamento entre Direito Internacional e Direito Interno, conclui 

Ricardo Lewandoswki que as correntes que sustentam a prevalência do Direito Interno 

fundamentam-se em uma concepção absoluta da soberania do Estado, que não se submete 

a qualquer outro poder. Já as correntes que sustentam supremacia do Direito Internacional 

levam ao “abrandamento da noção tradicional de soberania”, relativizando a soberania 

estatal.
244

 

Conclui Lewandowski que o monismo de Kelsen, Verdross, Lauterpach e outros, 

acabou prevalecendo, especialmente em decorrência da grande influência das organizações 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas, e da globalização. Lembra que 

para os internacionalistas a concepção absoluta da soberania sempre foi vista como uma 

forma de negar a existência do próprio Direito das Gentes. Por outro lado, lembra que a 

superação da soberania não encontra respaldo no direito internacional positivo.
245
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1.3.2.2. Sistemas de relevância do Direito Internacional na Ordem Interna 

 

A transnacionalização e a internacionalização, consequências da globalização, têm 

diluído o papel das fronteiras estatais para a determinação da validade e eficácia dos 

ordenamentos jurídicos, na visão de Celso Lafer. Os institutos do reenvio e da recepção 

são utilizados para definir a relevância do direito internacional. O reenvio é utilizado para 

as relações jurídicas que tem elementos de conexão com mais de um ordenamento jurídico 

nacional, situação que pode levar ao conflito de leis no espaço. O conflito é solucionado 

por meio de normas que estabelecem qual o ordenamento que deverá regular a matéria em 

questão. Já a recepção regulamenta o procedimento de incorporação de normas 

internacionais no ordenamento jurídico nacional.
246

 

Jorge Miranda entende que a incorporação dos tratados pode se dar por dois 

sistemas: além dos sistemas de recepção (em que as normas internacionais entram em 

vigor na ordem interna como normas internacionais, sendo interpretadas e aplicadas 

segundo os critérios do Direito Internacional), existem os sistemas de transformação (em 

que normas internacionais precisam ser convertidas em normas de direito interno para 

entrar em vigor). Os sistemas de transformação podem ser relacionados às visões dualistas, 

enquanto os de recepção, as monistas.
247

 

Já a noção de efeito direto (aplicabilidade imediata) da norma internacional, 

segundo Jorge Miranda, refere-se à possibilidade de invocar a norma internacional perante 

o tribunal nacional, seja contra o Estado, seja contra o indivíduo, independentemente de 

recepção.
248

 

 

1.3.2.3. Posição da norma internacional na ordem interna 

 

Segundo Jorge Miranda, as ordens estatais estabelecem diferentes valores para as 

normas de direito internacional frente a ordem interna. Em síntese, a força jurídica 

atribuída a norma internacional em relação à norma interna pode ser assumir as seguintes 

posições: 1) Força jurídica supraconstitucional das normas internacionais; 2) Força jurídica 
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constitucional dessas normas; 3) Força jurídica infraconstitucional, mas supralegal; 4) 

Força jurídica igual à das normas legais; 5) Força jurídica infralegal.
249

 

 

1.3. 3. Modelos de convivência internacional 

 

Celso Lafer desenvolve três modelos de convivência internacional: o de 

Maquiavel e Hobbes, que não coloca limites à soberania no plano internacional; o de 

Grotius, que se baseia no potencial de sociabilidade e solidariedade da sociedade 

internacional; e o de Kant, que afirma “a razão abrangente do ponto de vista da 

humanidade como algo que se coloca acima do subjetivismo das soberanias”.
250

 

 

1.3.3.1. O modelo Maquiavélico-hobbesiano 

 

O primeiro modelo, Maquiavélico-hobbesiano, concernente ao campo estratégico-

militar, enxerga a vida internacional a partir da concepção de anarquia do estado de 

natureza e da ideia de “guerra de todos contra todos” elaborados por Hobbes.  

Segundo Celso Lafer, o campo estratégico-militar está relacionado ao problema 

da paz e da guerra e tem como foco a sobrevivência de um Estado enquanto unidade 

independente. A partir desta visão, os protagonistas internacionais tendem a serem vistos 

como aliados, protetores ou inimigos.
251

  

A tradição hobbesiana ou realista, conforme explica Alberto do Amaral Júnior, 

exerceu profunda influência sobre o estudo e a condução da política externa, descrevendo 

as relações internacionais como estado de guerra de todos contra todos.  Nessa perspectiva, 

a paz seria apenas o período entre o término de uma guerra e o início de outra.
252

 

Celso Lafer ensina que, assim como o homem é o lobo do homem, os Estados, no 

sistema internacional, também o são. Por essa razão, a política internacional é uma política 

do poder em que seus atores (diplomatas e soldados) representam soberanias. Vem daí o 
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conceito de “razão de Estado”, desenvolvido por Maquiavel, que implica no “não 

reconhecimento de uma ordem superior” capaz de sujeitar “o Estado e o seu soberano na 

totalidade das suas manifestações”.
253

 

Para Nina Ranieri, neste modelo, sob o ponto de vista jurídico, as relações 

internacionais se estabelecem com prevalência do direito nacional sobre o internacional, 

correspondendo à corrente monista nacional.
254

 

 

1.3.3.2. O modelo Grociniano 

 

O segundo modelo, Grociniano, concernente ao campo econômico, enxerga na 

sociedade internacional um potencial de sociabilidade e de solidariedade. Na vida 

internacional existira confronto, mas também cooperação. 

O campo das relações econômicas, na lição de Celso Lafer, expõe o valor de um 

país para outro enquanto mercado em seu sentido mais amplo, dando ênfase à noção de 

interesse econômico.
255

 

Na leitura de Nina Ranieri, sob o ponto de vista jurídico, tal modelo 

corresponderia à doutrina dualista, uma vez que incorpora o direito nacional e o 

internacional seriam ordenamentos distintos, mas complementares. Nessa linha, “as 

normas internacionais são válidas para um determinado Estado desde que apoiadas no 

direito nacional, ainda que tenham fontes distintas”.
256

 

 

1.3.3.3. O modelo Kantiano 

 

O terceiro modelo, kantiano, corresponde ao campo dos valores, relacionado às 

formas de conceber a vida em sociedade.  

Celso Lafer explica que o campo dos valores rege-se por uma “razão abrangente” 

que se rege pelo princípio de que todo o ser humano é um fim em si mesmo.
257
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Nina Ranieri aponta que a teoria kantiana da paz perpétua levou à criação da Liga 

das Nações e da Organização das Nações Unidas. Sob o ponto de vista jurídico, as relações 

internacionais, seguindo o modelo de Kant, relacionam-se à corrente monista 

internacionalista: o Direito Internacional prevaleceria sobre o nacional.
258

 

Nas lições de Celso Lafer, esses três campos (estratégico-militar, econômico e dos 

valores) e essas três tradições (maquiavélico-hobbesiana, grociniana e kantiana) 

apresentam “uma relação de aproximação por afinidades eletivas, não de subsunção 

automática e inequívoca”. Diante da realidade internacional, os três campos se influenciam 

reciprocamente e, dependendo da conjuntura, permitem, em maior ou menor grau, leituras 

a partir das três tradições.
259

 

 

1.3.4. Supremacia do Direito Internacional? 

 

Jorge Miranda lembra que a crença na Constituição e na lei como formas de 

garantir os direitos das pessoas frente ao Estado, no contexto de um Estado soberano, não 

permitia pensar que qualquer entidade exterior ao Estado pudesse interferir nessa 

relação.
260

 Mas a proteção internacional dos direitos humanos desenvolveu-se para 

assegurar direitos dos indivíduos perante o próprio Estado de que são membros.
261

 

Segundo Marcelo Varella, o Direito Internacional vive um momento de expansão 

em vários temas (comércio, meio ambiente, direito humanitário, direitos humanos, direito 

financeiro), contribuindo para a criação de um “direito pós-nacional”, que se caracteriza 

por “diferentes formas de funcionamento, diferentes fontes e diferentes atores que devem 

ser compreendidos dentro de uma nova complexidade”.
262

 

Pedro Dallari pontua que o crescente processo de integração internacional e 

valorização do Direito Internacional, embora não implique necessariamente a superação do 

Estado, tem levado a alterações na sua função de “provedor de normas jurídicas para a 

sociedade”, que passa a ter maior relevância como contratante, legitimador e aplicador de 
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normas supranacionais. Nesse contexto, a soberania se materializa de modo crescente na 

participação na criação do ordenamento jurídico supranacional.
263

 

 

1.3.4.1. A institucionalização do Direito Internacional 

 

Conforme Marcelo Varella, o direito internacional passa a ser, “de um direito sem 

dentes”, a um direito “com poder de cogência e maior intromissão nos assuntos 

domésticos”.
264

 Verifica-se, também, a multiplicação das fontes normativas internacionais, 

a expansão dos sistemas regionais de integração, uma maior produção normativa privada 

(Lex Mercatoria; Lex Deportiva; Lex Eletronica) e o aumento significativo de atores 

relevantes, bem como de instâncias internacionais de resolução de conflitos. 

Vivencia-se a multiplicação de organizações multilaterais: a Organização das 

Nações Unidas - ONU, a Organização Mundial do Comércio - OMC, o Fundo Monetário 

Internacional - FMI, o Banco de Compensações Internacionais, etc. Tais instituições 

passaram a impor restrições ao poder dos Estados Nacionais.
265

 

Marcelo Varella, examinando especificamente o caso da OMC, identifica que, na 

prática, mesmo Estados considerados potências mundiais, como os Estados Unidos, 

acabam cumprindo as decisões do órgão, “uma vez que os ganhos com a consolidação de 

processos jurídicos transnacionais e a existência de um sistema econômico internacional 

orientado por regras” é de interesse de todos os Estados. Dessa forma, as normas das 

organizações multilaterais passam a ser imponíveis e são cumpridas com tanta ou até maior 

eficácia que as normas nacionais.
266

 

 

1.3.4.2. A Jusfundamentalidade 

 

O “direito a ter direitos”, como ensina Celso Lafer, viabiliza-se enquanto “ideia-

força” a partir da presença em larga escala dos refugiados, dos apátridas, dos deslocados 
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no mundo e das realidades do genocídio e dos campos de concentração. Sua efetivação 

depende de uma tutela internacional, “homologadora do ponto de vista de uma razão 

abrangente da humanidade”. Nesse sentido, a Carta das Nações Unidas representou um 

“direito novo”, sensível à tradição kantiana.
267

 

Atualmente, a comunidade internacional conta com três sistemas regionais de 

defesa dos direitos humanos: o europeu, estruturado por meio da Corte Europeia de 

Direitos Humanos; o americano, que conta com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos; e o africano, com um tribunal em processo de implementação.  

Lembra Marcelo Varela que tais tribunais não têm poder para coagir os Estados 

no plano interno, mas suas decisões têm sido consideradas forte o bastante para alterar 

questões fundamentais dos ordenamentos jurídicos nacionais.
268

 

Pedro Dallari observa que, hoje, a relação entre as ordens jurídicas interna e 

internacional deve considerar o aspecto contratual inerente às soberanias, mas precisa 

reconhecer os paradigmas inerentes ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, que 

precisam receber a atenção dos Estados.
269

 

O compromisso dos Estados com os direitos humanos, a democracia e a paz é 

reforçado pela Conferência de Viena de 1993. Para Celso Lafer, a Conferência consagrou 

“uma leitura kantiana das formas de conceber a vida em sociedade”, superando os modelos 

maquiavélico-hobbesiano e grociano ao defender a universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos, “transcendendo, assim, através de uma razão 

abrangente da humanidade, a razão mais circunscrita dos interesses das polaridades 

Leste/Oeste, Norte/Sul, até então prevalecentes na matéria”. Os direitos humanos foram 

reconhecidos como tema global, de interesse da governabilidade do sistema mundial, 

“afastando a objeção de que o tema dos direitos humanos está no âmbito exclusivo da 

competência soberana dos Estados”. Assim, os direitos humanos alcançaram o status de 

valores fundamentais, tornando-se “standards da legitimidade do poder das soberanias e 

como tal indicadores e balizas do locus standi e da credibilidade dos Estados e de seu 

acesso à cooperação internacional”.
270
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Como observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o reconhecimento dos direitos 

humanos como limite da soberania é um dos aspectos que levam à sua relativização. O 

reconhecimento de tais direitos implica obrigações a serem assumidas pelo Estado, que 

levam à possibilidade, inclusive, de imposição coercitiva pela ordem internacional, 

mediante as chamadas “ações humanitárias”. O reconhecimento dos direitos humanos leva 

à tendência de consagração mundial do Estado de Direito: respeito à Constituição e aos 

direitos fundamentais.
271

 

Como conclusão, no momento, entendemos oportuno lembrar as lições de Miguel 

Reale, para quem: “Nós marchamos no sentido do primado do Direito das Gentes, mas este 

Direito hoje prima apenas como expressão do imperativo ético, não no plano concreto da 

experiência jurídica”.
272

 

Os principais fatores que levam a modificações no Direito Internacional 

contemporâneo diante de um mundo globalizado serão aprofundados no próximo capítulo. 

 

 

1.4. Crise da Soberania? A questão da legitimação do poder 

 

O conceito de soberania é a característica fundamental do Estado moderno, tendo 

sido a principal responsável pela sua expansão e importância nos últimos séculos.
273

 

Karl Doehring ressalta que nenhum outro atributo do Estado independente foi tão 

aclamado como a soberania, justamente porque “ela representa um direito de defesa contra 

outros que pretendem exercê-la e, também, um direito para imposição de suas próprias 

exigências”.
274

 

Darcy Azambuja explica soberania como “o grau supremo” a que pode atingir o 

poder do Estado, que não reconhece qualquer outro poder juridicamente superior a ele 

dentro ou fora do Estado. Em suas palavras: 

“Quando se diz que o Estado é soberano, deve entender-se que, na 

esfera da sua autoridade, na competência que é chamado a exercer 
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para realizar a sua finalidade, que é o bem público, ele representa 

um poder que não depende de nenhum outro poder, nem é igualado 

por qualquer outro dentro do seu território.”
275

 

Essa noção de soberania, segundo Matteucci, surge no final do século XVI 

juntamente com a de Estado, indicando o poder estatal em toda a sua plenitude, ou seja, 

como “sujeito único e exclusivo da política”.
276

 

Vale lembrar, no entanto, conforme lição de Miguel Reale, que cada forma 

histórica do Estado Moderno representa um estágio do “processo incessante da soberania” 

rumo a uma cada vez maior satisfação dos interesses e aspirações da sociedade. Em suas 

palavras:  

“(...) a soberania é como um curso de água que escorre obedecendo 

à lei de gravidade e, de tempos a tempos, se alarga no remanso de 

um lago para, em seguida e inesperadamente, retomar a carreira e, 

mais abaixo, em leito mais amplo e mais profundo, fazer nova 

parada aparentemente tranquila, mais longa talvez, mas sempre 

provisória.”
 277

 

 

1.4.1. Origens e concepções de Soberania 

 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari, “no Estado da Antiguidade, desde a época mais 

remota até o fim do Império Romano, não se encontra qualquer noção que se assemelhe à 

soberania.”
278

 

Na Idade Média, conforme lembra Matteucci, o termo “soberano” indicava o 

poder do rei ou de qualquer outro com proeminência no sistema feudal, como os barões 

sobre suas baronias, não indicando uma única instância.
279

  

A origem do conceito de soberania como poder de mando em última instância está 

relacionada ao surgimento do Estado moderno.
280

 O processo de superação da estrutura 

medieval, por meio da concentração do poder político intentada pelos reis que, enfrentando 
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as forças da Igreja Católica, do Império Romano-Germânico e dos Senhores Feudais, levou 

ao surgimento do Estado soberano.
281

 

Bodin foi um dos primeiros doutrinadores a escrever sobre a soberania, definindo-

a como “o poder absoluto e perpétuo de uma república”
282

. Como poder absoluto (porque 

não está sujeito a nenhum outro) e perpétuo (porque a comunidade política se mantém 

enquanto o poder é exercido sem interrupção), a soberania não é limitada, “nem em poder, 

nem em responsabilidade, nem em tempo”.
283

 

Comentando a obra de Bodin, Matteucci identifica a existência de consenso sobre 

as características dadas à soberania: absoluta, perpétua, indivisível, inalienável e 

imprescritível. Explica que o jurista francês, a partir de tais características, procurou 

diferenciar o direito público (que tem como fim o bem público) do privado (que tem como 

fim o bem privado), assim como a soberania (imperium) da propriedade (dominium), “duas 

diferentes formas de posse do poder”. Assim, a soberania é “inalienável” e 

“imprescritível”, ao contrário da propriedade privada, “porque o poder político é uma 

função pública e, consequentemente, indisponível”.
284

 

Segundo Cezar Saldanha Souza Junior, a soberania para Bodin é “o traço 

essencial que distingue o Estado das demais formas de associação humana”.
285

  

Manoel Gonçalves Ferreira Filho explica que, em Bodin, “a soberania é o 

elemento de coesão da comunidade política que desapareceria sem ela”
286

, sendo que o 

primeiro traço da soberania é “o poder de dar a lei aos súditos em geral sem o seu 

consentimento”
287

. 

Para Bodin, por trás do poder de dar e anular a lei estão compreendidos todos os 

demais direitos e atributos da soberania: declarar a guerra e fazer a paz; conhecer em 

última instância dos juízos de todos os magistrados, instituir e destituir oficias, criar 

impostos, outorgar graças, cunhar moeda. Todos estes atributos da soberania estão 
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compreendidos pelo atributo de “dar a lei a todos em geral e a cada um em particular, 

desde que dito poder seja recebido somente de Deus”.
288

 

Por essa razão, Matteucci ensina que Bodin “identifica a essência da Soberania 

unicamente no ‘poder de fazer e de anular as leis’, uma vez que este poder resumiria em si, 

necessariamente, todos os outros”, e, dessa forma, se configuraria como a “a força de 

coesão capaz de manter unida toda a sociedade”.
289

 

No entanto, cabe ressaltar que Bodin entendia que a finalidade da lei era a 

justiça
290

, não tendo rompido, assim, com a lição medieval de que a lei deve conformar-se 

com o Direito, com a lei natural ou divina.
291

 Ou seja, “o poder absoluto dos príncipes e 

senhores soberanos não se estende, de modo algum, às leis de Deus e da natureza”
292

, não 

podendo os príncipes contrariar tais leis. 

Como lembra Matteucci, a teoria da soberania vai mudando com o tempo seu 

centro de gravidade: “não é mais o poder legítimo de fazer as leis, mas o poder real coativo 

de fazer-se obedecer, por meio do monopólio da força e da coação física”.
293

 

Após Bodin, o principal teorizador da soberania foi Hobbes. Este, ao contrário de 

Bodin, rompe com a tradição estoica, cristã e medieval, que admitia a limitação do poder 

pelo direito natural.
294

 

Conforme Darcy Azambuja, Hobbes “partiu da doutrina da igualdade dos homens 

e terminou preconizando o absolutismo do poder”
295

. Em Hobbes, a soberania, ilimitada, 

está acima da moral e da religião:  
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“Quem detém a Soberania pode fazer tudo o que considere 

necessário fazer, antecipadamente, para a preservação da Paz e da 

Segurança, mediante a prevenção da Discórdia no interior e da 

Hostilidade exterior, bem como tudo o que for necessário para 

recuperar a Paz e a Segurança, se estas forem perdidas.”
296

 

Para Hobbes a soberania passa a ser conferida pelos homens
297

, por meio de um 

“Pacto de cada homem com todos os homens” que origina o Estado (Civitas)
298

: 

“O Poder Soberano pode ser adquirido de duas formas, Uma pela 

força Natural, através da qual um homem obriga seus filhos a 

submeterem-se e a submeterem seus próprios filhos à sua 

autoridade, sendo capaz de destruí-los em caso de recusa. Ou, 

ainda, da mesma forma que um homem poupa, durante a Guerra, a 

vida de seus inimigos, desde que se sujeitem à sua vontade. A 

outra é quando os homens concordam entre si em submeterem-se 

voluntariamente a um Homem, ou a uma Assembleia de homens, 

esperando serem protegidos contra todos os outros. Este último é 

chamado Estado Político, ou um Estado por Instituição, enquanto o 

primeiro é o Estado por Aquisição.”
299

 

Para Hobbes, a lei, feita pelo soberano, seja ele um Monarca ou uma Assembleia 

de homens, é um comando ao súdito para distinguir o certo do errado, o justo do injusto.
300

 

O soberano é o único legislador, pois mesmo a Lei fundada no costume só adquire a 

autoridade de lei com a “vontade do soberano expressa por seu silêncio”
301

. Aqui, também, 

o soberano não está sujeito à lei, mas “a lei não pode jamais ser contrária à razão”
302

, 

cabendo apenas ao soberano cuidar da justiça para que haja paz, “presumindo-se de modo 

absoluto que seus mandamentos se conformam com esta”
303

. 
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Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “repudia ele, sem dúvida, a 

supremacia do Direito sobre a lei, mas apenas no terreno prático”, “pois seria um mal 

menor suportar uma lei injusta que permitir a cada um decidir da justiça das leis”.
304

 

Locke, por sua vez, na obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, aceita a 

concepção de um estado de natureza, mas, refutando Hobbes, vê ordem e razão nesse 

estado primitivo
305

: 

“O ‘estado de Natureza’ é regido por um direito natural que se 

impõe a todos, e com respeito à razão, que é este direito, toda a 

humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, 

ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade 

ou seus bens; (...).”
306

 

A troca da “liberdade natural” pelas “limitações da sociedade civil” só ocorre por 

meio de um “acordo com outros homens para se associarem e se unirem em uma 

comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica uns com os outros”. Nesse 

“corpo político”, a maioria “tem o direito de agir e decidir pelo restante”.
307

 

Locke define o poder político como “direito de fazer leis”.
308

 Segundo Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, sua definição de lei segue um aspecto formal (a lei precisa ser 

aprovada pelo Legislativo, pois precisa do consentimento da sociedade) e um aspecto 

material (seu conteúdo está sujeito ao Direito natural e à razão). E essa lei só será lei se for 

justa.
309

 

Lembra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, também, que “Locke adere à 

supremacia do Direito, fundando-a, o que é importante e significativo, na própria soberania 

popular”
310

. A propósito, confira-se o próprio Locke: 

“O poder legislativo é o poder supremo em toda comunidade civil, 

(...). Sendo ele apenas a fusão dos poderes que cada membro da 

sociedade delega à pessoa ou à assembleia que tem a função do 

legislador, permanece forçosamente circunscrito dentro dos 

mesmos limites que o poder que estas pessoas detinham no estado 

de natureza antes de se associarem em sociedade e a ele 

renunciarem em prol da comunidade. (...) Em uma sociedade 

política organizada, que se apresenta como um conjunto 

independente e que age segundo sua própria natureza, ou seja, que 
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age para a preservação da comunidade, só pode existir um poder 

supremo, que é o legislativo, ao qual todos os outros estão e devem 

estar subordinados; não obstante, como o legislativo é apenas um 

poder fiduciário e se limita a certos fins determinados, permanece 

ainda no povo um poder supremo para destituir ou alterar o 

legislativo quando considerar o ato legislativo contrário à 

confiança que nele depositou, (...). Deste modo, a comunidade 

permanece perpetuamente investida do poder supremo de se 

salvaguardar contra as tentativas e as intenções de quem quer que 

seja, mesmo aquelas de seus próprios legisladores, sempre que eles 

forem tão tolos ou tão perversos para preparar e desenvolver 

projetos contra as liberdades e as propriedades dos súditos.”
311

 

Mas, conforme Darcy Azambuja, foram as concepções de Rousseau sobre o 

conceito de soberania que mais influenciaram as Constituições modernas.
312

 

Rousseau explica o pacto social nos seguintes termos: “Cada um de nós reúne sua 

pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral; e nós recebemos num 

corpo cada membro, como parte indivisível do todo”.
313

 Por este ato de associação, no lutar 

das pessoas particulares nasce uma pessoa pública, que “tomava outrora o nome de 

Cidade, e toma agora o de República ou de corpo político, que é chamado, por seus 

membros, de Estado, quando é passivo, Soberano, quando é ativo e Poder, quando 

comparado a seus semelhantes”.
314

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho explica que, para Rousseau, “o verdadeiro 

soberano é a vontade geral”, fonte de legitimidade do poder
315

. A lei expressa a “decisão 

da vontade geral sobre matéria geral”, tendo por finalidade a justiça. Como, para Rousseau, 

o “o povo sempre se inclina para o bem comum”
316

, a lei seria sempre justa. Dessa forma, 

Rousseau, “sem abandonar a ideia tradicional da supremacia do Direito”, contribui para o 

advento da supremacia da lei, ainda que injusta.
317

 No mesmo sentido, Nicola Matteucci 

                                                           
311

 LOCKE, John. Segundo Tratado do Governo Civil, p. 72-76. 
312

 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado, p. 62. 
313

 ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social: princípios de direito político. Tradução J. Cretella Jr. e Agnes 

Cretella. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 32. 
314

 ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social, p. 32. 
315

 Nas palavras de Rousseau: “Se o Estado ou a Cidade não é senão uma pessoa moral, cuja vida consiste na 

união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o da sua própria conservação, necessita de 

uma força universal e compulsiva para mover e dispor de cada parte, da maneira mais conveniente a todos. 

Assim como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá 

ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é este mesmo poder que, dirigido pela vontade 

geral, traz, como já disse, o nome de soberania.” ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social, p. 51. 
316

 Segundo Rousseau: “A primeira e mais importante consequência dos princípios acima estabelecidos é que 

a vontade geral apenas pode dirigir as forças do estado, segundo a finalidade de sua instituição, que é o bem 

comum: pois, se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, é 

o acordo desses mesmos interesses que o tornou possível.” ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social, p. 45. 
317

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo, p. 68-73. 



 94 

entende que “a identificação da Soberania com o poder legislativo é levada às suas 

consequências extremas por Rousseau, com o conceito da vontade geral”.
318

 

A soberania, para Rousseau, é inalienável e indivisível. Inalienável porque sendo 

a soberania apenas o exercício da vontade geral, jamais poderá se alienar, e sendo o 

soberano um ser coletivo, “não pode ser representado senão por si mesmo”.
319

 Pelas 

mesmas razões, é a soberania indivisível, “pois a vontade ou é geral, ou não o é; é a de 

todo o povo ou apenas de uma parte”.
320

 

Explica Rousseau que se os políticos, por não poderem “dividir a soberania em 

seu princípio, dividem-na em seu objeto; em força e vontade, em poder legislativo e poder 

executivo, em direito tributário, de justiça e de guerra, em administração interior e em 

poder de tratar com o estrangeiro”. No entanto, entende que se trata de um erro que decorre 

de “não se ter noções exatas da autoridade soberana”. E conclui: “perceberemos que todas 

as vezes que se crê ver a soberania partilhada, enganamo-nos, pois os direitos que se 

tomam por partes desta soberania, são-lhe todos subordinados e supõem sempre vontades 

supremas, cujos direitos só lhe dão execução”.
321

 

 

1.4.1.1. Conceito Jurídico e Político de Soberania 

 

Em relação ao conceito de soberania, há autores que a consideram um “poder do 

Estado” e outros que a veem como uma “qualidade do Estado”
322

. Há, ainda, os que negam 

a soberania, como Duguit, que reconhece a existência do poder político, mas como explica 

Darcy Azambuja, não o reconhece como um direito da nação ou do Estado, apenas como 

uma realidade posta (simples fato do governante deter a força e editar normas 

obrigatórias).
 323

 Kelsen, fiel à concepção normativista, entende que não se trata nem de 

um poder, nem de uma qualidade, mas a “expressão da unidade de uma ordem”. Conforme 

Dalmo de Abreu Dallari, uma síntese das diversas teorias aponta para uma constante: “a 
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noção de soberania está sempre ligada a uma concepção de poder”. Ao contrário, o que 

parece diferenciar as diferentes concepções é “uma evolução do sentido eminentemente 

político para uma noção jurídica”.
324

 

Segundo Dalmo Dallari, enquanto concepção puramente política, a soberania 

“expressava a plena eficácia do poder”, representando o poder de querer coercitivamente e 

de fixar as competências de forma inquestionável. Seguindo essa concepção, não há 

qualquer preocupação em tornar o poder soberano legítimo ou jurídico, importando apenas 

que fosse absoluto. Enquanto concepção puramente jurídica, a soberania seria “o poder de 

decidir em última instância sobre a atributividade das normas”.
325

 

Dallari apresenta, ainda, uma terceira concepção, de fundamento culturalista, para 

quem a soberania não é nem exclusivamente política, nem exclusivamente jurídica, “uma 

vez que os fenômenos do Estado são, indissoluvelmente, sociais, jurídicos e políticos”. 

Cita como representante desta corrente Miguel Reale, embora reconheça que o autor 

prefira denominá-la de política.
326

 

Para Miguel Reale, soberania: 

“(...) é tanto a força ou o sistema de forças que decide do destino 

dos povos, que dá nascimento ao Estado Moderno e preside ao seu 

desenvolvimento, quanto a expressão jurídica dessa força no 

Estado constituído segundo os imperativos éticos, econômicos, 

religiosos etc., da comunidade nacional, mas não é nenhum desses 

elementos separadamente: a soberania é sempre sócio-jurídico-

política, ou não é soberania. É esta necessidade de considerar 

concomitantemente os elementos da soberania que nos permite 

distingui-la como uma forma de poder peculiar ao Estado 

Moderno.”
327

 

Reale explica que muitos doutrinadores buscam distinguir a concepção política da 

concepção jurídica
328

 da soberania visando atender às particularidades do Direito 

Constitucional.
329

 Dentre estes, destaca o pensamento de Maurice Hauriou, cuja doutrina 

de soberania parte da distinção entre soberania política e jurídica: 

“Segundo Hauriou, a concepção política da soberania consiste na 

ideia da independência fundamental do poder do Estado. A 
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soberania-independência é o conceito negativo, posto que se limita 

a afastar do poder toda e qualquer ideia de limites, sem atender ao 

conteúdo positivo do poder. 

Ao contrário, a concepção jurídica consiste na ideia ‘da 

propriedade dos direitos de governar próprios do monarca, que se 

pode desdobrar nas ideias de um poder, inerente a esses direitos, e 

na de seu exercício’, sendo certo que ‘este feixe de direitos régios 

constitui o conteúdo positivo da soberania’.”
330

 

Para Miguel Reale, Hauriou erra ao atribuir à concepção Política de soberania a 

ideia de independência do Estado, esquecendo-se que a independência do Estado só se 

realiza mediante a organização jurídica da sociedade nacional. Ou seja, a independência é 

atingida por meio da afirmação de um sistema de Direito, estando a concepção jurídica 

compreendida pela política. Conclui Reale, assim, que a concepção política de soberania 

consiste tanto na ideia de independência, quanto na de supremacia, “abrangendo a 

faculdade de ordenar juridicamente de maneira originária e exclusiva”. A soberania, do 

ponto de vista político, pode ser conceituada, então, como “poder que tem uma Nação de 

se constituir em Estado, declarando, de maneira originária e exclusiva, o seu Direito”.
331

 

Conforme concebido por Matteucci, o conceito jurídico-político de soberania 

indica o poder de mando em última instância de uma sociedade política, diferenciando esta 

de outras formas de associações humanas. Para o autor, “a soberania quer ser uma 

racionalização jurídica do poder, no sentido de transformar a força em poder legítimo, o 

poder de fato em poder de direito”.
332

 

Nessa linha, Nina Ranieri conclui que “a soberania é o atributo que confere 

supremacia política e jurídica ao Estado dentro do seu território”. O que torna os Estados 

iguais na ordem internacional é justamente o fato de todos serem soberanos, sendo que “o 

titular da soberania é o próprio Estado e não o governante, a Nação ou o povo”.
333
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1.4.1.2. Soberania Nacional, Soberania Popular e Soberania do Estado 

 

Nelson Saldanha observa que, ao longo do Estado moderno o poder soberano foi, 

inicialmente, atribuído ao rei
334

 durante o absolutismo monárquico, passando ao Estado e, 

depois, ao povo ou à nação a partir das revoluções liberais.
335

 Foi a doutrina clássica 

francesa que substitui o rei pelo povo como titular da soberania, que passou a ser 

caracterizada como una, indivisível, inalienável e imprescritível.
336

 

Dalmo Dallari distingue duas teorias justificadoras do poder soberano, que 

comportam várias subdivisões: as teorias teocráticas (predominante do final da Idade 

Média ao Estado Absolutista), sintetizadas na ideia de que “todo o poder vem de Deus”, e 

as teorias democráticas (predominante a partir das Revoluções Liberais), fundamentada na 

ideia da origem popular.
 337

 

As teorias teocráticas evoluíram da concepção do direito divino sobrenatural, que 

afirmava que o próprio Deus dava o poder ao príncipe, para uma teoria do direito divino 

providencial, que sustentava que a soberania vinha de Deus, mas era entregue ao monarca 

pelo povo.
338

  

As teorias democráticas se desenvolveram, principalmente, a partir de três fases: 

1
a
) a titularidade da soberania seria do próprio povo, situado fora do Estado; 2

a
) a 

titularidade é atribuída à nação (povo como ordem integrante do Estado); 3
a
) o titular da 

soberania é o Estado, que tem personalidade jurídica (o povo participa do estado e é o 

elemento formador da sua vontade).
339

 

Miguel Reale entende que o contraste entre a soberania nacional e a soberania do 

Estado perde importância “quando examinamos o problema, primeiro, relativamente à 

origem ou à gênese do poder, e, depois, quanto ao poder juridicamente organizado e à 
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forma de seu exercício”.
340

 Esclarece que “a soberania é substancialmente da Nação e só 

juridicamente é do Estado”, ou seja, enquanto fonte do poder, socialmente, é da Nação, 

enquanto exercício do poder, juridicamente, é do Estado.
341

 

A soberania nacional, conforme lição de Miguel Reale, fixa-se ao momento social 

ou genético da soberania, ligando-se a ideia de que “não há poder que não tenha a sua 

fonte na coletividade”.
342

 Distingue-se a teoria da soberania popular (radical) da teoria da 

soberania nacional (liberal) ao ligar a primeira à doutrina contratualista (em que o povo se 

confunde com a maioria dos indivíduos reunidos), enquanto a segunda considera o povo 

como Nação (como um todo formado historicamente).
343

 Se estas doutrinas divergem 

quanto ao conceito de povo, ambas concordam que é no povo que reside a soberania.
344

 

Já a doutrina da soberania do Estado, segundo Reale, deve ser compreendida 

juridicamente. Significa dizer que, do ponto de vista jurídico, a soberania é do Estado, mas 

enquanto fato social, é do povo. Assim, “não podem os poderes que nela se contêm ser 

exercidos com opressão do povo”.
345

 Assim, conclui o autor:  

“Distinguimos, por conseguinte, o problema da titularidade da 

soberania, tendo em vista o duplo momento de seu exercício, o 

social e o jurídico. Se se aprecia a soberania na totalidade de suas 

expressões, ou seja, politicamente, não há como negar que a 

soberania pertence substancialmente à Nação. Do ponto de vista 

estritamente jurídico, porém, isto é, limitada a análise da soberania 

como poder de direito, é preciso convir que a soberania é do 

Estado.”
346

 

Contemporaneamente, prevalece o entendimento de que o titular da soberania é o 

elemento humano do Estado (povo ou nação), dele emanando o poder para o Estado 

agir.
347
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1.4.1.3. Soberania Interna e Soberania Externa 

 

Matteucci denomina de “dupla face da Soberania” a divisão do conceito na sua 

acepção interna e externa. Explica que, internamente, o soberano eliminou os poderes 

feudais e os privilégios dos estados, das categorias e das autonomias locais, exercendo uma 

“função de mediador político entre os indivíduos e o Estado”, ou seja, busca a eliminação 

dos conflitos internos, da guerra privada, buscando a pacificação interna. No plano 

externo, é ao soberano que cabe decidir assuntos como declarar a guerra e celebrar a paz, 

em um contexto de um sistema de Estados que não reconhece nenhum poder acima deles, 

tendo suas relações equilibradas pela guerra. Pela perspectiva externa, o soberano se 

encontra em uma posição de igualdade com outros soberanos; no plano interno, em 

posição de absoluta supremacia.
348

 

Segundo Dalmo Dallari, a soberania continua a ser concebida através dessas duas 

perspectivas. A soberania externa, sinônimo de independência, invocada sempre que se 

deseja afirmar a não submissão a qualquer outro povo; e a soberania interna, “expressão de 

poder jurídico mais alto”, que determina que dentro dos limites territoriais é o Estado quem 

tem o poder de decisão em última instância.
349

 

Darcy Azambuja conceitua soberania interna como o poder do Estado que não é 

limitado por nenhum outro, ou seja, poder mais alto existente dentro do Estado. Já por 

soberania externa, entende que os Estados se relacionam sem subordinação ou 

dependência, mas com igualdade.
350

 

Karl Doehring explica que o fato do soberano, antigamente, ser o “senhor da 

decisão final” dentro do Estado e nas suas relações com outros Estados, determinou a 

qualificação de unidade e unicidade do poder estatal. Observa que, hoje, essa unidade 

permanece no plano das relações externas, uma vez que é o Estado quem responde pelas 

ações de todos os seus órgãos, mas já se questiona no plano interno, com a divisão dos 

poderes, que busca justamente evitar a monopolização da decisão no Estado por meio da 

distribuição de competências.
351
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Doehring sustenta que, no plano interno, existe uma unidade do poder do Estado, 

que é o povo, mas não existe unidade quanto ao exercício desse poder.
352

 Já em relação ao 

plano externo, essa unidade é incontestável na visão do direito internacional, o que fica 

evidenciado ao se buscar a responsabilização do Estado por ilícito internacional: não 

importa qual órgão estatal tenha cometido um comportamento ilegal na esfera 

internacional, pois age sempre em nome do Estado.
353

 

Ainda em relação à soberania externa, Doehring lembra que até a Primeira Guerra 

Mundial, era tida como ilimitada, ao menos do ponto de vista teórico.
354

 Posteriormente, 

passou a prevalecer uma visão modificada da soberania no plano internacional, segundo a 

qual reconhece-se uma “subordinação para todos os Estados, em face de normas jurídicas 

válidas”, embora os Estados continuem iguais em direitos, não havendo superioridade 

entre eles. Essa concepção segue a doutrina kelseniana: caso se queira compreender o 

direito internacional como um ordenamento jurídico, soberania só pode significar que todo 

Estado só se submete a esse direito, nunca ao direito de um outro Estado. Assim, soberania 

passa a significar independência em face de outras ordens (de outros Estados), mas 

comporta a dependência regimental em face das normas amplamente válidas para todos os 

Estados (normas internacionais).
355

 

Seguindo essa concepção da soberania externa, a renúncia à soberania como ato 

voluntário do Estado em favor de uma organização internacional, segundo Doehring, não 

representa um problema, “pois uma autonomia ilimitada dos Estados não mais constitui 

uma característica determinante dos Estados”.
356

 

 

1.4.2. Poder e Direito 

 

“O poder sem direito é cego, mas o direito sem poder é vazio.”
357

 

Na lição de Otfride Höffe, “o Direito representa a personificação dos poderes 

coercitivos em forma de regras”. O Direito, que coordena as partes constituintes do Estado, 

que ajuda a impedir o surgimento de conflitos e a resolvê-los sem o emprego da força 
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privada, e que atribui competências às instâncias jurídicas, se caracteriza pelo poder 

coercitivo.
358

 

Norberto Bobbio aponta como o principal ponto comum entre os estudos jurídicos 

e políticos o conceito de poder.
359

 Esclarece que, para a Teoria Geral do Direito, a questão 

do poder se refere à produção e aplicação de normas jurídicas. Afirma que Direito e poder 

são “duas faces de uma mesma moeda”. Quem analisa a relação sob a ótica do poder vê na 

soberania o poder supremo, acima do qual não há nenhum outro. Logo, o ordenamento 

jurídico só existe em razão de um poder capaz de lhe dar vida: “primeiro vem o poder e 

depois o Direito”. Já os que, como Kelsen, entendem que o Estado se resume a um 

conjunto de normas, “primeiro existe o Direito depois vem o poder”.
360

 

Para melhor demonstrar essa contraposição entre Direito e poder, Bobbio analisa 

as obras de Weber e Kelsen e conclui que o primeiro buscou legitimar o poder (por meio 

do Direito), enquanto o segundo se preocupou em tornar efetivo o Direito (por meio do 

poder).
361

 Parte, então, para as considerações em torno do positivismo jurídico e do Estado 

de direito, paradigmas utilizados para explicar o “contínuo e complexo embate entre direito 

e poder”.
362

 

Para o positivismo jurídico, o Direito é produto do poder. Kelsen, inclusive, 

diferencia o direito positivo do direito natural por entender que o primeiro é “produto da 

vontade humana”, ao contrário do segundo que, por definição, “não pode ser criado por um 

ato humano”. Assim, Kelsen diferencia os sistemas normativos estáticos (normas se 

deduzem umas das outras com base no conteúdo), dos sistemas normativos dinâmicos 

(normas se produzem a partir de outras normas por um ato de poder). 363
  

No entanto, para evitar reduzir o Direito à vontade do mais forte, o positivismo 

qualifica o poder que produz Direito: deve ser “um poder, por sua vez, derivado do 

Direito”, ou seja, regulado pelo menos formalmente por uma norma jurídica. Em outras 

palavras, “o poder estatal tem caráter normativo”. 364
 Para o positivista, no entanto, a 

relação entre o Direito e o poder vai além, pois, para tornar efetivas as normas de um 

ordenamento jurídico também se faz necessário o poder (poder coercivo). Assim, “a um 
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ordenamento jurídico é necessário que, junto com o poder de produzir normas, exista o 

poder de aplicá-las”.
365

 

Para o Estado de direito, em um sentido amplo, ao contrário, é o Direito que faz o 

poder, ou seja, tem-se um “governo de leis e não de homens”. Assim, como lembra 

Bobbio, essa ideia que remonta à antiguidade clássica, perpassando a Idade Média, 

completa-se com as Revoluções Inglesa e Francesa na forma do “moderno 

constitucionalismo”. Agora, o poder do governante é regulado, assim como os poderes dos 

cidadãos, por um sistema jurídico inspirado no princípio da responsabilidade política e 

jurídica.
366

 

Verifica-se, então, que a teoria normativa e a teoria política invertem o ponto de 

vista da relação Direito e Poder: “enquanto a doutrina do positivismo jurídico considera o 

direito do ponto de vista do poder, a doutrina do Estado de direito considera o poder do 

ponto de vista do direito”.
367

 A primeira perspectiva busca responder a questão relativa à 

efetividade do sistema jurídico. A segunda perspectiva se dedica a questão da legitimidade 

do poder supremo.
368

 Dessa forma, segundo Bobbio, “a norma fundamental tem numa 

teoria normativa do Direito a mesma função que a soberania numa teoria política ou, caso 

se queira, potestativa do direito: tem a função de fechar o sistema”.
369

 Ou seja, para a teoria 

normativa, o ponto superior do ordenamento jurídico é sempre representado por uma 

norma; para a teoria política, o ponto superior é sempre um poder, havendo uma perfeita 

simetria entre a norma fundamental kelseniana e o poder soberano tradicional.
370

 

Conforme ensina Celso Lafer, para Bobbio a unidade e a hierarquia das normas 

como elementos configuradores do ordenamento são “um desdobramento da relação 

histórica entre o positivismo jurídico e a formação do Estado moderno, com o papel que 

este passou a ter na produção jurídica, como expressão de um poder soberano”.
371

 

Conclui Bobbio que “no vértice do sistema normativo, lex et potestas 

convertuntur”.
372

 Celso Lafer, comentando a obra de Norberto Bobbio, explica que a 

redução à unidade do ordenamento jurídico ocorre no vértice da pirâmide, onde 

“convergem a summa potestas da soberania e a norma fundamental”, ou seja, onde Direito 
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e Poder são as duas faces da mesma moeda. Dessa forma, “o poder nasce da norma e 

produz normas, e a norma nasce do poder e produz outros poderes”.
373

 

As relações estabelecidas entre Direito e poder por Norberto Bobbio são muito 

próximas das traçadas por Miguel Reale. Conforme lembra Celso Lafer, Miguel Reale 

sempre se preocupou em “postular uma visão integrada da experiência política e da 

experiência jurídica”.
374

 Para Reale, “a ordem jurídica põe a exigência do poder”, ou seja, 

uma concepção realista da ordem jurídica do Estado nacional depende da noção de 

soberania (poder estatal dos nossos tempos).
375

 

Reale trabalha com o conceito de “jurisfação”, que significa a juridicidade 

progressiva do poder, mas nunca a eliminação do poder. Segundo o autor: 

“(...), há uma dialética essencial entre direito e poder, de tal modo 

que o poder se subordina ao direito no ato mesmo em que se decide 

por uma das soluções normativas possíveis, em função dos valores 

e fatos que condicionam a decisão mesma. É a essa correlação 

dialética que denomino jurisfação do poder.”
376

 

Conforme a teoria de Miguel Reale, sobre um fato incidem valores, cada um 

desses valores ensejam a produção de diferentes normas (teoria tridimensional – fato, valor 

e norma), o que faz com que uma norma seja criada e não outra é o poder.
377

 Ou seja, o 

poder cria o direito e ao criá-lo submete-se a ele. Esse duplo processo, segundo Reale, 

atinge seu mais alto grau de desenvolvimento no Estado Moderno: “nele a integração já é 

nacional, e, no círculo social da Nação, um Direito Positivo decide em última instância”. A 

eficácia desse Direito Positivo é garantida pela autoridade do Estado.
378

 

Assim, para que o Direito se positive, para que uma regra se torne jurídica, é 

necessário a incidência do poder. Para que essa regra jurídica se torne Direito estatal, 

maior grau de positividade jurídica, depende da soberania.
379

 Nas palavras de Miguel 

Reale: 

“A regra de Direito estatal é, também, o resultado de uma seleção 

que não se produz espontaneamente, mas é obra dos que exercem o 
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poder, quer o poder de fato que instaura uma ordem jurídica nova, 

quer o poder de direito que integra uma nova norma jurídica no 

sistema positivo vigente, garantindo-lhe eficácia real.”
380

 

Ou seja, a positivação do Direito só é possível com a interferência criadora do 

poder, consequentemente, a soberania acompanha todo o processo de positivação do 

Direito Objetivo.
381

 É por isso que Reale diz que “o poder é jurídico”, sempre se referindo 

a uma “graduação de juridicidade” (de um mínimo, representado pela força ordenadamente 

exercida como meio de certos fins, a um máximo, representado pela força empregada 

exclusivamente como meio de realização do Direito). Em outras palavras, significa que o 

poder não existe sem o Direito, mas varia em seu grau de juridicidade, assim como o 

direito não se positiva sem o poder, “um implicando o outro, segundo o princípio de 

complementariedade”.
382

 

O Direito abstrato se aperfeiçoa como Direito Positivo por meio do poder, ou seja, 

“é pelo poder que se concretiza o direito particular dos grupos, e é pela soberania que se 

realiza o Direito do povo ou da nação”.
383

 Miguel Reale é bem claro ao declarar o poder 

como “condição de atualização plena do Direito porque é uma condição essencial à 

integralização jurídica da sociedade”, sendo o poder “uma exigência do Direito que não 

pode se erguer contra o Direito”.
384

 

 

1.4.2.1. Poder e Direito além do Estado 

 

Pode-se perceber na obra de Miguel Reale uma abertura ao que hoje se denomina 

ordem transnacional:  

“(...), analisando a fase atual de integração social em círculos 

nacionais distintos, veremos que o processo de plena positivação 

do Direito não se verifica em círculo único, de sorte que o 

problema da positividade jurídica deve ser examinado dentro de 

cada Estado e em relação com todos os outros Estados, rumo ao 

aparecimento e fortalecimento de entidades supranacionais, até 

atingir a esfera global da comunitas gentium. Essa evolução não 

conduzirá, todavia, ao ‘perecimento do Estado’, ou ao ‘Estado 

evanescente’, mas sim à reformulação das estruturas ou modelos 

políticos de nosso tempo, e, por conseguinte, do conceito de 
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soberania, pois, como bem ponderam tratadistas de prol, sempre 

haverá necessidade de um poder eminente, em cada Nação, para 

assegurar a coordenação das relações postas no plano das 

comunidades supranacionais.”
385

 

Segundo Miguel Reale, “o Estado não detém o monopólio da coação”, podendo 

surgir outros centros de determinação jurídica fora do Estado. Assim, convivemos com 

uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos, no entanto cada um tem um grau diferente 

de positividade, sendo que a máxima graduação de positividade, pela teoria da jurisfação 

por ele desenvolvida, corresponde ao ordenamento jurídico estatal. Ou seja, é por meio do 

Estado que o Direito recebe o maior grau de garantia: “Daí dizermos que o Estado 

representa o lugar geométrico da positividade do Direito”. Analisando a evolução histórica, 

essa afirmação é válida sobretudo para o Estado moderno, caracterizado “pela afirmação 

do primado do próprio ordenamento jurídico pela supremacia do Direito nele e por ele 

objetivado” (Direito estatal).
386

 

No entanto, Reale adverte que o Estado não cria formalmente o Direito, pois 

Estado e Direito são termos que se implicam e se exigem respectivamente segundo o 

princípio da complementariedade.
387

 Dessa forma, a soberania é o poder que tem o Estado 

de decidir sobre a positividade do Direito, ou seja, soberania e positividade são termos 

complementares: “soberania é a entidade que decide em última instância sobre a 

positividade do Direito; plenamente positivo é o ordenamento jurídico que conta com a 

garantia de uma força suscetível de se manifestar sob forma de coação incondicionada”.
388

 

Por todo exposto, para Reale o Estado “não é o único meio de formulação do 

Direito”, mas é só nele que o Direito Positivo se desenvolve como “sistema unitário e 

coerente de comandos universalmente imperativos em um território”.
389

 Partindo do 

pressuposto de que o Direito Positivo é diferente da Lei e de que existe uma graduação de 

positividade, pode-se concluir pela existência de Direito Positivo fora do Estado, sendo 

que o Direito do Estado se distingue dos demais pelo seu alto grau de generalidade e 

validade objetiva geral, “sendo ainda prematuro proclamar-se o primado do Direito 

Internacional, pelo menos em termos de concreção histórica”.
390
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Conclui-se que, para Miguel Reale, a soberania é o poder do Estado de dizer o 

Direito aplicável na ordem interna. Por isso, o autor afirma que: “enquanto houver Poder, 

como momento de nomogênese jurídica, haverá soberania, a qual assinala o momento 

conclusivo e, ao mesmo tempo, condicionante da ordem jurídica positiva, em cada Nação, 

e, por reflexo, no plano das relações internacionais”.
391

 Conclui, ainda, que, o surgimento 

de “comunidades supranacionais”, que recebem atribuições antes desempenhadas pelo 

Estado, “não subtrai a este o poder-dever que tem de compor conflitos, para declarar e 

assegura, em última instância, a positividade do direito” dentro do seu território.
392

 

 

1.4.2.2. Poder e Democracia  

 

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a democracia é hoje o “princípio de 

atribuição do Poder adotado pelo constitucionalismo”, havendo uma simbiose entre 

“constitucionalismo e democracia, democracia e constitucionalismo”. Dessa forma, para o 

constitucionalismo contemporâneo, a instituição de uma Constituição corresponde à 

instituição da democracia.
393

 A essência da democracia consiste na compreensão do povo 

como fonte de todo o poder. Seguindo o referencial clássico, para que haja democracia é 

necessário que o povo se governe a si próprio, ou seja, que a titularidade do poder supremo 

pertença ao povo.
394

  

A democracia contemporânea compreende: 1
o
) o princípio da soberania popular; 

2
o
) o princípio representativo; 3

o
) o princípio da limitação do poder.

395
 No entender de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 “Não há, na verdade, Estado que confesse ter outra filosofia que 

não a do ‘governo do povo pelo povo para o povo’. Dessa filosofia 

única decorrem princípios unânimes e universalmente acatados: 

soberania popular, governo representativo, eleições livres, direitos 

fundamentais reconhecidos. Nenhum Estado contemporâneo aceita 

a afirmação de que não é governado pelo seu povo, por meio de 

representantes desse povo, escolhidos pelo voto livre, em vista do 

bem desse próprio povo, dentro do respeito dos direitos 

primordiais do homem.”
396
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No entanto, quando se pensa em uma “sociedade mundial” como superação do 

Estado moderno, é inevitável se perguntar como conciliar essa governança global com os 

princípios constitucionais gerais, em especial o democrático.  

Como lembra José Levi Mello do Amaral Júnior, “boa parte das estruturas 

supranacionais carece de legitimidade democrática”, como o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional e o próprio Conselho de Segurança da ONU. As instituições 

supranacionais, como a União Europeia, embora em menor medida, também parecem 

sofrer de legitimidade democrática, ponto, inclusive, colocado como obstáculo para a 

institucionalização de uma Constituição formal para a União Europeia.
397

 

Maria Cecília Spina Forjaz, com base em Paul Hirst e Grahame Thompson, 

credita ao Estado o “papel de fonte de legitimidade para transferir poder ou sancionar 

novos poderes ‘acima’ e ‘abaixo’ dele”. Assim, o próprio Estado responderia, 

indiretamente, às questões democráticas postas no novo mundo cosmopolita. Por meio de 

acordos entre Estados, estabelece formas de governabilidade internacional (acima), por 

meio da ordem constitucional, ordena as relações de poder e autoridade entre o governo 

central, regional e local e também as organizações sociais privadas (abaixo).
398

 

 

1.4.3. Globalização e Governança Mundial 

 

“Globalização é a mais nova palavra de ordem da Filosofia 

Política. Na verdade, esta palavra apresenta-se revestida de 

emoções contraditórias, em parte esperanças e em parte 

temores.”
399

 

 

Ricardo Lewandoswki chama atenção para o fato da globalização envolver muito 

mais do que um “novo modo de produção capitalista, organizado em escala global”. 

Lembra que ela também envolve a “universalização dos padrões culturais e da necessidade 

de equacionamento comum dos problemas que afetam a totalidade do planeta”, como as 

questões ambientais, a defesa dos direitos humanos, terrorismo, etc. Refere que a 54
a
. 

Sessão da Comissão dos Direitos Humanos da ONU considerou a globalização um 

                                                           
397

 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. “O Constitucionalismo”, p. 16, citando MARKOFF em Olas de 

democracia…, p. 192 a 193 e FERREIRA DA CUNHA em Novo direito constitucional europeu, 2005. 
398

 FORJAZ, Maria Cecília Spina. “Globalização e Crise do Estado Nacional”, p. 48. 
399

 HÖFFE, Otfried. A Democracia no mundo de hoje, p. 5. 



 108 

“processo que não é apenas econômico, mas que apresenta também uma dimensão social, 

política, ambiental, cultural e jurídica”.
400

 

 

1.4.3.1. A globalização 

 

Jacques Chevallier observa que a globalização “não é um fenômeno radicalmente 

novo”, mas com a nova dimensão tomada pelo processo de internacionalização a partir de 

1990, o conceito de globalização passou a traduzir a aceleração e aprofundamento desse 

processo. Nesse contexto, as fronteiras dos Estados tornaram-se “porosas” e estes passam a 

ser “atravessados por fluxos de todas as ordens”, não sendo mais capazes de controlar as 

variantes essenciais que comandam o desenvolvimento econômico e social.
401

 Chevallier 

explica essa intensificação do processo de internacionalização, que passa a ser chamado de 

globalização, nos seguintes termos: 

 “A internacionalização conheceu, no entanto, um verdadeiro salto 

qualitativo, sofreu uma mudança de escala a partir dos anos 1990: 

o termo globalização traduz a existência de uma nova dinâmica 

que, escapando muito largamente ao controle dos Estados, atinge 

todos os países e toca a todos os níveis de organização social (D. 

HELD, 2004); a interdependência sempre cada vez maior das 

sociedades tende a desenhar a imagem de um ‘mundo sem 

fronteiras’, de uma ‘sociedade global’ (P. de SÉNARCLENS, 

2002). A globalização seria caracterizada, segundo Z. LAIDI 

(1996), pela conjugação de cinco grandes mutações: a globalização 

dos mercados, que transforma a competição entre economias em 

competição entre sociedades; a globalização da comunicação, que 

cria formas inéditas de comunicação social; a globalização cultural, 

que aumenta o número de atores; a globalização ideológica, 

marcada pela imposição da vulgata liberal; a globalização política, 

que se traduziu na difusão de determinados modelos de 

organização política.”
402

 

Chevallier observa que a globalização toma um novo rumo com a passagem para 

o que denomina de “sociedade da informação”, ou seja, um mundo conectado, em que a 

informação está disponível de modo instantâneo de forma global. Essa sociedade de 

informação ganha impulso fundamental com a abertura da internet em 1992, que ganha o 
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mundo como uma “rede sem coração, nem senhor”, que acaba por “ignorar fronteiras” e 

“abolir distâncias”.
403

 

A par das divergências quanto à novidade ou à intensidade, parece entendimento 

generalizado que a globalização tem afetado a visão que se tem do conceito de soberania 

do Estado. Nesse sentido, Jacques Chevallier aponta três características da globalização 

que levam à dissolução da soberania: 

“(...): primeiro, ela reduz a margem de liberdade dos Estados, 

levando-os a se curvar, de bom ou mau grado, às exigências de 

uma ordem transnacional que os ultrapassa e nas quais se 

inscrevem doravante as suas ações; em seguida, ela favorece o 

aumento de poderio de novos atores, que põe fim ao monopólio 

tradicional detido pelos Estados nas relações internacionais e com 

os quais esses são obrigados a se compor; enfim, ela impõe a 

constituição de entidades mais amplas, fazendo romper o quadro 

demasiado exíguo do Estado-Nação. De agora em diante, 

envolvido em um processo complexo e multidimensional de 

interações, o Estado não dispõe mais daquele poderio supremo, 

daquela autoridade sem compartilhamento que eram reputados 

serem de sua titularidade.”
404

 

Otfried Höffe assume uma postura mais cuidadosa quanto ao tema. Assevera que 

“não é correta a diagnose superlativa, segundo a qual com a globalização ‘tudo se tornou 

diferente’ (Cerny, 1995, 264)”. Pondera que, apesar da crença generalizada de que 

“governos nacionais seriam cada vez menos capazes de superar os problemas”, por outro 

lado, as “tarefas genuinamente globais não podem ser resolvidas regionalmente”. 

Questiona a noção de que o Estado unitário “acabará sendo totalmente abolido”. Conclui 

pela necessidade de se pensar sobre “uma nova forma do ato político, a qual não venha, 

obviamente, substituir, e sim complementar o Estado unitário”.
405

 

Höffe, no entanto, admite ser inquestionável que hoje a “Humanidade mune-se de 

um campo global de referências”, o que abre espaço para novas oportunidades, mas 

também para novos perigos. Desta forma, estamos diante de uma “sociedade mundial 

coletiva”, que apresenta três dimensões importantes para a “Filosofia Política da 

globalização”
406

: 
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1ª) A primeira dimensão apresenta-se na forma de uma “comunidade de violência 

multifacetada”: narcotráfico, comércio ilegal de armas, tráfico de pessoas, terrorismo 

internacional, danos ambientais etc. ignoram as fronteiras dos Estados;
407

 

2ª) A segunda dimensão representa a “comunidade de cooperação”, que faz com 

que os valores democráticos irradiem globalmente, funcionando como mecanismos de 

pressão interna e externa contra regimes autocráticos. Os acontecimentos ganham 

repercussão internacional e, assim, forma-se uma “opinião pública mundial”, fortalecida 

por meio da expansão do Direito Internacional Público e Privado e de novos atores no 

cenário global.
408

 Por outro lado, não apenas na área econômica, mas também nas ciências, 

línguas e religião, prevalece o sentimento de concorrência: “concorrência nos ‘locais de 

produção’ regionais e nacionais, que podem significar um leque de aspectos, tais como 

nível de instrução e infraestrutura, mas também carga tributária, grau de regulamentação e 

índice de lazer”
409

; 

3ª) A terceira dimensão, ligada às duas anteriores, que se manifesta na forma de 

uma “comunidade de miséria e sofrimento”: razões políticas, religiosas e econômicas que 

levam aos movimentos de refugiados e de migração
410

. 

Além de apresentar um diagnóstico em três dimensões da globalização, Höffe 

também constata que esse fenômeno convive com “contramovimentos” de grande 

importância, como o da regionalização, o da fragmentação das megacidades e do 

fortalecimento do sentimento nacional em jovens democracias. Conclui que “apesar de a 

Humanidade desenvolver-se rumo a um destino global comum, esse destino se delineia, 

sob diversos prismas, de maneira regional, municipal e bem individual”.
411

 

 

1.4.3.2. Ordem Transnacional 

 

Jacques Chevallier identifica a construção progressiva de uma “ordem 

transnacional” que venha a superar os Estados-Nação. O ato de fundação dessa ordem seria 
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a criação do Sistema das Nações Unidas, mas sua consolidação ocorre também a partir dos 

anos de 1990.
412

 

Explica Chevallier que essa ordem transnacional se apoia nas organizações 

internacionais cuja posição na sociedade internacional foi alterada. Criadas inicialmente 

como “a expressão de uma ordem internacional dominada pelos Estados soberanos”, 

passam a se inserir em um sistema mais amplo, o das Nações Unidas, e a ganhar mais 

autonomia, funcionando como “suportes e os vetores de uma ordem transnacional, que 

ultrapassa os Estados”. Dessa forma, os Estados se inserem em dispositivos de cooperação 

mais amplos que limitam sua liberdade de ação.
413

 

Para Otfried Höffe, das relações transnacionais surge, ao lado das tradicionais 

áreas do Direito (Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado), um 

“Direito Cosmopolítico”, que passa a regular as relações intersociais (o comércio, o 

casamento entre diferentes cidadanias e o intercâmbio científico e cultural).
414

 

 

1.4.3.3. Governança Global 

 

Segundo Ricardo Lewandowski, a concepção de governança (governance), que se 

opõe a de governo (government), foi desenvolvida em resposta a “crise de 

governabilidade”, interna e internacional, verificada pela “perda generalizada de eficiência 

da ação pública” que abalou a credibilidade das autoridades estatais. Em um mundo cada 

vez mais complexo e globalizado, o Estado seria incapaz de estabelecer normas eficazes 

para prever os conflitos e atender às demandas sociais. Em suas palavras: “essa impotência 

deve-se ao predomínio dos mercados internacionais, que leva a economia a desvincular-se 

da política, deixando o Estado apenas com uma aparência de poder”.
415

 

Para Sabino Cassese, a governança global formou-se por cooperação e se 

preocupa com questões como decisão conjunta, colaboração e rule of law. Apresenta-se 

como “conjunto de organizações gerais e setoriais e de acordos”, não havendo uma 

estrutura definida, nem ordem hierárquica. Nesse contexto, a administração passa a 

desempenhar um papel mais importante que a política. Não se colocam, assim, questões 
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próprias da política de Estado como representação e democracia, mas sim problemas de 

“rule of law, expertise, accountability, speed, fairness, due process of law e transparência”. 

Por isso, em sua opinião, é inútil preocupar-se com os aspectos da democracia política na 

esfera global como direito de voto, eleições, Parlamento, maioria e oposição, referendum, 

partidos políticos e direito de petição.
416

 

A governança global, conforme Koskenniemi, consiste em governar por 

preferências e normas, regimes e práticas que não têm nenhum centro localizável ou ethos 

e que constantemente definem o significado de "soberania" para os Estados, qual o espaço 

permitido para a ação do poder público.
417

 

No entanto, apesar de todas as mudanças expostas, Höffe mantém-se cético 

quanto às previsões de um governo global. Sustenta que o fenômeno da globalização vem 

de longa data, não se configurando uma situação realmente nova. Quando Estados se 

relacionam com outros Estados, por meio de trocas comerciais, culturais, científicas etc., 

estabelece-se um “emaranhado de relações” que fazem com que os Estados se influenciem 

mutuamente.
418

 Assim, conclui que a “atual globalização significa primeiramente uma 

tendência” e que estamos vivendo em uma “civilização em transição”, sendo que “uma 

única sociedade mundial e globalmente conectada” ainda não existe.
419

 

Alberto do Amaral Júnior observa que James Rosenau utilizou o termo 

governança para explicar esse fenômeno do governo global, que evidencia que as relações 

internacionais guiam-se por um conjunto de regras cuja eficácia depende de significados 

compartilhados, estando longe de ser a anarquia do “estado de natureza”. A governança, 

para funcionar, depende da adesão dos destinatários, razão pela qual os mecanismos 

regulatórios atuam ainda que não haja respaldo de um governo. Ou seja, “existe ordem na 

ausência de um poder centralizado com capacidade para aplicar as decisões em escala 

global”.
420
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1.4.4. Relativização da Soberania? 

 

A formação de uma ordem transnacional, que engloba ordenamentos jurídicos 

municipais, regionais, nacionais, supranacionais e internacional, além de normatizações 

privadas, todas interligadas no contexto da sociedade de informação, levantam 

questionamentos sobre instituto importante para a origem do Estado, do 

Constitucionalismo e do Direito Internacional: a soberania. 

Fala-se, contemporaneamente, em relativização da soberania como decorrência da 

globalização que fortaleceu os processos de constitucionalização do direito internacional e 

de internacionalização do direito constitucional. 

Segundo Jacques Chevallier, o reforço dos vínculos de interdependência entre os 

Estados e o fim do monopólio estatal sobre as relações internacionais colocam dúvidas 

sobre a concepção clássica da soberania. Agora, teríamos as próprias “sociedades” na 

arena internacional, através da formação de uma “opinião pública internacional”.
421

 

O Estado, diante da intensificação das relações internacionais, vê sua unidade 

política questionada. A globalização leva à superação dos limites nacionais enquanto a 

regionalização age em movimento contrário. Essa dinâmica leva à integração europeia, 

tendente à supranacionalidade.
422

 A União Europeia põe em cheque, assim, o próprio 

Estado-Nação no local onde ele se originou. Trata-se de uma “configuração política 

original”, que retira dos Estados parte de suas prerrogativas soberanas.
423

 

Koskenniemi, como internacionalista, analisando qual a função da soberania nos 

dias de hoje, admite que pode parecer estranho defender que a soberania do estado pode 

ser uma coisa boa, afinal os advogados internacionalistas são, em geral, críticos da 

soberania. O uso da “jurisdição nacional” como barreira à eficácia do direito internacional 

fez com que se buscasse substituir essas noções por meio de uma aproximação 

internacional ou global. Lembra que já em 1923, a Corte Permanente de Justiça 

Internacional já havia definido a soberania como “uma questão relativa”, que depende do 

contexto das relações internacionais.
 424
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Segundo Koskenniemi, usou-se a soberania para limitar a soberania. Os Estados 

vinculavam-se por tratados com base, justamente, em suas soberanias. Submeter ao 

estipulado em um tratado não significava derrogar-se de sua soberania, ao contrário, era 

um efeito dela. Como resultado, a soberania perdeu muito da sua normatividade, pois os 

Estados passaram a se ver submetidos a uma cada vez maior rede de normas formais e 

informais. Os Estados-membros da União Europeia aparecem como exemplos de Estados 

que continuam se dizendo democráticos, mas que abriram mão de suas próprias decisões 

em áreas como economia e política energética em favor de um organismo internacional. 

Sob essa perspectiva, os internacionalistas teriam ganho.
425

 

Por outro lado, em matéria de direitos humanos, o conceito de soberania funcional 

não admite mais governos tirânicos e ajuda na aplicação dos direitos humanos: “seja qual 

for a origem do poder, o principal é que seja exercido no interesse da população”.
426

 

Diante dessa nova perspectiva, crítica a soberania como uma forma de “blindagem” dos 

Estados, verificamos a transferência de poder dos Estados para sistemas globais, regido por 

um sistema de normas antiformalistas: “Quando o social é fluído, o conceito social do 

direito – isto é, um conceito realista ou pragmático – precisa se tornar fluído também”
427

. 

Mas nesse contexto, é fundamental saber quem tomar as decisões políticas e como elas 

poderão ser contestadas?
428

 

Diante do novo cenário internacional globalização das decisões e fluidez do 

direito, Koskenniemi questiona qual o uso da soberania? Diante da constatação de que 

comunidades perdem espaço para tomar suas próprias decisões de acordo com suas 

preferências, ressalta a necessidade de politização do processo de tomada de decisão na 

esfera global.
429

 Assim, a soberania reaparece como uma forma de esperança daqueles que 

perderam o poder de decidir os rumos de suas próprias vidas. Nas palavras de 

Koskenniemi: 

“No contexto de guerra, colapso econômico e destruição do meio 

ambiente, apesar de todas as tecnologias, a soberania aponta para a 

possibilidade, porém limitada ou idealista, de que tudo o que vier a 

acontecer, o indivíduo não é apenas um peão nos jogos de outras 
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pessoas mas, para melhor ou para pior, o mestre da própria 

vida”.
430

 

Nina Ranieri destaca o fato do Estado do século XXI se defrontar com essa 

“pluralidade de centros decisórios e de produção do direito”, o que tem acarretado a 

“relativização da centralidade, unidade e territorialidade do poder estatal”. Assim, fala-se 

que sua soberania é “partilhada” ou “compartilhada” com essas organizações internas e 

externas ao Estado, “provocando o declínio da autoridade estatal assim como a perda do 

monopólio do poder político”.
431

  

Ainda segundo a autora, a ciência política e a sociologia enxergam nesse processo 

de transnacionalização o renascimento do Estado como “ator”, que divide sua competência 

institucional com outros atores, públicos e privados, no cenário mundial.
432

 Mas essa 

convivência com novos centros de poder não leva necessariamente à perda da soberania.  

A descentralização do poder no Estado, sob o ponto de vista jurídico, não é 

novidade contemporânea.
433

 Lembra que desde o século XIX, doutrinadores identificavam 

a existência de poderes não estatais, inclusive em relação ao direito internacional, o que fez 

com que sociólogos, cientistas políticos e historiadores sustentassem a natureza relativa da 

soberania antes da era da globalização.
434

 

Conclui Nina Ranieri que o que há de novo diante do contexto contemporâneo da 

“pluralidade de centros decisórios e de produção do Direito” é um novo modo de 

socialização, consequência da interação de múltiplos centros decisórios, mas que não conta 

como nenhum “apto a exercer o poder de forma hegemônica e preeminente, como faz o 

Estado”.
435

 

Ricardo Lewandowski, por seu turno, citando Alexandre Murphy, observa que os 

Estados contemporâneos (de natureza territorial) entram em colisão com a estrutura da 

economia globalizada (de natureza espacial), que se estruturou por meio de “espaços 

funcionais”, formados por “redes de relações financeiras e comerciais”, permitindo que 

empresas multinacionais e “cidades mundiais” escapem ao controle dos Estados. Nesse 
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contexto, o sucesso da União Europeia deve-se, justamente, ao fato de ter reduzido a 

importância das fronteiras entre os Estados, introduzindo o chamado “sistema de 

governança em camadas múltiplas”. A partilha de soberania ocorrida na Europa resultou 

nessa governança multilevel (expressão de Sofaer e Heller), que não deixa de contar com a 

participação dos Estados na tomada e execução de decisões. Essa estrutura por meio de 

“autoridades funcionais” retira soberania dos Estados sem tomá-la para si.
 436

 

Lewandowski explica, ainda, que os mecanismos de decisão supranacional 

“configuram uma mudança na maneira como tradicionalmente é encarada a soberania”. 

Assim, a questão posta na Europa hoje não é “se a soberania deve ou não ser preservada”, 

mas “quanto se haverá de cortar dela para melhor beneficiar o todo”.
437

 

No contexto da União Europeia fala-se, então, em “soberania compartilhada”, 

uma vez que os Estados-membros não renunciaram à sua soberania, nem mesmo à parte 

dela, apenas passaram a atuar conjuntamente, compartilhando suas soberanias por meio 

dos órgãos comunitários que recebem competências taxativas previstas nos tratados 

constitutivos. A ampliação de tais competências cabe apenas aos Estados, pois a União não 

detém poder de auto-organização.
438

 

Celso Lafer trabalha com o conceito de “soberania operacional”, próprio para um 

“universo de polaridades indefinidas”, onde predominam os “conflitos de interesses” e não 

mais os “conflitos de concepção”.
439

 Segundo Celso Lafer: 

“Neste contexto, o papel da ‘soberania operacional’ num mundo 

interdependente está muito vinculado, quando da criação e 

aplicação de normas de mútua colaboração, ao processo 

diplomático de lidar com a diferença configuradora dos distintos 

interesses e consequentes visões que, no pluralismo do mundo, dão 

a perspectiva organizadora e a latitude da inserção internacional de 

um país.”
440

 

Nina Ranieri, embora admita que os Estados perderam autonomia na execução de 

suas competências, entende que a essência da soberania estatal permanece e que é o 

conceito jurídico de Estado que vem assegurando as relações horizontais entre Estados, 

mesmo no contexto de configurações de poder não estatal em esfera global. Conclui a 

autora: 
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“A hipótese teórica, portanto, é a de que, enquanto houver 

necessidade política, como de fato ainda há, a soberania estatal não 

estará suplantada, o que implica dizer que as recentes 

transformações históricas enfrentadas pelo Estado moderno 

tornaram mais flexível a noção de soberania, em relação à tradição 

legada pela teoria clássica.”
441

  

Da mesma forma, Ricardo Lewandowski aponta como exageradas as teses que 

defendem o fim ou a relativização da soberania, bem como o desaparecimento do Estado. 

Todas as possíveis mudanças nos cenários econômicos, sociais, jurídicos e políticos ainda 

não foram capazes de afetar a essência da soberania, qual seja, a faculdade de decidir ou 

modificar a decisão acerca de quem exerce as competências nessas áreas. Ou seja, “o 

âmago da soberania consiste em deliberar o ente, no qual a soberania radica, se exercerá ou 

não as competências que lhe são próprias ou se as delegará no todo ou em parte a 

terceiros”. Lembra, contudo, que essa autonomia é jurídica, não real.
 442

 

Correta, assim, lição de Canotilho, para quem o “constitucionalismo global” (que 

advoga o fim do padrão de relacionamento entre Estados estabelecido a partir da paz de 

Westfália) não está em condições de substituir o “constitucionalismo nacional”.
443

 O 

jurista português justifica sua posição com base em cinco premissas ainda presentes no 

constitucionalismo nacional: 

“(1) soberania de cada Estado, conducente, no plano externo, a um 

sistema de relações horizontais interestaduais e, no plano interno, à 

afirmação de um poder ou supremacia dentro de determinado 

território e concretamente traduzido no exercício das competências 

soberanas (legislação, jurisdição e administração); (2) particular 

centralidade jurídica e política da constituição interna como carta 

de soberania e de independência de cada Estado perante os outros 

Estados; (3) aplicação do direito internacional nos termos definidos 

pela constituição interna, recusando-se, em muitos estados, a 

aplicação das normas de direito internacional na ordem interna sem 

a sua ‘conversão’ ou adaptação pelas leis do Estado; (4) 

consideração das ‘populações’ ou ‘povos’ permanentemente 

residentes num território como ‘povo do Estado’ que só nele, 

através dele e com submissão a ele poderão adquirir a ‘carta de 

nacionalidade’.”
444

 

Enfim, a globalização parece apresentar desafios à doutrina constitucional. A 

atuação das Cortes Internacionais, a importância reconhecida aos tratados internacionais, 

especialmente aos tratados sobre direitos humanos, a formação de normas que transpassam 

as realidades nacionais, como a regulação da Internet, a troca de experiências entre cortes 
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internacionais, a formação de novos tipos de associação de Estados, como a União 

Europeia, parecem questionar a ideia de Constituição como ordenamento jurídico supremo 

de um Estado soberano. 

Esses diferentes processos de aproximação entre o direito constitucional e o 

direito internacional fazem com que Cristina Queiroz sustente que a soberania do Estado 

não seria mais a fonte de legitimação da autoridade que define o Direito Constitucional. 

Em suas palavras: 

“A criação de uma ‘ordem pública internacional’ acentua esse ‘objetivo 

comum’, os ‘interesses’ e as ‘preocupações comuns’ da Humanidade. 

Nesse quadro, o Estado vê-se privado de certos dos seus direitos 

soberanos em proveito das organizações internacionais. Esta erosão do 

conceito de ‘soberania estadual’ vê-se compensada pela atribuição de 

novos poderes e direitos a diferentes níveis aos quais falta ‘em conjunto’ 

a natureza estadual. Um processo que pressupõe a ‘constitucionalização’ 

da ‘comunidade internacional’ (e, ‘a fortiori’, da sua ‘ordem política’), e 

que conduz, por último, a uma reconstrução do próprio princípio da 

‘soberania estadual’.”
445

 

Lembramos, por fim, a lição de Darcy Azambuja, para quem a soberania, na 

ordem internacional, encontra limites na soberania dos demais Estados.
446

 Portanto, para o 

autor, no caso do surgimento de uma “verdadeira Sociedade das Nações”, haverá, 

necessariamente, uma limitação das soberanias estatais, na medida em que a soberania de 

um Estado encontrará limites no exercício do poder soberano dos outros Estados.
447

 

 

 

1.5. Síntese conclusiva do Capítulo 1 

 

A globalização, fenômeno de alcance mundial que se caracteriza pela 

intensificação das relações entre Estados e entre Estado e sociedade, diminuindo as 

distâncias e relativizando as fronteiras, tem sido apontada como responsável por uma 

profunda crise do Estado, que já não seria mais capaz de exercer suas funções, 

ocasionando a crise do constitucionalismo e, portanto, da soberania, ao mesmo tempo que 

leva ao fortalecimento da esfera internacional e global.  
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No entanto, é bom lembrar, forte na lição de Matteucci
448

, que o intercâmbio e a 

internacionalização das organizações políticas começaram com o próprio Estado Moderno. 

Uma das principais manifestações dessa crise seria a associação de Estados como 

forma de enfrentar a globalização, especialmente a globalização econômica, cujo principal 

exemplo é a União Europeia. Ao aderir às novas organizações, quer regionais, como a 

União Europeia, quer internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Estado 

abriria mão de parte de sua soberania, o que faz com que muitos falem em crise ou fim do 

Estado, bem como crise ou fim da soberania. 

As novas formas de relacionamento entre os Estados trazem novos desafios tanto 

para o Direito Constitucional, na medida em que o Estado altera seu funcionamento e 

finalidade, como para o Direito Internacional, que se vê diante de novos atores, fontes 

normativas e instituições. Essas mudanças acabam por fortalecer doutrinas 

internacionalistas, universalistas ou cosmopolitas. Tais doutrinas, inclusive, já conseguem 

enxergar um mundo sem Estados, ou um Estado Global. 

Mas, parece, que essas doutrinas estão olhando longe demais. Na verdade, embora 

a globalização tenha acarretado mudanças na vida do indivíduo, da sociedade, do Estado e 

do mundo, na medida em que altera as noções de tempo e espaço, apresenta novas 

tecnologias, novos modos de produção, alterando a economia, a comunicação, o ensino, a 

ciência e, porque não, a política e o direito, ela não acabou com o Estado. 

Assim como o Estado Moderno já passou pelas fases absolutista, liberal, social, de 

acordo com as alterações da sociedade, é bem possível que ele esteja entrando em uma 

nova fase, ainda sem nome, ainda sem características explícitas, mas ainda assim continua 

o detentor do monopólio da força sobre determinado território. Como dizia Darcy 

Azambuja
449

, o Estado é dinâmico, variando no tempo e no espaço. 

A grande questão continua sendo a questão do poder. No fim, quem tem o poder 

de aderir a uma organização ou associação de Estados? Quem delas pode se retirar? Quem 

define se e em que medida normas produzidas por organizações da sociedade civil, 

organismos internacionais ou associações de Estados incidirão dentro do território 

nacional? Parece que a resposta continua sendo o Estado-Nação. 
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É claro que este Estado, em determinadas circunstâncias, opta por exercer mais ou 

menos sua soberania (abre mão de regular determinadas matérias, aceita determinadas 

normas, adere a determinado organismo, associa-se com alguns Estados), de acordo com 

suas necessidades, seus interesses, suas finalidades, de acordo com as circunstâncias 

econômicas e históricas, mas isso não o descaracteriza. 

Como ensina Chevallier
450

, o Estado continua sendo o responsável pela integração 

da sociedade e o local da formação de identidades coletivas, bem como o elemento em 

torno do qual a comunidade internacional se organiza. 

Intimamente ligado ao Estado está o constitucionalismo. Na media em que o 

Estado altera suas funções, compartilha sua soberania, relaciona-se com outros Estados e 

cria novas formas de associações de Estados, o Direito Constitucional também precisa 

acompanhar essas alterações. 

O constitucionalismo surge para limitar o poder do Estado e garantir os direitos 

fundamentais. Como ensina Lowenstein
451

, a história do constitucionalismo é a história da 

limitação do poder, e isso não parece estar superado. Ao contrário, se surgem novas formas 

de poder ou se o exercício do poder pelo Estado segue novos caminhos, então amplia-se o 

âmbito de influência do constitucionalismo. 

Por um lado, a interação entre os Estados leva o constitucionalismo a se adaptar 

internamente, de modo a continuar limitando o poder do Estado e garantindo os direitos 

fundamentais diante do Estado. Por outro, acaba se projetando para além do Estado, 

fazendo valer seus princípios no âmbito das novas formas de organização de poder. Ou 

seja, o constitucionalismo está mais vivo do que nunca. 

Lembre-se que não é qualquer Estado que será aceito pelos Organismos 

internacionais ou Associações de Estados. Apenas o Estado Constitucional (Estado de 

Direito e Estado Democrático) é que está apto para participar desse “mundo em rede”. 

As associações de Estados como a União Europeia e o Mercosul possuem 

cláusulas democráticas de modo a fazer com que os Estados que a elas aderirem sigam os 

valores do Estado Constitucional. Elas próprias são cada vez mais demandadas a se 

adaptarem aos valores constitucionais, superando o “déficit democrático” de suas 

organizações. 
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A grande preocupação do constitucionalismo, conforme Matteucci
452

, não é saber 

quem deve governar, mas como se deve governar. Nesse sentido, não importa se o Estado 

governa sozinho ou, em alguns assuntos, compartilha o “governo” com outros Estados 

(governança mundial), o importante é que esse “governo” siga os preceitos do 

constitucionalismo. 

Só que este “constitucionalismo” que se espalha para além do Estado não é 

propriamente o constitucionalismo moderno, uma vez que ainda não comporta uma 

Constituição formal, fruto do poder constituinte (povo), mas uma forma de 

constitucionalismo sem constituição formal, que pode remontar ao constitucionalismo 

antigo ou prenunciar uma nova forma de constitucionalismo. O constitucionalismo da 

União Europeia é um exemplo disso. 

Já sob a ótica interna ao Estado, pode-se constatar que a Constituição não perdeu 

sua importância. Ao contrário, a própria experiência de integração europeia comprova a 

importância das Constituições nacionais. É por elas, através de adequações em seus textos, 

que os Estados permitem a entrada do direito comunitário e a transferência de poderes para 

a União. 

Já em relação aos direitos fundamentais, vem de longe a ideia de que tais direitos 

(que podem ser concebidos como naturais ou manifestação do ius cogens) limitam o 

próprio poder constituinte originário. Dessa forma, na medida em que os Estados 

Constitucionais se fortalecem e desenvolvem suas democracias, é natural que a ordem 

internacional reflita esse desenvolvimento, institucionalizando-se e ampliando os 

mecanismos de tutela de direitos humanos. No entanto, todo esse processo é pautado pelos 

Estados. 

A comunidade internacional é o espaço em que o poder é compartilhado entre os 

Estados e é a Constituição nacional que define em que medida o Estado-nação se abre ao 

direito internacional e como se dá a relação entre o direito interno e o internacional. 

Embora haja, na atualidade, uma tendência ao reconhecimento do primado do direito 

internacional, isso só ocorre por meio da Constituição. 

Entre os Estados ocidentais, parece que o modelo de convivência internacional, de 

fato, evoluiu de um modelo Maquiavélico-hobbesiano, bélico, para um modelo grociniano, 

de sociabilidade e caminha em direção a alcançar o modelo kantiano, de paz universal, 
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justamente em função da evolução do papel dos direitos humanos na esfera mundial. Cada 

vez mais os direitos humanos limitam o exercício da soberania. 

Mas, embora o direito internacional tenha se fortalecido, seus organismos e 

instituições continuam sem ter poder de coação. Assim, a efetivação de suas normas passa 

pela vontade dos Estados. 

Sendo assim, a soberania, característica fundamental do Estado, permanece como 

a base do direito constitucional e do direito internacional. Não há um poder que se afirme 

acima dos Estados, nem o das Nações Unidas, nem o das associações de Estados como a 

União Europeia, muito menos o das organizações não governamentais. 

No momento, inclusive, em que se encerra este trabalho, vê-se o mundo 

novamente confrontado com velhas questões de soberania. Na esfera internacional, 

pergunta-se: pode os Estados Unidos espionarem Estados soberanos? Cabe à Rússia anexar 

a Criméia? Deve a ONU regulamentar a Internet? 

É verdade que as feições da soberania não são mais as mesmas, mas como ensina 

Miguel Reale
453

 cada forma de Estado moderno vivenciou um estágio do processo de 

soberania.  

Parece válida, ainda, a conclusão de Rousseau que apontava: “percebemos que 

todas as vezes que se crê ver a soberania partilhada, enganamo-nos, pois os direitos que se 

tomam por partes desta soberania, são-lhe todos subordinados”. 

As normas jurídicas podem ser produzidas fora do Estado, tanto por Organismos 

internacionais quanto por manifestações da sociedade civil, mas a verdade é que o poder de 

fazê-las aplicáveis em um território continua sendo do Estado. 

Conforme já ensinava Miguel Reale
454

, convive-se com múltiplos ordenamentos 

jurídicos, mas cada um com um grau de positividade, sendo que o grau máximo é aquele 

conferido pelo Estado e é a soberania que confere ao Estado o poder de dizer o Direito 

aplicável dentro do seu território. Isso não parece ter mudado com a globalização. 

No entanto, se o Estado, o Constitucionalismo e a Soberania permanecem, é bem 

verdade que o gubernaculum cada vez mais da lugar à iurisdictio em um mundo 

globalizado. Assim, a defesa das liberdades em um mundo globalizado parece ser, cada 

vez mais, atribuída ao direito e a um direito que vem sendo produzido pelos juízes. 
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CAPÍTULO 2 - MOVIMENTOS DE APROXIMAÇÃO ENTRE O 

DIREITO CONSTITUCIONAL E O DIREITO INTERNACIONAL 

 

“Cada vez mais, as regras que organizam a nossa vida em 

comum foram concebidas em outros lugares, e as que foram 

concebidas aqui, por sua vez, servem como direito em países 

estrangeiros. (...) Nosso bem comum nacional, a priori, o 

mais específico – como nós decidimos coletivamente regular 

as relações entre homens e delinear o permitido e o proibido 

– torna-se permeável a influências estrangeiras.”
455

 

 

O segundo capítulo busca identificar e analisar as principais teorias sobre o mútuo 

processo de constitucionalização do direito internacional e internacionalização do direito 

constitucional.  

O exame das principais doutrinas identificadas sobre o tema pretende enfocar, 

sobretudo, quais são os possíveis limites impostos à atuação dos Estados-Nação, 

especialmente quanto ao poder de criar o direito aplicável em seu território. E, segundo 

lembra Canotilho, como os problemas do Estado e da Constituição podem ou devem ser 

integrados no direito constitucional internacional e no direito internacional 

constitucional.
456

 

Para Canotilho, as fronteiras entre o direito constitucional e o direito internacional 

estreitaram-se tanto que já é possível tratar conjuntamente do direito constitucional 

internacional e do direito internacional constitucional.
457

 Da mesma forma, Jorge Miranda 

constata que: 

“Conceitos nascidos no campo do Direito constitucional irradiam para o 

Direito das Gentes, assim como, reciprocamente, as adstrições 

provenientes da inserção dos Estados na vida jurídico-internacional se 

projetam sobre as Constituições, a começar pelas relações entre ordem 

interna e ordem internacional.”
458
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Cláudia Lima Marques lembra que Gralf-Peter Callies, em art. de 2004, defendeu 

que a dicotomia entre direito nacional e internacional estaria superada como decorrência da 

globalização, dos processos de integração econômica supranacionais, da crise do Estado-

Nação e da disseminação da comunicação em rede. Em decorrência, teríamos o nascimento 

do Direito Transconstitucional, um direito “entre Nacional e Internacional”.
459

 

Dessa forma, teríamos ao lado do direito internacional e do direito constitucional 

novos direitos, o transnacional e o global, fruto dos processos de regionalização e 

globalização que caracterizam a sociedade contemporânea. 

Marcelo Varella aponta como principais características do processo de 

internacionalização do direito a integração entre os direitos nacionais, regionais e 

internacional, a multiplicação das fontes normativas, inclusive apartadas dos Estados, a 

multiplicação de meios de solução de conflitos fora do Estado e a inexistência de 

hierarquia entre as normas e as instâncias de solução de conflitos.
460

 

No entanto, conforme conclui Paolo Spada, é verdade que do estudo global deriva 

um direito uniforme dos contratos; que da arbitragem internacional surge o novo direito 

pretoriano; e que os juízes nacionais se dedicam aos litígios de bagatela. No entanto, 

observa que, para a execução de uma decisão ainda depende-se da jurisdição estatal. Da 

mesma forma, a nova lei mercatória, os regimes privados, a soft law e todas as tendências 

de regulação que extrapolam os limites do Estado, pelo menos ainda, no “momento da 

verdade” que é o da sua execução, dependem dos tribunais nacionais.
461

 

Gunter Teubner sustenta que os fundamentos do Constitucionalismo estão sendo 

corroídos, por um lado, pela integração europeia e pelo surgimento de regimes 

transnacionais e, por outro, pela transferência do poder político para os atores coletivos 

privados. Ou seja, globalização e privatização são acusadas pelo enfraquecimento das 

Constituições nacionais. Nesse contexto, um “novo constitucionalismo democrático”, 

capaz de frear o capitalismo global e com poder para limitar a política global, poderia ter 

um “efeito compensatório”.
 
 Na busca por esse novo constitucionalismo, a doutrina tem 

apresentado as mais variadas teorias, tais como: a elaboração de uma constituição do 

direito internacional, a construção de uma esfera pública global deliberativa, um sistema 
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transnacional de formulação de políticas, normas e negociação entre todos os atores 

globais, a limitação do poder da sociedade por meio de processos políticos globais, etc. 

Cada uma delas representa uma forma de novo constitucionalismo.
462

  

 

 

2.1. Constitucionalização do Direito Internacional? Globalização e Ordenamento 

Jurídico Internacional 

 

Tal como observado no ponto 1.3 do capítulo anterior, as transformações por que 

vem passando o Direito Internacional, como a multiplicação de suas fontes, seus atores, 

seus métodos de implementação e seus órgãos de decisão, bem como o adensamento de 

juridicidade dos seus subsistemas, fazem com que já se fale em um processo de 

constitucionalização do Direito Internacional. 

Para Alberto do Amaral Júnior, os efeitos da “mundialização”, decorrentes 

especialmente da revolução ocorrida nas comunicações, estendem-se a todos os domínios 

da vida em sociedade, contribuindo para o aumento da cooperação em áreas como o 

comércio internacional, direitos humanos, exploração de recursos marinhos e meio 

ambiente, atingindo o Direito Internacional como um todo.
463

 

Marcelo Varella observa que os conceitos basilares do Direito Internacional 

(autonomia e soberania; nacionalidade, público e privado; estatal e não-estatal; cogente e 

voluntário; limites territoriais e monopólio estatal da legitimidade da violência) não são 

suficientes para guiar a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico atual.
464

 Assim, 

o direito contemporâneo estaria passando por um processo de transição em que “já é 

possível dizer que a lógica tradicional do direito internacional não é mais aplicável”, mas 

“ainda não há uma nova lógica consolidada.”
465

 

Wagner Menezes ensina que como consequência da sistematização do direito com 

base na soberania estatal, o Direito Internacional foi concebido como um sistema jurídico 
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fundado na vontade dos Estados, que livremente se obrigam no plano internacional sem 

reconhecer qualquer autoridade superior à sua. Dessa forma, o Direito Internacional ficou 

dependente da manifestação do poder estatal, fazendo com que a jurisdição internacional 

também ficasse dependente do Estado assim como a jurisdição interna: “a jurisdição 

internacional vai encontrar a sua base na vontade soberana dos Estados”. No entanto, a 

dinamização da sociedade internacional, consequência do cruzamento de ordens nacionais 

e transnacionais, leva ao diálogo entre direito constitucional e direito internacional, 

ocasionando a construção de uma jurisdição internacional com novas bases.
466

 

Conforme Luís Cláudio Coni, essa nova realidade internacional apresenta um 

certo grau de constitucionalização com: o posicionamento do indivíduo como sujeito de 

Direito Internacional, a exigência de um “padrão mínimo de civilização”, com a 

observância dos princípios democráticos e o reconhecimento de direitos civis, políticos e 

sociais, a representatividade na composição dos tribunais internacionais, o diálogo entre 

tribunais nacionais e a adoção do non-dissent rule, como ocorre no Órgão de Solução de 

Controvérsias da Organização Mundial do Comércio.
467

 

Também Jónatas Machado observa que doutrinadores importantes sustentam que 

o desenvolvimento do direito internacional atual pode ser compreendido à luz dos 

princípios constitucionais. A comunidade internacional, portadora de valores 

fundamentais, viveria uma tendência à codificação de suas normas em termos semelhantes 

à constitucionalização. Os valores fundamentais desta comunidade seriam elevados a 

categoria de “supraconstitucionalidade autogenerativa”, formando um “Codex 

fundamental” global. A comunidade internacional se apresenta, assim, como uma 

comunidade constitucional e seu direito passa a ter funções constitucionais. Retoma-se, 

então, o ideal kantiano de uma ordem constitucional cosmopolita baseada em um contrato 

social de escala mundial.
468

 

Conclui Jónatas Machado que “o processo de constitucionalização do direito 

internacional é indissociável da tendência para a absolutização do tipo do Estado 

constitucional como elemento legitimador da estadualidade e da governação”. Em alguns 

casos, as normas internacionais atuam na interpretação e integração das lacunas do direito 

constitucional, enquanto a apuração da legalidade dos atos das autoridades nacionais é 
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cada vez mais aferida com base no direito internacional. Neste contexto, a 

constitucionalização desponta como a mais importante modificação estrutural do direito 

internacional, embora muitos Estados não reconheçam a existência de um “bloco de 

constitucionalidade mundial”.
469

 

Jan Klabbers equipara a necessidade de constitucionalização do direito 

internacional à do direito nacional, nos seguintes termos: 

“E da mesma forma que os sistemas domésticos são mantidos 

juntos por direito constitucional (a única área de direito interno que 

dificilmente pode ser praticada), assim também estes vários ramos 

do direito internacional são cada vez mais vistos como tendo 

alguma forma de lei constitucional que paira sobre eles: um corpo 

geral de regras que, assim como o direito interno, realmente não se 

presta à prática jurídica exatamente da mesma maneira que o 

direito contratual ou direito tributário ou direito penal, mas que, no 

entanto, é vital para a indicação de como os vários ramos ficam 

juntos.”
470

 

No direito internacional privado, Rui Moura Ramos aponta para a tendência da 

estruturação dos sistemas nacionais de direito internacional privado, aparentemente 

conflitante com o movimento de internacionalização do direito e de emergência de regras 

comunitárias.
471

 No entanto, segundo o autor, também é verdade que o final do século 

passado apresenta uma tendência de subordinação do direito internacional privado aos 

valores constitucionais.
472

 

Para Paolo Spada, o Estado territorial representa o monopólio da legislação e da 

jurisdição. Para que alguém escolha a legislação e a jurisdição que lhes será aplicável, 

precisa mudar de território e, para isso, essa migração também seguirá as regras de cada 

território. Dessa forma, o Direito Internacional Privado aparece como uma manifestação 

explícita desse monopólio.
473
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Gustavo Monaco observa, no entanto, uma tendência de eliminação das diferenças 

no Direito Internacional Privado. A globalização, que leva a uma aproximação social entre 

os povos, acaba favorecendo uma aproximação jurídica de modo em direção a um processo 

de uniformização dos sistemas jurídicos.
474

 

Paulo Borba Casella ensina que a comunidade internacional foi estruturada e 

operada a partir da lógica dos Estados (pelos e para os Estados). Agora, aparecem e se 

proliferam novos agentes, “não-estatais”, que atuam ao lado e além dos Estados.
475

 

Também para Alberto do Amaral Júnior o aparecimento de novos atores no 

cenário internacional não mais permite atribuir ao Estado papel exclusivo nas relações 

internacionais. A nova realidade internacional, cada vez mais poliárquica (com vários 

centros de poder), apresenta, ao lado do Estado, as organizações internacionais, 

intergovernamentais e não-governamentais, as empresas globais e os indivíduos (em razão 

da internacionalização dos direitos humanos) como sujeitos do direito internacional.
476

 

Para Paolo Spada, a passagem da simplicidade do monopólio jurídico estatal à 

complexidade da concorrência legal e de posições diversas (ordenamento nacional, 

regional, internacional e “não imperativo” - privado, soft law), característica da 

globalização, não ataca o Direito, mas o complica ao multiplicar suas fontes.
477

 

 

2.1.1. A expansão das normas de Direito Internacional 

 

Segundo Marcelo Varella, macro e microprocessos de expansão das fontes e dos 

sujeitos caracterizam o momento atual do direito internacional. Esses processos decorrem 

da atribuição de competências soberanas à esfera internacional, da aproximação entre os 

direitos nacionais e da difusão de novas fontes jurídicas, independentes dos Estados. A 

expansão normativa, que leva ao surgimento de um direito pós-nacional, ocorre nas mais 
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diversas áreas de interesse e segue lógicas próprias: comércio, meio ambiente, direitos 

humanos, etc.
478

 

Para Alberto do Amaral Júnior, é inquestionável a expansão das normas 

internacionais nas últimas décadas acompanhada pela formação de uma hierarquia 

normativa do Direito Internacional em razão da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados que veio a reconhecer o jus cogens.
479

 

Jónatas Machado observa que o art. 103 da Carta da ONU chega a ser apontado 

por alguns doutrinadores como “uma verdadeira cláusula constitucional de supremacia 

hierárquico-normativa”. Embora não haja um poder constituinte formal na esfera global, 

verifica-se “a edificação de um modelo de coordenação das soberanias estaduais na 

prossecução do bem comum à escala global” em busca de “um conceito de constituição 

jusinternacionalmente adequado”, que se manifesta por meio da “comunhão de valores que 

hoje existe entre um número muito significativo de constituições estaduais em todos os 

continentes”. Tais valores abrem as portas para uma “ordem constitucional global” e, uma 

vez reconhecida sua supremacia, buscam legitimar o direito internacional e sua aplicação 

direta e imediata nos ordenamentos jurídicos estatais.
480

 

Celso Lafer ensina que a codificação e desenvolvimento do direito internacional 

decorrem das regras que promovem os interesses comuns, como os tratados multilaterais, 

expressão do processo legislativo internacional. Dessa forma, o Direito dos Tratados, os 

Direitos Humanos, o Direito do Mar são exemplos da elaboração de normas de cooperação 

mútua, “que refletem a necessidade de administrar a interdependência de Estados e de 

atores transnacionais num sistema internacional crescentemente complexo”.
481

 

 

2.1.1.1. O Adensamento Normativo 

 

Segundo Marcelo Varella, o direito internacional passa, assim, por um intenso 

processo de expansão de suas normas (tanto as tradicionais, produzidas pelos Estados, 

como novos regimes, agora produzidos por atores privados). Esse aumento da produção 
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normativa não segue o caminho da busca de coerência sistêmica, ao contrário, opera-se 

pela produção de diferentes regulamentos autônomos, com lógicas próprias, muitas vezes 

incompatíveis.
482

  

Alberto do Amaral Júnior observa que o aumento da interdependência entre os 

Estados, ocasionado pelo fenômeno da globalização, estendeu o campo regulatório do 

direito internacional a áreas antes de competência apenas das relações diplomáticas. Agora, 

quase todas as áreas da vida internacional passam a contar com normas obrigatórias.
483

 

O chamado “adensamento de juridicidade” no plano internacional também 

decorre, como lembra Luís Cláudio Coni, dos regimes de produção normativa autônoma, 

que tendem a ser self-contained regimes (que se bastam em si mesmos) e, ao mesmo 

tempo, pretendem ser de validade universal.
484

 

Paolo Spada observa que a concorrência regulatória, consequência da complexa 

institucionalização que vem substituindo a simplicidade das instituições estatais nacionais, 

confronta-se com outro fenômeno da atualidade que é a harmonização ou uniformização de 

regras. Como exemplo de um processo simultâneo de concorrência e uniformização da 

legislação, cita o Direito da Propriedade Intelectual. O declínio do monopólio jurídico 

estatal gera não só a concorrência entre ordenamentos soberanos, mas também entre o 

ordenamento nacional e as normas e jurisdições privadas. As regras e a jurisdição privadas 

se legitimam com força no contrato, quer o contrato como manifestação do princípio de 

reciprocidade, quer o contrato como instituto desenvolvido por força de uma instituição 

soberana.
485

 

 

2.1.1.2. A fragmentação do direito internacional 

 

Jan Klabbers observa que muitos internacionalistas já veem o direito internacional 

envolvido em um processo de fragmentação: “os vários aspectos do regime jurídico 
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internacional estão ramificando para fora e ganhando algum tipo de quase-independência”.
 

486
  

Celso Lafer destaca que, pelo menos em matéria de comércio internacional, 

verificam-se dois processos distintos: por um lado a crescente importância do sistema 

multilateral de comércio e, por outro, a proliferação de acordos regionais (acordos de livre 

comércio ou de uniões aduaneiras) que podem, inclusive, incluir a coordenação de 

políticas macroeconômicas. Esse contexto o faz questionar se tais acordos regionais “não 

podem representar uma lógica de fragmentação”.
487

 

Segundo Alberto do Amaral Júnior, a proliferação normativa acentuou a tendência 

de fragmentação
488

 do direito internacional em múltiplos subsistemas com lógicas próprias 

e fins específicos. Essa fragmentação reforça a preocupação com a coerência do sistema 

normativo internacional.
489

 

Explica Alberto do Amaral Júnior que a mundialização acelerou a 

interdependência, alargando o campo regulatório do direito internacional além do domínio 

das relações diplomáticas. As normas internacionais passam a regular todas as áreas de 

interesse social como: telecomunicações, meio ambiente, cooperação judiciária, proteção 

dos direitos humanos, comércio, terrorismo, etc. Tais regras, de alcance universal, 

diferenciam-se em razão da especificidade e do grau de desenvolvimento dos Estados. 

Dessa forma, o aumento da regulação traz o aumento dos conflitos normativos.
490

 

Citando Joost Pauwelyn, Alberto do Amaral Júnior apresenta oito fatores que 

contribuem para o potencial aumento dos conflitos normativos na esfera internacional. 

Quatro são inerentes à formação das normas internacionais: 1
o
) a descentralização da 

produção normativa; 2
o
) o tempo; 3

o
) o processo de formação das normas internacionais, 
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em razão da realidade interna dos Estados, bem como as pressões dos grupos de interesse; 

4
o
) a ausência de uma corte com jurisdição geral e compulsória encarregada de zelar pela 

aplicação das normas internacionais. Quatro decorrem das transformações por que passa o 

direito internacional contemporâneo: 5
o
) a passagem das normas de coexistência para as 

normas de cooperação (“os enfoques tradicionais vinculados à soberania territorial, às 

relações diplomáticas e aos domínios da guerra e da paz deram lugar à cooperação nas 

áreas do comércio, meio ambiente e direitos humanos”); 6
o
) a globalização (que leva à 

aceleração da interdependência); 7
o
) a hierarquia de valores (“o conceito de jus cogens, 

previsto pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, exprime a convicção de que 

as normas internacionais não se encontram no mesmo patamar”); 8
o
) a ampliação da 

solução jurídica das controvérsias (pela generalização dos meios jurídicos de solução de 

litígios, como a OMC).
491

 

O processo de fragmentação do direito internacional se intensificou na segunda 

metade do século XX, sendo responsável, segundo Alberto do Amaral Júnior, pelo 

surgimento dos múltiplos regimes normativos, “muitos dos quais incompatíveis entre si”. 

Esse processo é influenciado por múltiplos fatores, tais como: o aumento da fragmentação 

política na esfera internacional, a regionalização do direito internacional, a emancipação 

dos indivíduos frente ao Estado-Nação e a especialização da atividade regulatória. A 

fragmentação traz como efeito positivo o aumento do grau de obediência às normas 

internacionais, mas, como efeito negativo, acarreta uma maior visibilidade das 

contradições do processo regulatório internacional.
492

 

Segundo Jan Klabbers, a fragmentação do direito internacional estaria associada a 

um processo de verticalização desse direito, ou seja, novos atores que passaram a influir na 

produção de normas internacionais, antes apenas produzidas pelos Estados soberanos. A 

fragmentação, ao lado da pluralização e verticalização, provoca uma resposta 

constitucionalista. A verticalização implica uma forma hierarquizada, própria das ordens 

constitucionais. Já a pluralização pede uma forma de centralização, própria do mundo 

constitucional.
493
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Luís Cláudio Coni observa que a fragmentação do Direito Internacional acaba por 

criar infinitas possibilidades de colisão entre os sistemas e subsistemas normativos 

estabelecidos na esfera internacional na medida em que se multiplicam as hipóteses de 

contradições, internas e externas, revelando uma crise de lógica sistêmica.
494

 Citando 

Teubner e Lescano, conclui que a fragmentação do direito internacional reflete a própria 

fragmentação da vida social internacional, sendo inútil buscar um nível normativo 

hierárquico superior capaz de organizar tais contradições.
495

 

 

2.1.1.3. O Diálogo de Fontes 

 

Alberto do Amaral Júnior propõe a utilização da teoria do “Diálogo das Fontes” 

como forma de solucionar os conflitos decorrentes da fragmentação do direito 

internacional. A teoria, proposta por Erik Jayme para o direito internacional privado, 

poderia ser adaptada ao direito internacional público.
496

 

Cláudia Lima Marques ensina que, para Erick Jayme, o Direito pós-moderno, 

caracterizado pela pluralidade e complexidade, demanda uma solução mais flexível. Em 

tempos pós-modernos, “a superação de paradigmas é substituída pela convivência dos 

paradigmas”, permitindo a convivência de leis com diferentes campos de aplicação, muitas 

vezes divergentes. Assim, ao lado da solução tradicional, Erik Jayme propõe a solução pela 

coordenação das várias fontes a fim de restabelecer sua coerência. Em outras palavras, no 

lugar da simples revogação de uma das normas em conflito (“monólogo de uma só norma 

possível a comunicar a solução justa”), propõe a convivência das normas por meio do 

diálogo de suas finalidades, permitindo “a aplicação simultânea, coerente e coordenada” 

das diversas fontes. Fala-se em “Diálogo” porque ao mesmo caso são aplicadas duas 

normas, ao mesmo tempo, seja aplicando-as complementarmente, subsidiariamente, 

parcialmente ou uma em detrimento da outra sem afastar a validade da preterida.
497

 

Explica Alberto do Amaral Júnior que o “Diálogo” das fontes ocorre entre regras 

horizontais (que estão no mesmo nível hierárquico), não se tratando, então, da nova relação 
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hierárquica entre normas de direito internacional que passou a vigorar com o 

reconhecimento do jus cogens pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (o 

conflito em que prevalece a norma superior configura um “monólogo”).
498

  

Assim, para Alberto do Amaral Júnior, o Diálogo das fontes restaura a coerência 

do ordenamento jurídico internacional, condição necessária para a ordem e a justiça
499

, “ao 

garantir tanto a previsibilidade das condutas quanto igual tratamento àqueles que 

pertencem à mesma categoria”.
500

 

 

2.1.2. A Institucionalização do Direito Internacional 

 

Celso Lafer, citando Wolfgang Friedmann, observa que o direito internacional de 

coexistência, expressão do direito internacional clássico, baseado em normas de mútua 

abstenção, buscava resguardar a plenitude das soberanias nacionais por meio do recíproco 

reconhecimento. As mudanças na estrutura da sociedade internacional, especialmente 

durante o século XX, passaram a exigir, segundo Friedmann, um novo tipo de direito 

internacional, o direito internacional de cooperação, baseado em normas de mútua 

cooperação com a função de promover interesses comuns. O art. 13 da Carta da ONU 

exprime a ideia de “codificação e desenvolvimento progressivo do direito internacional”, 

que leva às regras de promoção de interesses comuns, resultado de tratados multilaterais, 

expressão do “processo legislativo internacional”. Essas normas de cooperação mútua 

“refletem a necessidade de administrar a interdependência de Estados e de atores 

transnacionais num sistema internacional crescentemente complexo”.
501

 

Marcelo Varella observa, no entanto, que em alguns casos, como no direito 

internacional econômico, a coordenação internacional, mais adequada à integração, vem 

ocupando o lugar da cooperação. Com a coordenação, a relação entre os Estados passa de 
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horizontal à vertical, “mas sem a subordinação propriamente dita”. O processo de 

coordenação pode ser viabilizado por meio da instituição de Organizações Internacionais. 

Em suas palavras: 

“A proliferação de instrumentos de coordenação – como 

amadurecimento dos processos de cooperação – demonstra maior 

intensidade na construção da governança global, ainda que sobre 

temas específicos. A criação de normas, burocracias, programas de 

assistência, mecanismos para a coleta de informações e ajuda 

humanitária são instrumentos para o aumento dessa 

governança.”
502

 

Conforme Wagner Menezes, a institucionalização Direito Internacional é uma 

decorrência da conscientização dos Estados em relação à “necessidade da existência do 

Direito como regulador das relações entre eles” como “instrumento legitimador do 

equilíbrio de poder, de direitos e limitador do exercício de hegemonia” pelas potências 

internacionais.
503

  

Segundo Paulo Casella, no campo do Direito Internacional, a soberania, como 

expressão do poder, acarreta o fracionamento e a necessidade de convivência ordenada. 

Disso decorre, igualmente, a necessidade de institucionalização desse direito, por meio de 

mecanismos e normas de regulação, capazes de orientar a ação dos Estados no plano 

internacional de modo a preservar suas esferas de atuação (próprio do Direito Internacional 

de coexistência) e permitir atuações conjuntas (próprio do Direito Internacional de 

cooperação). Assim, “se pode pretender passar do antigo paradigma da não-intervenção 

para o de suposto dever de ingerência – que deve ser utilizado com não menos cuidado”.
504

 

Como destaca Marcelo Varella, a criação de Organizações Internacionais reflete o 

processo de internacionalização do direito. A criação da União Postal Universal e da Liga 

das Nações são exemplos das primeiras tentativas de organizações voltadas para questões 

que relacionavam os Estados. No entanto, foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial 

que tais organizações se expandiram. Por um lado, vê-se a criação da Organização das 

Nações Unidas e de instituições a ela ligadas, com a finalidade de buscar a paz e a 

segurança mundial por meio do desenvolvimento dos Estados e da maior independência 

global. Por outro, a estruturação do sistema de Bretton Woods objetiva o desenvolvimento 

econômico global, evitando choques financeiros e estimulando o comércio internacional, 
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influenciado pela ideia de que a “interdependência econômica entre as Nações criaria 

condições para evitar novas guerras”.
505

 

 

2.1.2.1. O Sistema da Organização das Nações Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 em substituição à Liga das 

Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, confeccionada em 26 de junho de 1945 na 

cidade de São Francisco.
506

 Segundo Flávia Piovesan, a criação das Nações Unidas marca 

o surgimento de “uma nova ordem internacional, que instaura um novo modelo de conduta 

nas relações internacionais”.
507

 

Nos termos do art. 1
o
 da Carta, são propósitos da ONU: manter a paz e a 

segurança internacionais; desenvolver relações amistosas entre as nações; conseguir a 

cooperação internacional para resolver os problemas internacionais; funcionar como um 

centro de harmonização das ações das nações para a realização de objetivos comuns. Para 

consecução desses propósitos, foram criados como órgãos principais da ONU, conforme 

art. 7
o
,  a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o 

Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. 

A Assembleia Geral, composta por todos os Estados-membros das Nações Unidas 

(193 países até o início de 2014
508

), tem competência para discutir e fazer recomendações 

sobre todos os temas tratados pela Carta das Nações Unidas. Cada Estado tem direito a um 

voto, sendo que as decisões importantes são tomadas pelo voto da maioria de dois terços 

dos membros presentes e votantes, conforme estabelecido no art. 18. 

O Conselho de Segurança da ONU, previsto no art. 23, é composto por quinze 

membros das Nações Unidas, sendo cinco permanentes (China, França, Reino Unido, 

Estados Unidos e Rússia) e dez não permanentes (eleitos pela Assembleia Geral para 

mandatos de dois anos), tendo como principal missão a manutenção da paz e da segurança 

internacionais (art. 24). Os membros permanentes tem poder de veto em relação às 

                                                           
505

 VARELLA, Marcelo D. Direito Internacional Público, p. 265. 
506

 Disponível em: http://www.onu.org.br/documentos/carta-da-onu. 
507

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12a. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2011, p. 184. 
508

 Conforme informação do site da ONU: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros. 



 137 

questões materiais, sendo que as questões processuais são definidas pelo voto da maioria 

de nove membros (art. 27). 

Nos termos do art. 92 da Carta, a Corte Internacional de Justiça  corresponde ao 

órgão judiciário da ONU. Estruturada na forma do Estatuto anexo
509

, sendo composta por 

quinze juízes, não podendo ser dois do mesmo Estado (art. 3), e tendo competência 

contenciosa e consultiva, conforme Estatuo anexo. 

O Secretariado, chefiado pelo Secretário-Geral da ONU, é o órgão administrativo. 

O Secretário-Geral é indicado para mandato de cinco anos pela Assembleia Geral por 

recomendação do Conselho de Segurança (art. 97). 

O Conselho de Tutela (art. 86) foi criado para fomentar o processo de 

descolonização e autodeterminação dos povos. 

O Conselho Econômico e Social (art. 61) é composto por cinquenta e quatro 

membros eleitos pela Assembleia Geral e tem competência para promover a cooperação 

em questões econômicas, sociais e culturais (art. 62). Com base no art. 68, o Conselho 

Econômico e Social criou a Comissão de Direitos Humanos da ONU em 1946, sendo 

substituída pelo Conselho de Direitos Humanos em 2006. 

O Conselho de Direitos Humanos foi criado pela Resolução 60/251 da 

Assembleia Geral
510

. É composto por 47 Estados-membros, eleitos diretamente por voto 

secreto da maioria dos membros da Assembleia Geral, observada distribuição geográfica 

equitativa: 13 Estados africanos; 13 Estados asiáticos; 6 Estados da Europa do Leste; 8 

Estados da América Latina e Caribe; 7 Estados da Europa Ocidental e demais regiões. O 

Conselho funciona como órgão subsidiário da Assembleia Geral, tendo competência para 

responder às violações de direitos humanos e para elaborar recomendações. 

Ao lado dos órgãos principais, criados pela Carta, a ONU conta com diversos 

Programas, Fundos e Agências Especializadas. A essa estrutura, Marcelo Varella chama de 

sistema onusiano. Os Fundos e Programas são vinculados à Assembleia Geral, sendo seus 

diretores escolhidos pela ONU, como, por exemplo, o UNICEF. As Instituições 

especializadas relacionam-se com a ONU por acordos, têm administração própria, mas 

prestam contas ao Conselho Econômico Social ou à Assembleia Geral, como, por exemplo, 

a OIT. As Organizações ligadas à ONU dedicam-se a áreas especializadas e são 
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independentes e possuem órgãos, diretores e orçamento próprios, como, por exemplo, a 

OMC.
 511

 

Flávia Piovesan observa que uma reforma da ONU, que privilegie o 

fortalecimento da Assembleia Geral e a democratização do Conselho de Segurança, é 

fundamental para torná-la “um órgão mais representativo da comunidade internacional e da 

geopolítica contemporânea”.
512

 

 

2.1.2.2. O Sistema de Bretton Woods 

 

Conforme Jónatas Machado, a economia internacional é vista como um recurso 

global, sendo que a globalização econômica facilitou o acesso a bens e serviços em escala 

global, atravessando as fronteiras dos Estados, motivo pelo qual também se fala hoje em 

um “direito à globalização”. Essa globalização, por outro lado, acarreta efeitos prejudiciais 

no campo social e ambiental, fortalecendo a interdependência entre os Estados que, por 

meio da regulação, passam a buscar a solução por meio da governança global.
513

 

Em 1944, a Conferência Monetária e Financeira de Bretton Woods traçou o 

caminho a ser seguido pela ordem econômica internacional após a Segunda Guerra 

Mundial. Nesse contexto, foram criados o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD (ou Banco Mundial
514

), 

inspirados nos ideais de John Keynes e Harry White.
515

  

Marcelo Varella lembra que as organizações internacionais criadas no âmbito do 

sistema de Bretton Woods tinham como objetivo comum “estimular o desenvolvimento 

econômico do mundo como um todo”, seguindo a lógica adotada pelos países capitalistas.
 

516
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Além do FMI e o BIRD, Keynes propôs a criação da Organização Internacional 

do Comércio - OIC, que não foi para frente diante da negativa do Senado norte-americano 

em ratificar o tratado. Assim, a economia mundial desenvolveu-se a partir de várias 

rodadas de negociações multilaterais amparadas nos Acordos Gerais de Tarifa e Comércio 

- GATT. Apenas com a criação da Organização Mundial do Comércio - OMC, em 1995, o 

terceiro braço do sistema de Bretton Woods foi consolidado.
517

 

Segundo Jónatas Machado, o sistema de Bretton Woods fundamenta-se na 

complementaridade das funções do FMI e do BIRD, que gerem o sistema financeiro 

internacional por meio de “uma lógica claramente funcionalista, pretensamente 

especializada, técnica e não-política”.
518

 

O FMI e o BIRD, embora nominalmente sejam organismos especializados da 

ONU, possuem constituições próprias e são controlados pelos Estados-membros, na 

proporção de sua participação social.  

O Fundo Monetário Internacional entrou em vigor em dezembro de 1945, tendo 

como membros fundadores os Estados presentes na Conferência Monetária e Financeira 

das Nações Unidas cujos governos aceitaram ser membros do Fundo até 31 de dezembro 

de 1945. A entrada de novos membros fica condicionada à decisão da Junta de 

Governadores do Fundo, nos termos do art. II do Convênio Constitutivo. Sua finalidade, 

nos termos do art. I, consiste em: fomentar a cooperação monetária internacional por meio 

de uma instituição permanente que sirva de mecanismo de consulta e colaboração em 

questões monetárias internacionais; facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do 

comércio internacional; fomentar a estabilidade cambiária; entre outros.
519

  

Observa Alberto do Amaral Júnior que os Estados que são membros do FMI se 

submetem a dois tipos de controle. O controle a priori, quando o Estado solicita recursos 

ao Fundo e se compromete ao cumprimento de metas, e o controle a posteriori, quando 

assumem obrigações para prestar informações periódicas.
520

 

Braço financeiro do Banco Mundial, o BIRD foi criado em 1944 no contexto de 

uma Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Sua organização fundamenta-se em 

uma assembleia representativa dos Estados-membros dotados de direito de voto ponderado 
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com base nas contribuições de cada um e seu funcionamento é assegurado pelo Conselho 

de Diretores Executivos. Na prática, o Presidente do Banco Mundial tem sido indicado 

pelos Estados Unidos.
521

 

A Organização Mundial do Comércio foi criada na Rodada Uruguai, refletindo 

tanto a nova conjuntura internacional como as transformações econômicas oriundas da 

globalização, sendo um resultado necessário do aumento da regulamentação internacional. 

Representa um sistema de regras que organizam o mercado mundial, definindo os atos 

lícitos e ilícitos dos Estados e prevendo mecanismos para garantia do cumprimento de suas 

normas.
522

 

Também Marcelo Varella destaca a missão da OMC de promover o comércio 

global por meio da “institucionalização de um ambiente permanente de negociações 

multilaterais comerciais e a consolidação de um sistema de solução de controvérsias entre 

os Estados”. Reflete a concepção de que a expansão do comércio aumenta o 

desenvolvimento dos Estados e a interdependência econômica global, o que desfavorece a 

emergência de guerras. Lembra que todos os documentos negociados pelo GATT foram 

incorporados pela OMC e que “a lógica de seu funcionamento é fundada no princípio da 

igualdade entre os Estados”, do qual derivam os princípios da reciprocidade e da não-

discriminação.
523

 

Conforme leciona Celso Lafer, a OMC é uma das poucas organizações 

internacionais onde há, de fato, um verdadeiro multipolarismo. O peso dos Estados Unidos 

compartilha importância com outros Estados, como o Brasil e a Índia, países com grandes 

mercados. Nela, os Estados atuam por meio de “coligações de geometria variáveis”, sem 

“alinhamentos automáticos”, em função do tema. Destaca-se, ainda, a regra do consenso 

no processo decisório, democratizando seu funcionamento.
524

 

Para Wagner Menezes, o direito econômico internacional, baseado no tripé de 

Bretton Woods, gerou um sistema verticalizado no qual as economias centrais passaram a 

ditar as regras. Em suas palavras: 

“A internacionalização da ordem econômica, a partir do tripé de 

Bretton Woods – FMI, BIRD, GATT/OMC, serviu para 

estabelecer o fortalecimento da presença internacional do capital 

transnacional que, com isso, levou a uma fragmentação do poder 
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de soberania estatal e oportunizou para o Direito Internacional o 

surgimento de atores como as empresas transnacionais, e de novos 

temas, como o direito do desenvolvimento e o ressurgimento de 

uma nova roupagem da lex mercatória. A ordem econômica 

internacional aos poucos corrói as fronteiras dos Estados, pois o 

Estado deixa de ser o detentor soberano para legislar sobre grande 

parte das regras econômicas, porque outrora permitiu a 

internacionalização do sistema. A internacionalização do capital 

fortaleceu as economias capitalistas centrais e tornou dependentes 

as economias menos desenvolvidas e periféricas.”
525

 

 

2.1.2.3. O Tribunal Penal Internacional 

 

O Tribunal Penal Internacional, previsto pela Convenção para Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio de 1948, foi criado em 1998, na Conferência de Roma, 

com a aprovação de 120 países, sendo que seu estatuto entrou em vigor apenas em 2002. 

Caracteriza-se por ser uma Corte permanente, independente e com jurisdição 

complementar aos Tribunais nacionais. 

Observa Flávia Piovesan que seu surgimento objetiva assegurar o fim da 

impunidade para crimes graves internacionais quando as instituições nacionais, por 

omissão ou incapacidade, não conseguem fazer valer a justiça. Seu caráter subsidiário 

afirma a responsabilidade primária do sistema judiciário interno no julgamento das graves 

violações dos direitos humanos, sendo sua jurisdição adicional e complementar ao Estado. 

Para a autora, é a forma do Estatuto “equacionar a garantia do direito à justiça, o fim da 

impunidade e a soberania do Estado, à luz do princípio da complementaridade e do 

princípio da cooperação”.
526

 

Segundo Cássio de Castro, o TPI tem pretensão globalizante: o Estado-parte julga 

o seu nacional ou entrega ao Tribunal para fazê-lo. Não pode o Estado alegar que os 

“regramentos do Estado estrangeiro onde o delito foi eventualmente cometido não têm 

correspondência no país de onde o criminoso é natural ou, ainda, absolvê-lo por instrução 

probatória deficiente”.
527
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O art. 5
o
 do Estatuto de Roma estabelece a competência do Tribunal para julgar os 

crimes: de genocídio; contra a humanidade; de guerra; e de agressão. O Tribunal pode ser 

acionado por denúncia de um Estado-parte, do Conselho de Segurança à Promotoria, ou 

por iniciativa oficiosa da Promotoria (art. 13 a 15). O art. 17 prevê requisitos para o 

exercício da jurisdição internacional complementar. O Tribunal pode impor pena privativa 

de liberdade de até 30 anos e, excepcionalmente, a prisão perpétua (art. 77), além de 

sanções de natureza civil (art. 75). 

Para João Irineu Miranda, a jurisdição do Tribunal Internacional não se confunde 

com uma jurisdição estatal, prerrogativa típica dos Estados soberanos. Por isso, conforme 

art. 11 e 16 do Estatuto de Roma, a jurisdição do TPI se expressa por meio de parâmetros 

legais, limitando sua atuação em razão da matéria, período, território e nacionalidade do 

indivíduo.
528

 

A atuação do Tribunal Penal Internacional, segundo suas regras de jurisdição e 

admissibilidade, apresenta uma dupla natureza: apresenta-se como “competência estatal 

delegada”  para as relações de soberania interna (cidadãos dos Estados) e inaugura um 

novo padrão de relacionamento, mais complexo que o do sistema de Westfália, para as 

relações de soberania externa. O Tribunal segue, assim, o princípio da complementaridade, 

ou seja, a comunidade internacional complementa a tutela estatal ao garantir os direitos 

humanos. Ainda, segundo João Irineu Miranda: 

“Essa instância internacional garantidora dos direitos fundamentais 

interage com o atributo da soberania, em um âmbito externo, 

através das regras de admissibilidade e, em um âmbito interno, 

através da inserção do Estatuto de Roma nos ordenamentos 

nacionais, a qual possibilita a concessão de uma competência 

estatal delegada ao Tribunal Penal Internacional.”
529

 

Cláudia Perrone-Moisés ensina que, diferentemente dos estatutos dos Tribunais 

Penais para a ex-Iugosláveia e Ruanda, o Estatuto de Roma determina a primazia dos 

Tribunais nacionais para atuar na repressão dos crimes previstos, mas estabelece que a 

relação entre os tribunais nacionais e o tribunal internacional observe o princípio da 

complementaridade. Assim, o Tribunal Internacional não substitui os tribunais 

nacionais.
530
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Cássio de Castro conclui que o julgamento pelo Tribunal Penal Internacional “é 

exasperador, subsidiário, complementar”, características que lhe legitimam politicamente 

ao privilegiar os padrões de justiça local. A solução dada pelas instituições nacionais 

somente é ignorada quando constatada tentativa de fraude, ou seja, subtração dos acusados 

à responsabilização ou ausência de imparcialidade e vícios processuais (art. 30, ‘3’ do 

Estatuto de Roma).
531

 

 

 

2.1.3. A regionalização do Direito Internacional  

 

Celso Lafer entende que os processos de globalização e regionalização 

“respondem a fatores políticos e econômicos variados”.
532

 

Segundo Gilmar Mendes, tanto a globalização quanto a regionalização criaram 

rachaduras na estrutura do Estado-Nação, testando a ordem constitucional e ocasionando o 

desenvolvimento de uma nova compreensão da integração supranacional.
533

  

Para Marcelo Varella, a integração regional e multilateral é a marca do cenário 

internacional contemporâneo. Esses processos produzem tanto normas bilaterais, quanto 

normas multilaterais.
534

  

Segundo Alberto do Amaral Júnior, a regionalização é um processo complementar 

ao da globalização, com lógica e atores próprios. Enquanto a globalização econômica 

permite que a sociedade civil se estruture para além dos limites das fronteiras dos Estados, 

a regionalização “funda-se no comportamento dos Estados que concordam em restringir 

parte da liberdade de ação que possuem em troca da possibilidade de influir nas atitudes de 

outros governos e participar da gestão de problemas comuns”. Assim, a regionalização 

auxilia os Estados a lidar com a interpenetração dos mercados e a competição externa, 

consequências da globalização.
535
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Os Estados acabam por ter uma limitação de sua autonomia na gestão comercial 

diante da necessidade da harmonização de regras. Por outro lado, a produção de normas 

comuns causa “dificuldades de legitimação do sistema de poder”, gerando a oposição dos 

setores que se vêem atingidos pelas medidas comuns. Nas palavras de Alberto do Amaral 

Júnior: 

“A internacionalização da agenda doméstica evidencia a 

porosidade existente entre o interno e o externo, que transparece 

nas conexões transfronteiriças dos movimentos sociais e na 

articulação temática que os vinculam. A cena política é recortada 

por pólos de poder com capacidade de mobilização, estrutura 

burocrática e perfil institucional distintos que interagem 

continuamente, formando um espaço social complexo e altamente 

movediço.”
536

 

 

2.1.3.1. A União Europeia 

 

A União Europeia origina-se em 1951, com o Tratado que institui a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço, que vigorou até 2002. Em 1957, com o Tratado de Roma, 

vieram a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. 

A fusão das três Comunidades Europeias ocorreu em 1965 com o Tratado de Bruxelas, que 

buscou simplificar o funcionamento das instituições europeias. Foi apenas em 1992, com o 

Tratado de Maastricht (ou Tratado da União Europeia), que se constituiu a União Europeia 

por meio da união monetária e política. O Ato Único Europeu (1986), o Tratado de 

Amsterdã (1997) e o Tratado de Nice (2001) preparam a entrada de novos membros na 

União, ao mesmo tempo em que reformularam os processos decisórios. Recentemente, o 

Tratado de Lisboa tornou a União Europeia mais democrática, reforçando os poderes do 

Parlamento Europeu e introduzindo a iniciativa de cidadania. Também clarificou as 

competências da União, dos Estados e as competências partilhadas. O Tratado foi 

celebrado em 2007, mas entrou em vigor apenas em 2009. 

Silvio Gambino ensina que a União Europeia surgiu de uma cessão parcial de 

soberania por parte de cada Estado-membro
537

. Os povos, que já compartilhavam uma 
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cultura comum, resolveram dividir suas soberanias. Seu objetivo inicial foi garantir um 

mercado comum, sendo que seu desenvolvimento foi garantido pelos juízes e não pela 

democracia ou vontade política. Em suas palavras, “a Europa é filha da interpretação 

jurídica”. Coube à jurisprudência fixar a primazia do direito comunitário e sua aplicação 

direta independentemente de regulamentação pelo ordenamento nacional.
538

 

O Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, desde 1963, afirma a primazia do 

direito comunitário sobre o direito interno. No Acórdão Van Gend en Loos, o Tribunal 

declarou que a Comunidade constitui uma nova ordem jurídica, em benefício da qual os 

Estados-membros aceitaram limitar suas soberanias.
 539

 

Segundo Gambino, para parte da doutrina, a cessão parcial de soberania é o que 

autoriza a prevalência do ordenamento supranacional. No entanto, em sua opinião, foi o 

desenvolvimento consuetudinário que permitiu que hoje se fale em Constituição Europeia. 

A cultura europeia do constitucionalismo leva à questão de saber como se dará a relação 

entre o direito comunitário e o direito constitucional, sem acabar com o 

constitucionalismo. Mesmo com uma cessão parcial de soberania, cada país-membro 

mantém sua soberania. Por outro lado, a cessão de soberania permite que a União disponha 

soberanamente sobre direitos fundamentais.
 540

 

Segundo Silvio Gambino, as decisões do Tribunal de Justiça na União Europeia 

contém princípios gerais de direito identificáveis pelos juízes. Esse direito comunitário não 

ofende os direitos constitucionais dos Estados-membros porque é simplesmente uma 

síntese da essência constitucional comum dos direitos dos Estados europeus, é fundado 

sobre uma tradição constitucional comum europeia. Porém, haveria um déficit democrático 

na medida em que o direito europeu começou a ser construído jurisprudencialmente e não 

pelo Parlamento Europeu.
 541

 

Para Gilmar Mendes, a União Europeia criou um novo modelo de poder estatal, 

diferenciado e independente do Estado, levando ao reconhecimento da supremacia do 

direito europeu, especialmente quando permite a transferência de poderes.
542
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Conforme Gilmar Mendes, a construção de uma Constituição Europeia evidencia 

a perspectiva de que, enquanto o século XX foi o século dos Estados nacionais, o século 

XXI poderá caracterizar-se pela reorganização das nações em ordens sóciopolíticas que 

transcendem o Estado-Nação.
543

 

Silvio Gambino observa que o ordenamento supranacional europeu não é um 

ordenamento constitucional, mas se assemelha e se utiliza das técnicas constitucionais, mas 

não é supraconstitucional porque não tem território, não tem povo, etc.
 544

 

 

2.1.3.2. O Mercosul 

 

O primeiro passo para a criação do Mercosul foi a assinatura do Tratado de 

Assunção, em 1991, consequência do processo de negociações entre Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Apenas em 1994, com o Protocolo de Ouro Preto, foi-lhe atribuída 

personalidade jurídica própria. 

Conforme Gilmar Mendes, o Tratado é um acordo-quadro, que não cria um 

mercado comum, mas define objetivos de integração e mecanismos para alcançá-la. Assim, 

o Mercosul caracteriza-se como um processo que evolui segundo as necessidades dos 

Estados-membros. A estrutura institucional adotada indica a opção por um tipo 

intergovernamental, “a qual deve ser compreendida como forma de solução intermediária 

entre a soberania tradicional e a supranacionalidade”.
545

 

O art. 2
o
 do Tratado de Ouro Preto estabelece como órgãos com capacidade 

decisória o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de 

Comércio do Mercosul.
546

 

Gilmar Mendes observa que o MERCOSUL optou por uma estrutura 

intergovernamental, em contraste com a experiência integracionista europeia, que 

privilegia a simplicidade de procedimentos e a busca do entendimento direto. Em razão 

dessa natureza intergovernamental, as normas elaboradas por seus órgãos não possuem 
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aplicação automática nos Estados, precisando ser incorporadas aos ordenamentos 

nacionais.
547

 

Assim, enquanto as Diretivas e os regulamentos da União Europeia vinculam 

tanto os Estados (efeito direto vertical) como os próprios cidadãos (efeito direto horizontal 

com base no art. 189 do Tratado de Roma), as normas do Mercosul não possuem 

vinculação direta.
548

 

No mesmo sentido é a lição de Luiz Olavo Baptista, para quem o Mercosul, 

organização internacional de molde clássico, ainda não opera efeito de supranacionalidade. 

Fundado com base na concepção westfaliana de soberania, “cada um dos Estados-

Membros aceita a criação de normas mediante as quais exerce junto com os demais, de 

forma coordenada, sua soberania”, não havendo renúncia ou redução. Os Estados-membros 

se obrigam a exercer a soberania de forma integrada por meio de uma ação conjunta, ou 

seja, para fins de cumprimento do acordo, não podem exercer sua soberania de modo 

independente. A ação conjunta observa os padrões acordados, estabelecidos 

voluntariamente pelos Estados ao vincularem-se por meio dos tratados.
549

 

Com o Protocolo de Olivos, de dezoito de fevereiro de dois mil e dois, foi criado 

o Tribunal Arbitral Permanente de Revisão, uma segunda instância de revisão arbitral que 

conjuga o modelo de um tribunal permanente como o da OMC, objetivando a criação de 

uma instância de cúpula responsável pelo Sistema de Solução de Controvérsias. 

 

2.1.3.3. Demais blocos regionais 

 

Como observa Marcelo Varella, o mundo vivencia um intenso processo de 

integração, com vários acordos em curso. Embora a experiência da União Europeia seja a 

mais consolidada, avançam os processos de integração da Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN) e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA), por exemplo.
550
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2.1.4. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

 

Jorge Miranda observa que passamos de uma proteção interna para uma proteção 

internacional dos direitos do homem. Enquanto na visão dos séculos XVIII e XIX 

entendia-se que a previsão Constitucional bastava para proteger os direitos das pessoas 

frente ao poder público, não havendo espaço para interferência de qualquer entidade 

exterior ao Estado diante da visão do dogma da soberania, as violações aos direitos do 

homem praticadas pelo próprio Estado ao longo do século XX, somadas à crise da 

soberania diante da multiplicação das formas de subordinação ao Direito das Gentes, 

levaram à proteção internacional de tais direitos. Por essa razão, fala-se hoje em direitos 

fundamentais para se referir à tutela constitucional e em direitos do homem ou direitos da 

pessoa humana para a tutela internacional, que visa “estabelecer um Direito comum da 

humanidade”.
551

 

A proteção internacional dos direitos humanos desenvolve-se por meio de 

diferentes movimentos paralelos. Por um lado, tem-se a proliferação dos tratados; por 

outro, os tratados de direitos humanos são compreendidos como normas constitucionais ou 

quase constitucionais em diversos países. 

Segundo Marcelo Varella, construiu-se uma “lógica de pertencimento ou não” ao “grupo de países 

com padrões civilizatórios mais avançados”, que decorrem das normas europeias ou da jurisprudência dos 

tribunais internacionais ou regionais de defesa dos direitos humanos. Embora não tenham poder para aplicar 

punições, acabam por interferir na ordem jurídica nacional através de seu “discurso comunicativo”.
552

 

Flávia Piovesan considera o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 

Organização Internacional do Trabalho marcos do processo de internacionalização dos 

direitos humanos. Tal internacionalização determinou a redefinição do alcance do conceito 

de soberania e do status do indivíduo no cenário internacional. Isso porque, o surgimento 

dessas organizações marca o fim do direito internacional regulado apenas pela relação 

entre os Estados e pelos interesses governamentais. Agora se busca a defesa dos direitos 

humanos e não apenas das prerrogativas estatais. O indivíduo passa de objeto a sujeito do 

direito internacional.
553
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A necessidade de garantia dos direitos humanos fez nascer, após Segunda Guerra 

Mundial, um sistema de proteção internacional capaz de responsabilizar o Estado-Nação 

na esfera internacional. A base desse sistema é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada em dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da ONU sob a forma de 

Resolução. 

Como ensina Jorge Miranda, embora a proteção internacional dos direitos 

humanos nem sempre atribua direta e imediatamente direitos aos indivíduos, busca 

assegurar direitos dos indivíduos perante “perante o próprio Estado de que são 

membros”.
554

 

Conforme ensina Flavia Piovesan, a Declaração Universal tem como escopo 

formar uma “ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade humana”, 

significando uma profunda ruptura com as ideologias totalitárias. A dignidade humana 

passou, assim, a integrar todos os Tratados e Declarações de direitos humanos que formam 

hoje o “Direito Internacional dos Direitos Humanos”.
555

 

A judicialização dos direitos humanos na esfera internacional opera-se por meio 

de vários órgãos e tribunais. O Tribunal de Nuremberg e os Tribunais ad hoc para a ex-

Iugoslávia e para Ruanda foram marcos importantes do processo de judicialização 

internacional da tutela. Atualmente, ao lado da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal 

Penal Internacional convivem diversos sistemas de tutela regional de direitos humanos. 

Entre eles destacam-se os sistemas Europeu, Americano e Africano
556

.  

Segundo Flávia Piovesan, consolida-se, assim, um sistema global integrado pelo 

sistema onusiano (baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e nas demais Convenções internacionais) e pelos sistemas 

regionais de proteção (baseados também em convenções próprias).
557
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2.1.4.1. Convenção Europeia e Corte Europeia de Direitos Humanos 

 

O Conselho da Europa
558

, organização internacional fundada em 1949 para a 

defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento democrático e a estabilidade política e 

social na Europa, elaborou a Convenção Europeia
559

 para a Proteção dos Direitos Humanos 

e das Liberdades Fundamentais, que entrou em vigor em 3 de setembro de 1953. 

A Convenção Europeia traz, fundamentalmente, um catálogo de direitos civis e 

políticos. Os direitos sociais, econômicos e culturais constam apenas da Carta Social 

Europeia, instituída em 1961, em Turim, reformada em 1996 em Estrasburgo, que prevê 

sua implantação progressiva e supervisão pelo Comitê Europeu de Direitos Sociais. 

Cabe à Corte Europeia de Direitos Humanos, órgão do Conselho da Europa com 

sede em Estrasburgo, a garantia dos direitos humanos no âmbito dos Estados europeus 

signatários da Convenção. Segundo Flávia Piovesan, para a Corte, a Convenção Europeia 

faz às vezes de  “public order of Europe” e “constitutional bill of rights”.
560

 

A tutela dos direitos garantidos pela Convenção Europeia, inicialmente, operou-se 

por meio de dois órgãos: a Comissão Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de 

Direitos Humanos. Nesta configuração, cabia à Comissão analisar as comunicações dos 

Estados-parte e as petições apresentadas pelos indivíduos, grupos de indivíduos e ONGs, 

cabendo à Corte Europeia a competência jurisdicional para apreciar os casos submetidos 

pela Comissão Europeia.  

Em 1998, o Protocolo n. 11 reorganizou o sistema europeu ao substituir a 

Comissão e a Corte por uma nova Corte permanente. Com a reforma, os indivíduos, grupos 

de indivíduos e Organizações Não-Governamentais passaram a ter acesso direito à Corte 

Europeia. Em 2012, com a Declaração de Brighton, a Corte passou por uma nova reforma 

com o objetivo de conter o poder de seus juízes por meio da inclusão das expressões 
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“subsidiária” e “margem nacional de apreciação”
561

 na Convenção Europeia. As alterações 

foram formalizadas por meio do Protocolo n. 15
562

. Por último, o Protocolo n. 16
563

 passou 

a prever a possibilidade das Cortes Supremas dos Estados partes requisitarem a opinião da 

Corte Europeia em matéria de interpretação da Convenção. 

A Corte Europeia possui competência consultiva (art. 47) e contenciosa, 

juridicamente vinculantes e de natureza declaratória. A composição da Corte é formada por 

um juiz de cada Estado-parte (art. 20), eleitos pela Assembleia do Parlamento, com base 

em lista tríplice, para mandato de 9 anos, não admitida reeleição (art. 23). 

Tem legitimidade perante a Corte qualquer pessoa que se encontre no território de 

um dos Estados-membros, independentemente de possuir cidadania europeia. No entanto, 

o recurso segue o princípio da subsidiariedade, sendo necessário esgotar as vias 

jurisdicionais nacionais primeiro. Se a Corte reconhece a violação, condena o Estado a 

uma indenização. Em alguns casos, a Corte recomenda ou exige que o Estado adote 

medidas que impeçam que os fatos ocorram novamente.
564

 

Nos termos do art. 46 da Convenção, a decisão da Corte (que vincula os Estados-

parte) é transmitida para o Comitê de Ministros, responsável por assegurar sua execução. 

Caso um Estado-parte não cumpra a decisão que lhe foi imposta, poderá ser expulso do 

Conselho da Europa (art. 3º e 8º do Estatuto do Conselho). 

Segundo Luca Mezzetti, a aplicação direta da sentença da Corte nos 

ordenamentos dos países-membros faz com que o juiz nacional se depare com duas 

situações. Diante do conflito entre norma interna e norma convencional, o juiz nacional 

deve proceder à interpretação convencionalmente conforme. Diante da execução de 

sentença da Corte Europeia de Direito Humanos, seguirá o disposto nos ordenamentos 

nacionais quanto à sua execução.
565

 

Segundo Luca Mezzetti, a função básica da Corte Europeia de Direitos Humanos 

é desenvolver o texto do Convênio. Não se pode aplicá-lo sem levar em consideração a 

jurisprudência da Corte. Com o trabalho da Corte, muitos doutrinadores passaram a se 
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referir a um Bloco de Constitucionalidade Europeu. No caso Loiuzidou vs Turquia
566

, de 

1995, a Corte Europeia disse que o Convênio deve ser visto como a Constituição da 

Europa.
 567

 

A União Europeia, até 2007, não havia regulamentado a proteção dos direitos 

humanos no âmbito da União. Apenas com o Tratado de Lisboa, que modificou os dois 

tratados fundamentais de criação da União (Tratado de Maastricht e Tratado da 

Comunidade Europeia), passou a prever que a Carta Europeia de Direitos Humanos deve 

ser considerada com o mesmo valor jurídico dos demais tratados básicos da União. Com o 

reconhecimento da personalidade jurídica da União Europeia atribuído pelo Tratado, a 

mesma passa a fazer parte do Conselho da Europa, se submetendo à jurisdição da Corte 

Europeia de Direitos Humanos. Assim, o Convênio Europeu de Direitos Humanos passará 

a ser aplicado à União Europeia, de forma que um cidadão da União, que se sinta vítima de 

uma autoridade da União Europeia, poderá apresentar queixa à Corte Europeia de Direitos 

Humanos.
 
Na Europa, as Cortes de Estrasburgo e de Luxemburgo são muito cuidadosas em 

relação a sua competência, mas com o ingresso da União Europeia no Conselho da Europa, 

Estrasburgo (CEDH) poderá modificar decisões de Luxemburgo (TJUE).
 568

 

 

2.1.4.2. Pacto de São José da Costa Rica e Corte Interamericana de Direitos 

Humanos 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) 

foi assinada em 1969, tendo entrado em vigor em 1978, no âmbito da Organização dos 

Estados Americanos – OEA. 

Para tutela dos direitos garantidos pela Convenção Americana foi prevista a 

Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, seguindo uma 

estrutura de funcionamento próxima a inicialmente prevista para a Convenção Europeia. 

Enquanto a Comissão Interamericana tem competência em relação a todos os Estados-

membros da OEA quanto à aplicação da Declaração Americana de 1948, a competência da 
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Corte Interamericana restringe-se aos Estados signatários do Pacto de São José da Costa 

Rica de 1969.
569

 

A Comissão é composta por sete membros, com autoridade moral e amplo 

conhecimento em matéria de direitos humanos e nacionalidade de qualquer Estado-

membro, eleito pela Assembleia Geral para um período de quatro anos, cabendo uma 

reeleição. Tem competência para fazer Recomendações aos governos dos Estados-

membros, preparar estudos e relatórios, solicitar informações aos governos e submeter um 

relatório anual à Assembleia Geral da OEA. Também é de sua competência examinar as 

petições encaminhadas por indivíduos ou entidades não governamentais com denúncias de 

violações aos direitos humanos (art. 41 e 44). 

Se receber a petição, a Comissão solicita informações ao governo denunciado. Ao 

examinar as informações, poderá arquivar o caso ou examinar o assunto mediante 

investigação dos fatos. Cabe à Comissão buscar uma solução amistosa entre as partes ou 

redigir um relatório com recomendações ao Estado denunciado, que terá três meses para 

cumprir as medidas recomendadas.  

Ao contrário do atual sistema europeu, no sistema americano os indivíduos, 

grupos de indivíduos e ONGs não têm acesso direto à Corte Interamericana, devendo 

passar primeiramente pela análise da Comissão Interamericana. Caso a Comissão 

considere que o Estado não cumpriu as recomendações, submeterá o caso à Corte 

Interamericana (art. 44 do Regulamento da Comissão). 

A falta de legitimação direta para recorrer à Corte é apontada como um dos 

principais problemas do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Na 

opinião de Rubén Valle, há uma grande quantidade de direitos reconhecidos pela 

convenção que não chegam à Corte porque não são apresentados pela Comissão.
 570

 

A Corte Interamericana é composta por sete juízes de nacionalidades 

correspondentes aos Estados-membros da OEA, mas eleitos a título pessoal pelos Estados 

partes da Convenção. A Corte possui competência consultiva e contenciosa (art. 64 da 

Convenção). 
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A capacidade processual é da Comissão ou do próprio Estado. O demandado será 

sempre um Estado. O Estado pode até se autodemandar, embora tal prática seja rara. Em 

1984, a Costa Rica consultou à Corte quanto à adequação de possível alteração de sua 

Constituição, no que diz respeito aos direitos de nacionalidade, diante dos direitos 

garantidos pela Convenção.
 571

  

Em relação à competência consultiva, qualquer Estado-membro da OEA pode 

solicitar parecer quanto à interpretação da Convenção. Já a competência contenciosa é 

exercida apenas em relação aos Estados que reconheceram sua jurisdição (art. 62 da 

Convenção). O reconhecimento da jurisdição da Corte é cláusula facultativa e, até maio de 

2011, contava com a adesão de 22 dos 25 Estados-partes da Convenção Americana. Os 

EUA, por exemplo, não admitiram a jurisdição obrigatória da Corte. 

Flavia Piovesan entende, em conformidade com o pensamento de Cançado 

Trindade, que tal dispositivo representa um “anacronismo histórico” e precisa ser 

superado, tornando a jurisdição automaticamente obrigatória para todo Estado-membro da 

Convenção Americana.
572

 

A convenção permite que o Estado reconheça a jurisdição da Corte de forma 

condicionada (art. 62.2), mas a jurisprudência da Corte entende que as condições são as 

taxativamente previstas na Convenção. Uma vez reconhecida a jurisdição obrigatória da 

Corte, a única forma de se desligar é renunciar ao tratado.  

A República de Trinidad e Tobago denunciou a Convenção em 1998, com efeitos 

a partir de 1999, diante da incompatibilidade entre sua Constituição e a Convenção no que 

diz respeito à pena de morte. Como a Constituição de Trinidad e Tobago admite a pena de 

morte, a Corte Interamericana determinou que a mesma fosse alterada, uma vez que a 

Convenção Interamericana proíbe esse tipo de sanção.
573

 Diante da condenação da Corte 

com a determinação de alteração de sua norma constitucional, a República de Trinidad e 

Tobago resolveu renunciar à jurisdição da Corte, uma vez que não é possível estabelecer 

reservas à jurisdição da Corte. No entanto, o Estado continua respondendo perante a Corte 

pelos atos praticados antes da renuncia.
 574
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A decisão da Corte tem força vinculante, obrigando o Estado-membro ao seu 

imediato cumprimento. No entanto, a Convenção não estabelece mecanismos para garantir 

a execução das sentenças da Corte, que seguem o previsto nos ordenamentos nacionais. O 

art. 65 apenas prevê caber à Assembleia Geral da OEA supervisionar a observância das 

decisões pelos Estados condenados.  

Segundo Rubén Valle, há uma grande divergência entre os ordenamentos dos 

Estados-membros no que diz respeito à execução de sentenças da Corte. Temos desde 

Estados que preveem um procedimento específico para sua execução, como o Peru e a 

Colômbia, até Estados que consideram que as sentenças não são executadas dentro de seu 

território por contrariar o princípio da coisa julgada ou a soberania nacional, como a 

Nicarágua e a Venezuela
575

.
576

  

Posição intermediária é adotada por países como o Chile, em que não há norma 

expressa, mas a prática determina o cumprimento imediato das decisões. Exemplo dessa 

prática foi a condutada adotada pelo Estado Chileno quando a Corte Interamericana o 

condenou por ter permitido a proibição do filme “A Última Tentação de Cristo” e 

determinou que suas normas fossem alteradas de modo a ficarem conformes à 

Convenção
577

. A Constituição chilena foi reformada em menos tempo do que o 

determinado na sentença
578

.
 
 

Em sua opinião, os Estados democráticos, que respeitam os direitos humanos, 

com é o caso da Costa Rica, admitem sem reservas a obrigatoriedade das decisões da 

Corte. Já Estados com governos autoritários, como a Venezuela e a Nicarágua, buscam 

subterfúgios jurídicos para fugir à obrigatoriedade da jurisdição da Corte. A solução estaria 
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na aprovação de um Protocolo comum regulamentando de forma uniforme a execução das 

sentenças e seus efeitos vinculantes para as legislações nacionais dos países signatários que 

aceitaram a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
 579

 

Flávia Piovesan entende que, apesar da crescente judicialização do sistema, o que 

já é um avanço, o sistema precisa de aprimoramentos. Nesse sentido, aponta quatro 

propostas: 1
o
) exigibilidade de cumprimento das decisões da Comissão e da Corte com a 

elaboração de legislação interna que regulamente a implementação dessas decisões;  2
o
) 

previsão de sanções ao Estado que descumprir as decisões de forma reiterada e sistemática; 

3
o
) maior democratização do sistema com a possibilidade de acesso direto do indivíduo; 

4
o
) instituição do funcionamento permanente da Comissão e da Corte.

580
 

 

2.1.4.3. Carta Africana e Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
581

 foi adotada em 1981 pela 

Organização da Unidade Africana (hoje União Africana) como forma de resposta às 

violações de direitos humanos cometidas nacional e internacionalmente. Conta, 

atualmente, com a adesão de 53 Estados Africanos.
582

 

A Carta Africana, em seu art. 30, previu a criação da Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos, que está em exercício desde 1987, com sede na Gâmbia. É 

composto por onze membros que devem exercer suas funções a título pessoal e com 

independência, eleitos por escrutínio secreto pela Conferência dos Chefes de Estado e de 

Governo a partir de lista apresentada pelos Estados-parte. 

Em 2004, passou a vigorar o Protocolo
583

 à Carta Africana que criou a Corte 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, sediada na Tanzânia. Dos 53 Estados partes 

da Carta, apenas 24 aderiram à jurisdição da Corte. 

A Corte é formada por onze membros, que devem ter nacionalidade dos Estados-

partes, e que exercem suas funções com independência (art. 11). São eleitos em escrutínio 
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secreto, pela Assembleia dos Estados, a partir de lista de candidatos encaminhada pelos 

Estados partes do Protocolo (art. 12 a 14). Quanto às competências, cabe à Corte exercer 

funções consultivas e contenciosas. As petições podem ser apresentadas pelos Estados ou 

por organização intergovernamental africana (art. 5
o
) e, se houver declaração formulada 

pelo Estado, os indivíduos e as ONGs poderão apresentar casos diretamente. A semelhança 

da Corte Europeia, cabe ao Conselho de Ministros supervisionar o cumprimento das 

decisões da Corte (art. 29). 

Segundo Flávia Piovesan, quatro aspectos distinguem a Carta Africana dos 

demais instrumentos internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos: 1) a 

atenção conferida às tradições históricas e aos valores da civilização africana; 2) 

perspectiva coletivista adotada pela gramática dos “direitos dos povos”; 3) previsão de 

direitos econômicos e sociais ao lado dos direitos civis e políticos; 4) a ideia de que o gozo 

dos direitos implica o cumprimento dos deveres de cada um.
584

 

Para Cançado Trindade, “o fenômeno da multiplicidade dos tribunais 

internacionais é próprio de nossos tempos”, tem contribuído para a expansão da jurisdição 

internacional e para a consolidação da personalidade e da capacidade internacionais do ser 

humano. Observa, no entanto, que só se alcançará uma harmonia institucional e 

jurisprudencial entre os vários tribunais mediante o diálogo e mútuo respeito entre eles, 

nunca se pretendendo estabelecer a supremacia de um sobre o outro, “a qual não existe 

nem pode existir”.
585

 

 

 

2.2. Internacionalização do Direito Constitucional? Globalização e Ordenamento 

Jurídico Nacional 

 

Segundo Celso Albuquerque Mello, M. A. Caloyzanni foi um dos primeiros 

autores a falar em um direito constitucional internacional. Após analisar a Corte 

Permanente de Justiça Internacional e o Pacto de Paris de 1928 de renúncia à guerra, 

afirmou que proibir o recurso à guerra, direito previsto em diversas Constituições, “pode 

ser considerado um embrião de um direito constitucional internacional”. No entanto, 
                                                           
584
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observa que o sentido empregado está mais próximo da constitucionalização do direito 

internacional. Assim, teria sido Boris Mirkine-Guetzévitch, em 1933, o primeiro a tratar do 

tema, ao defender a unidade do Direito Público e considerar que o desenvolvimento do 

Direito Constitucional Internacional depende do meio internacional e da democracia.
586

 

Paulo Ferreira da Cunha entende que a globalização tornou o quadro das 

“Constituições apenas nacionais” uma realidade ultrapassada. Hoje, as constituições 

nacionais convivem com constituições infranacionais e constituições supranacionais. E 

estas Constituições nacionais tendem a dar espaço, com o tempo, para a concretização de 

uma Constituição global.
587

 

Tushnet sustenta que a globalização do direito constitucional é impulsionada por 

dois processos: um “de cima para baixo” e outro “de baixo para cima”, levando a uma 

convergência entre os sistemas constitucionais nacionais. Conclui que essa globalização do 

direito constitucional doméstico é inevitável e que demandará adaptações nas noções de 

separação dos poderes, supremacia do legislativo e controle de constitucionalidade.
588

 

No mesmo sentido, Cristina Queiroz aponta que: 

“É assim que os cidadãos, em geral, e os práticos do Direito, em 

particular, se veem hoje confrontados com diferentes ‘processos’ a 

nível supranacional, transnacional ou global (Nações Unidas, 

União Europeia, Conselho da Europa, Organização Mundial do 

Comércio, etc.). O mesmo é dizer que os cidadãos – e a ‘unidade 

territorial’ em que se inserem – se encontram hoje cercados por um 

processo crescente de ‘verticalização’ no topo (transnacional e 

global) e por um processo de ‘fragmentação’ na sua base (os 

processos de descentralização regionais, autônomos e locais).”
589

 

Assim, sob o ponto de vista do Direito Constitucional, como aponta Cristina 

Queiroz, o processo de globalização leva a um processo de desagregação ou fragmentação 

do Estado, não se encontrando mais a autoridade política representada unicamente pelo 

Estado-nação, mas dividida em uma “governança multinível”.
590

 

Gilmar Mendes observa que o modelo de Estado-nação e de Constituição foi 

fundamental para a autodeterminação dos Estados. Agora, esse mesmo modelo serve de 

base para as formas de micro e macrorregionalização, bem como para a discussão da 

                                                           
586

 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Renovar, 2000, p. 4. 
587

 CUNHA, Paulo Ferreira da. “Do Constitucionalismo Global”, In: Revista Brasileira de Direito 

Constitucional – RBDC, N. 15, jan/jun 2010, p. 245-246. 
588

 TUSHNET, Mark. “The Inevitable Globalization of Constitutional Law”, in Virginia Journal of 

International Law, Vol. 49, 2009. 
589

 QUEIROZ, Cristina. Direito Constitucional Internacional, p. 21. 
590

 QUEIROZ, Cristina. Direito Constitucional Internacional, p. 31. 



 159 

“mundialização”. No novo cenário, a Constituição perde sua posição de “elemento-chave 

do universo jurídico-político” ao mesmo tempo em que o Estado “deixa de ser o Estado-

império e passa a ser Estado-região”, não detendo mais a última decisão.
591

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho lembra que Didier Maus, em artigo intitulado 

“A influência do Direito internacional contemporâneo sobre o exercício do Poder 

Constituinte”, destaca que a União Europeia vem exigindo dos Estados que pretendem a 

ela aderir que adequem seus ordenamentos a princípios comuns europeus como a 

democracia pluralista e o respeito aos direitos fundamentais.
592

 

Segundo Luís Cláudio Coni, autores que identificam a manifestação do que se 

poderia chamar “poder constituinte internacional”, associam tal fenômeno ao 

deslocamento das categorias tradicionais do direito internacional juntamente com a perda 

de autonomia da ordem jurídica dos Estados. Assim, a internacionalização do poder 

constituinte corresponderia à crescente influência do direito internacional sobre as normas 

nacionais, de modo que os indivíduos passam a ser destinatários de decisões políticas 

tomadas fora da esfera dos Estados nacionais. A desterritorialização de competências dos 

Estados, operada por meio da transferência de parcela da soberania a órgãos 

supranacionais, e a intervenção de “missões de paz” para reconstrução por experts de 

Estados em situação precária são exemplos de situações que levariam à internacionalização 

do poder constituinte.
593

 

Francisco Balaguer Callejón considera ser necessária a reconstrução do direito 

constitucional em um mundo globalizado. Para o autor espanhol, a dissociação entre 

Constituição e Estado está ocorrendo tanto no nível supranacional (macrorregiões) quanto 

no infraestatal (microrregiões).  Explica que os processos de integração nacional e 

descentralização política levam a alterações no princípio da separação dos poderes. Em 

suas palavras: 

“Os processos de integração supranacional estão gerando uma 

nova transformação porque, se anteriormente a divisão de poderes 

era um instrumento de garantia dos direitos e de realização da 

Constituição, agora é a própria Constituição que se converte em 

uma técnica a mais de divisão de poderes. A diversidade de 

espaços constitucionais gera assim uma divisão do poder 

constituinte e sua transformação em um mero poder de reforma 

constitucional. Um poder de reforma que, em âmbito nacional, 

                                                           
591

 MENDES, Gilmar. “A Justiça Constitucional nos Contextos Supranacionais”, p. 244-245. 
592

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais do direito constitucional, p. 115. 
593

 CONI, Luís Cláudio. A internacionalização do Poder Constituinte, p. 71. 



 160 

deve respeitar a interação constitucional entre o nível europeu e o 

interno, incorporando assim novos limites ao poder estatal que 

impedem, por exemplo, uma involução política 

antidemocrática.”
594

 

Adverte, ainda, Balaguer Callejón que a dissociação entre Constituição e Estado 

tornou possível o exercício de um poder político que não está submetido a condições 

constitucionais semelhantes às estatais, o que implica não só na perda de qualidade 

democrática em nível europeu como também em nível nacional. Assim, conclui que, se o 

Direito Constitucional quiser continuar exercendo sua função de controle do poder, deverá 

projetar-se sobre os âmbitos supranacionais e infraestatais que hoje exercem poder político 

anteriormente reservado apenas ao Estado.
595

 

 

2.2.1. Constituição e Direito Internacional 

 

Uma Constituição pode ser afetada pelo direito internacional de diversas formas.  

Para Luís Cláudio Coni, os processos que levam à internacionalização do Poder 

Constituinte podem ocorrer por meio da formalização de um Tratado ou de uma decisão 

emanada de um organismo internacional. Destaca como situação especial o caso da União 

Europeia, em que a internacionalização do Poder Constituinte é denominada de 

“constructo constitucional”, na medida em que a adesão do Estado à União levaria à 

construção de um “Poder Constituinte condicionado”.
596

 

Citando Nicolas Maziau, Luís Cláudio Coni identifica os diferentes graus 

possíveis de internacionalização do Poder Constituinte: 1) a internacionalização do Poder 

Constituinte Derivado, quando o direito internacional limita o poder de revisão 

constitucional; e 2) a internacionalização do Poder Constituinte Originário. Este último 

pode ocorrer de forma parcial ou total. A internacionalização do Poder Constituinte 

Originário parcial pode ocorrer em razão de um tratado ou Ato Internacional ou de uma 
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situação de fato. Já a internacionalização total do Poder Constituinte originário resulta do 

estabelecimento de uma Constituição heterônoma (criada a partir de um locus exterior e 

inteiramente derivada do exercício de uma força externa).
597

 

Jorge Miranda observa que o impacto do Direito Internacional sobre as 

Constituições manifesta-se, primeiramente, por meio do jus cogens, cujos princípios, na 

condição estruturante da comunidade internacional, acabam por se sobrepor à Constituição 

de qualquer Estado participante dessa Comunidade: “Exprimindo uma consciência jurídica 

universal no presente período histórico, eles constituem um título de legitimidade, senão de 

validade, de todas as Constituições e traduzem-se, por conseguinte, em limites ao poder 

constituinte”.
 
Por outro lado, também ensina Jorge Miranda que todo Direito Internacional 

tende a vigorar diretamente na ordem interna, mesmo que não haja previsão constitucional 

expressa nesse sentido. A aproximação cada vez maior entre direito nacional e 

internacional decorre da ampliação das matérias objeto das normas internacionais, do papel 

desempenhado pelas organizações internacionais e do reconhecimento do indivíduo como 

sujeito ativo, levando a uma integração sistemática dos dois ordenamentos. Ainda, 

particularmente em matéria de direitos humanos, Constituições, como a espanhola, já 

estabelecem que a interpretação de suas normas deve ser conforme os tratados de direitos 

humanos e a jurisprudência dos Tribunais Internacionais de tutela de direitos humanos.
598

 

 

2.2.1.1 A relação entre o ordenamento jurídico nacional e o internacional 

 

Segundo Alexandre Coutinho Pagliarini, “os tratados internacionais de direitos 

humanos inauguraram um novo paradigma para a pós-modernidade: o da 

supranacionalidade, o que tem afetado fortemente as ordens constitucionais nacionais”. 

Segundo o autor, o ordenamento jurídico nacional, inclusive constitucional, pode ser 

alterado por um tratado internacional, especialmente quando tratar de direitos humanos.
599
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Segundo Rubén Hernández Valle, inicialmente, a maioria dos países equiparavam 

os tratados internacionais à lei, estabelecendo uma posição inferior à Constituição. 

Contemporaneamente, no entanto, verifica-se uma inversão desse quadro.
 600

  

Na América Latina, a Constituição da Guatemala estabelece que o tratado de 

direitos humanos tem valor superior ao da Constituição
601

. Na Costa Rica, o art. 48 da 

Constituição estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos são parâmetros 

para o controle de constitucionalidade
602

. No Peru
603

, os direitos constitucionais devem ser 

interpretados à luz dos tratados internacionais de direitos humanos
604

. Na Argentina
605

 e no 

México
606

, as normas previstas em tratados internacionais de direitos humanos têm valor 

de norma constitucional. Na Colômbia
607

, os tratados prevalecem sobre a legislação 
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ordinária. No Chile
608

, o Estado tem obrigação de promover e respeitar também os direitos 

previstos nos tratados. 

Na lição de J. J. Gomes Canotilho, a Constituição Portuguesa de 1976, nos termos 

do seu art. 7
o
, caracteriza-se pela adoção do princípio da abertura internacional (ou 

princípio internacionalista). Tal princípio consiste na “inclusão do Estado português na 

comunidade internacional, aceitando as dimensões fáticas e jurídicas da interdependência 

internacional”. A abertura internacional significa: a abertura da constituição; a afirmação 

do direito internacional como direito do próprio país; e a consideração de alguns princípios 

de direito internacional como “medidas de justiça”, que vinculam a própria ordem jurídica 

nacional, determinando a aplicação do princípio da interpretação em conformidade com os 

direitos do homem. No entanto, observa que essa abertura não se refere a qualquer ordem 

internacional, mas apenas àquela ordem que compartilha dos princípios consagrados no art. 

7
o
 da Constituição Portuguesa: o princípio da independência nacional, o respeito dos 

direitos humanos, dos direitos dos povos, da igualdade dos Estados, da solução pacífica 

dos conflitos, da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados e da cooperação 

com todos os povos para o progresso da humanidade.
609

 

Luca Mezzetti lembra que na Holanda e na Áustria, os tratados internacionais de 

direitos humanos têm valor superior à Constituição, casos em que se pode ter normas 

constitucionais inconstitucionais. Na Itália, o art. 117 da Constituição afirma que o 

legislador interno não pode produzir normas contrárias à Constituição, aos Tratados 

Internacionais e ao Direito da União Europeia. Surge a questão: o direito internacional 

sempre será superior ao direito interno ou há limites a sua supremacia?
610

 

Conforme observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho, afirmar a existência de um 

direito suprapositivo, para melhor tutelar os direitos do homem frente ao Estado, abre 

brecha para a insegurança jurídica. Justamente por não ser positivada, uma conduta lícita 

poderá ser considerada ilícita pelo aplicador da norma e vice-versa.
611
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2.2.1.1.1. A primazia do Direito comunitário 

 

O surgimento da União Europeia como nova forma de organização alterou muitos 

dos preceitos jurídicos até então dominantes. Como forma de garantir a integração 

europeia e a uniformidade da aplicação do direito da União, consolidou-se o princípio da 

primazia do direito comunitário. 

J. J. Gomes Canotilho ensina que o direito da União (tratados institutivos da 

União Europeia e disposições comunitárias de aplicabilidade direta) constitui uma “nova 

fonte normativa da ordem jurídico-constitucional portuguesa”, como consequência da 

adesão de Portugal à ordem jurídico-comunitária. Justamente por isso, o direito 

comunitário tem “preferência ou prioridade” de aplicação em relação à legislação 

portuguesa. A prioridade na aplicação do direito comunitário não atinge a validade da 

norma interna.
612

 

Cristina Queiroz observa que o Direito da União é diretamente aplicável na ordem 

interna dos Estados, na condição de direito autônomo, mas essa condição decorre de uma 

opção constitucional de adesão à União Europeia e, consequentemente, de colaboração no 

processo de integração.
613

 

Explica Luca Mezzetti que a norma constitucional que afirma a primazia da 

norma internacional sobre o direito interno é uma norma interposta entre dois 

ordenamentos.
614

 

Jónatas Machado observa que a primazia do Direito comunitário sobre o Direito 

nacional não afeta a soberania dos Estados, que continuam dotados de personalidade 

jurídica internacional, sendo que a salvaguarda do Estado se dá pela tutela das dimensões 

constitucionais essenciais de direitos fundamentais, do Estado de Direito e do autogoverno 

democrático, “preservadas pelo princípio da igualdade dos Estados-membros perante o 

Direito comunitário”. Trata-se, portanto, de uma “noção de primazia funcionalmente 

adequada e condicionada do direito da União Europeia”.
615

 

A primazia do direito comunitário foi afirmada pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia no caso conhecido como Simmenthal. Elucidou que aplicação de tal princípio 
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não leva à invalidação da norma nacional contrária, mas à sua não aplicação. Nessa 

sentença, o Tribunal ilustra o regime de eficácia e aplicabilidade direta das normas 

comunitárias, sem fazer referência à validade da norma.
616

 

Sabino Cassese lembra que a sentença 1/2004 do Tribunal Constitucional 

espanhol contribuiu para a explicitação da diferença existente entre supremacia e primazia. 

Declarou que não existe contradição entre primazia do direito europeu e supremacia da 

constituição, seja porque o direito europeu não tem competência para tratar de todas as 

matérias constitucionais, seja porque não atingem os princípios constitucionais, que 

prevalecem.
617

 

Jorge Miranda entende que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia tem ido longe demais na sua busca pela integração, levando a uma “doutrina da 

supremacia absoluta do Direito comunitário, mormente sobre a Constituição, a um ponto 

que só se justificaria em Estado federal”. Assim, conclui que a unidade do Direito 

comunitário deve ser alcançada por meio de soluções de equilíbrio com as Constituições 

nacionais, ou seja, pelo reconhecimento do pluralismo ou diálogo jurídico entre os 

ordenamentos com uma relação interativa de cooperação entre elas.
618

 

Tania Groppi avalia que está havendo uma fuga do poder político do nível 

nacional para o supranacional. Com a crise econômica mundial, dúvidas quanto à 

legitimidade dessa fuga e o papel das constituições nacionais na garantia dos direitos 

fundamentais ressurgem. A imposição da União para que Estados-membros adotem 

políticas fiscais que diminuem direitos sociais de seus cidadãos colocam os Tribunais 

Constitucionais diante de um dilema: seguir a supremacia do direito da União ou defender 

os direitos constitucionais do cidadão? Em decorrência de Acordos com a União Europeia, 

países como Espanha, Portugal, Itália e Grécia alteraram suas legislações nos anos de 2009 

e 2010 para atender às exigências fiscais da União Europeia, inclusive envolvendo 

alterações na forma de governo. Em decorrência, a Espanha, em 2011, reformou o art.135 

de sua Constituição. Há, também, Decretos da Grécia, a Sentença N. 123/2012 da Corte 

Constitucional Italiana e as decisões do Tribunal Constitucional Português. Em todos 
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verificamos o conceito de “emergência econômico-financeira” a justificar as medidas 

implantadas. 
619

 

 

2.2.1.2. A relação entre Cortes Nacionais e Internacionais 

 

Para Wagner Menezes, não há hierarquia entre Cortes Internacionais e Cortes 

Nacionais, uma vez que cada uma exerce jurisdição com base em “diferentes graus de 

soberania”, com competências distintas. Os Tribunais Internacionais resultam da 

“expressão da vontade” dos Estados no plano internacional, já as Cortes nacionais são 

“expressão de juridicidade do Estado”, limitado ao seu território e aos seus cidadãos. 

Assim, entre as Cortes internacionais e nacionais deve estabelecer-se uma relação de 

“coordenação e a complementaridade”.
620

 

Para Cançado Trindade, os princípios da jurisdição universal e 

complementaridade determinam uma aproximação cada vez maior entre os ordenamentos 

nacional e internacional. Com a transposição da concepção do rule of law para o plano 

internacional verifica-se a superação da “dimensão estatocêntrica do ordenamento jurídico 

internacional”. Agora, não apenas os Estados, mas também os indivíduos passam a ter 

acesso à justiça internacional e o ideal de “realização da justiça” passa a ser uma meta 

comum aos ordenamentos jurídicos nacional e internacional, forma de demonstração “da 

unidade do direito na realização da justiça, um sinal dos novos tempos”. Dessa forma, as 

jurisdições nacional e internacional “não são concorrentes ou conflitivas, mas sim 

complementares”.
 621

 A relação de complementaridade entre as duas jurisdições se dá nos 

seguintes termos: 

“Efetivamente, a expansão da jurisdição internacional conta com o 

concurso, a coparticipação, das jurisdições nacionais. O direito 

internacional atribui funções internacionais também aos tribunais 

nacionais. A expansão da jurisdição internacional se dá pari passu 

com a expansão tanto da personalidade como das 
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responsabilidades internacionais, - apontando todas à atual 

construção de um novo jus gentium de nossos tempos.”
622

  

 

2.2.1.2.1. O Princípio da margem nacional de apreciação 

 

Mireille Delmas-Marty e Marie-Laure Izorche ensinam que o conceito de margem 

está no centro dos sistemas jurídicos, mas o efeito da internacionalização ou globalização 

do direito introduziu a noção de margem “nacional” de apreciação com o objetivo de 

reconhecer a diversidade dos sistemas jurídicos e a possibilidade de um direito comum.
623

 

A relação entre as ordens nacional e comunitária, segundo Vergottini, é marcada 

por um critério de colaboração que demonstra uma deferência recíproca: “O cuidado é 

tomado para proteger os princípios fundamentais de referência (Convenção e da 

Constituição)”. Expressão desse respeito recíproco é o princípio da margem nacional de 

apreciação.
624

 

No entanto, Mark Tushnet observa que embora a terminologia ressoe como 

respeito, foi desenvolvida pelos órgãos transnacionais para justificar “por que eles às vezes 

toleram diversidade no que diz respeito ao conteúdo e à aplicação efetiva dos direitos entre 

jurisdições nacionais”. Há uma justificativa dupla para permitir uma margem de apreciação 

nacional: 1) deferência às decisões locais quando as condições locais variam o suficiente 

para determinar a variação na definição e proteção dos direitos sensíveis por razões de 

ordem política e 2) em respeito à soberania nacional residual.
625

 

Para Magnus Killander, a Corte Europeia compara o ordenamento dos Estados 

europeus para determinar o alcance de um direito impreciso ou para estabelecer quais 

limitações a um direito podem ser consideradas ‘razoáveis’ ou ‘necessárias’. Busca-se não 

a unanimidade, mas um entendimento amplamente disseminado entre a maioria dos 

Estados. Nos casos em que não se verifica um consenso no tratamento da matéria, a Corte 
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Europeia tende a reconhecer que o Estado desfruta de uma maior ‘margem de 

discricionariedade’ (margem nacional de apreciação) na escolha de qual política adotar. A 

margem de discricionariedade tem sido aplicada com maior frequência nos casos relativos 

à limitação dos direitos reconhecidos na Convenção Europeia, particularmente o direito à 

privacidade, a liberdade de religião, a liberdade de expressão, à liberdade de reunião e 

associação e o direito à propriedade.
626

 

A aplicação do princípio da margem nacional de apreciação pela Corte Europeia 

de Direitos Humanos, especialmente em matéria de liberdade religiosa (art. 9
o
. da 

Convenção Europeia – liberdade de pensamento, de consciência e de religião), demonstra 

bem a importância do estudo do tema para o direito constitucional. Dentre as várias 

decisões, destacam-se: Kokkinakis v. Grécia (a Grécia foi condenada por criminalizar o 

proselitismo)
627

, Otto-Preminger Institut v. Áustria (o Tribunal entendeu que a proibição de 

exibição de filme que satirizava a religião católica estava dentro da margem de apreciação 

da Áustria)
628

, Cha’are Shalom Ve Tsedek v. França (inexistência de violação da liberdade 

de expressão na recusa de aprovação do acesso a matadouros ao CSVT)
629

, caso Leyla 

Sahin v. Turquia (prevalência do direito de a Turquia proibir o uso do véu)
630

 e o caso 

Lautsi v. Itália (exposição do crucifixo restringe o direito de alguns pais de educar suas 

crianças em conformidade com suas próprias convicções)
631

. 

 

2.2.2. Controle de Convencionalidade 

 

A expressão “Controle de Convencionalidade” foi utilizada pela primeira vez pelo 

Conselho Constitucional Francês na Decisão 74-54 DC/1975
632

. Na ocasião, o Conselho 

Constitucional entendeu não ser competente para efetuar a análise da convencionalidade 
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preventiva das leis (compatibilidade entre a lei francesa e os tratados ratificados pela 

França), por não se tratar de controle de constitucionalidade propriamente dito. 

Vergottini explica que as Cortes nacionais devem assegurar uma interpretação do 

direito nacional em conformidade com a convenção, efetuando um “controle de 

convencionalidade”, de modo a garantir a observância da norma interna  ao vínculo 

assumido com a convenção. Esse controle tem sido observado pelos juízes cujo 

ordenamento constitucional prevê o status de supralegalidade aos tratados.
633

  

Valerio de Oliveria Mazzuoli, em estudo que busca construir as bases para a 

aplicação do controle de convencionalidade no Brasil com base na teoria desenvolvida na 

Europa, explicita que: 

“Não se trata de técnica legislativa de compatibilização dos 

trabalhos do Parlamento com os instrumentos de direitos humanos 

ratificados pelo governo, nem de mecanismo internacional de 

apuração dos atos do Estado em relação ao cumprimento de suas 

obrigações internacionais, mas sim de meio judicial de declaração 

de invalidade de leis incompatíveis com tais tratados, tanto por via 

de exceção (controle difuso ou concreto) como por meio de ação 

direta (controle concentrado ou abstrato).”
634

 

 

2.2.2.1. Controle de Convencionalidade na Europa 

 

A fundamentação para o exercício do controle da convenção pelos juízes 

nacionais foi desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

com base no princípio da primazia do direito comunitário, e posteriormente incorporada 

pela legislação dos Estados. Em Portugal, os juízes julgarão inaplicáveis as normas 

nacionais que contrariem normas comunitárias, conforme previsto nos art. 70 e 71 da Lei 

do Tribunal Constitucional.
635

 Na França, o art. 55 da Constituição, que reconhece 

primazia das normas convencionais em relação às leis francesas, possibilitou que os juízes 

ordinários exerçam esse controle “difuso” de convencionalidade, desaplicando a lei 

contrária à Convenção.
636
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Como consequência, os juízes ordinários passaram a realizar uma espécie de 

“controle difuso” ao verificar se as normas internas estão de acordo com as normas das 

convenções da União Europeia.  

Segundo Canotilho, tal entendimento tem sido sistematicamente repetido pelo 

Tribunal de Justiça da União: “o juiz nacional encarregado de aplicar, no âmbito da sua 

competência, as disposições de direito comunitário, deve garantir a plena eficácia dessas 

normas, desaplicando qualquer disposição contrastante da legislação nacional mesmo 

posterior”. Isso significa que, com base no “princípio da aplicação preferente 

(Anwendungsvorrang), o juiz ou a administração não aplicará a norma portuguesa e 

aplicará a norma comunitária na solução do caso concreto.
637

 

Ana Carmona Contreras explica que, no âmbito da União Europeia, os tribunais 

nacionais funcionam como “tribunais comunitários”, uma vez que a eles compete 

assegurar o respeito às normas comunitárias e aos direitos fundamentais. Assim, quando 

um tribunal nacional verifica desconformidade entre a lei nacional e o direito da União, 

utiliza-se do instituto da “questão prejudicial”, um mecanismo semelhante ao “reenvio 

prejudicial”, mas direcionado ao Tribunal de Justiça da União. Por meio desse 

procedimento estabelece-se um “diálogo supranacional”.
 638

 

A possibilidade de reenvio prejudicial de uma corte nacional à internacional com 

o objetivo de assegurar a correta interpretação da convenção. Consta, por exemplo, do art. 

234 do Tratado da Comunidade Europeia, considerado um dos instrumentos que permitem 

a colaboração entre as cortes nacionais e comunitária.
639

 

No entanto, via de regra, as Cortes Constitucionais nacionais pedem aos juízes 

ordinários que, primeiramente, interpretem a legislação nacional em conformidade com a 

Convenção Europeia, para, apenas se necessário, suspender o processo e remeter, a norma 

que consideram contrária à Convenção, ao Tribunal de Luxemburgo.
 640

 

Em outras palavras, nos termos do Direito da União, os juízes nacionais (todos, 

inclusive o Tribunal Constitucional) estão obrigados a interpretar o direito comunitário, 

funcionando também como “juízes comunitários”, sendo competentes para a salvaguarda 
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do primado do direito comunitário. Essa função fica mais clara quando se utiliza o instituto 

do reenvio prejudicial, em que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia 

vinculará diretamente o tribunal solicitante e a decisão do caso em exame, mas também 

será obrigatória para todos os casos idênticos e para todos os tribunais, mesmo que de 

outro Estado.
641

 

 

2.2.2.2. Controle de Convencionalidade na América Latina 

 

No contexto da América Latina, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem 

desenvolvido, com base na experiência europeia, uma jurisprudência impositiva do 

controle da Convenção Americana pelos juízes nacionais. 

No Caso Almonacid versus Chile, de 26 de setembro de 2006,  a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos explicita seu entendimento de que todos os tribunais 

internos dos países signatários da convenção estão obrigados a aplicar a convenção e a 

jurisprudência da Corte.
 642

 O controle da convenção não é monopólio da Corte 

Interamericana, devendo ser feito por todos os Estados.
 
 Assim constou do parágrafo 124 

da decisão: 

“124. A Corte está ciente de que os juízes e os tribunais estão 

sujeitos ao império da lei e, portanto, são obrigados a aplicar as 

disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas quando um 

Estado ratifica um tratado internacional, como a Convenção 

Americana, seus juízes, como parte do aparelho do Estado, 

também estão sujeitos a ela, o que os obriga a garantir que os 

efeitos das disposições da Convenção não sejam prejudicados pela 

aplicação de leis contrárias a seu objeto e finalidade, que desde o 

início carecem de efeito jurídico. Em outras palavras, o Poder 

Judiciário deve exercer uma espécie de "controle de 

convencionalidade" entre as normas jurídicas nacionais aplicáveis 

aos casos concretos e na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não 

só o tratado, mas também a interpretação dada pela Corte 

Interamericana, intérprete última da Convenção Americana.”
643
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No Caso Aguado versus Peru
644

, de 24 de novembro de 2006, a Corte ampliou o 

alcance do controle de convencionalidade.
 645

 O parágrafo 128 da decisão reafirma o 

entendimento exarado na sentença Almonacid versus Chile. No entanto, os votos 

fundamentados dos juízes Sergio García Ramírez e Cançado Trindade reforçam os 

conceitos usados pela Corte em sua decisão. 

García Ramírez enfatiza que o entendimento da Corte em relação ao controle de 

convencionalidade da Convenção Americana pelos juízes nacionais também vale para os 

demais tratados de idêntica natureza, que compõem o “corpus juris convencional dos 

direitos humanos” a que o Estado está vinculado (Protocolo de São Salvador, Protocolo 

relativo à abolição da pena de morte, Convenção para prevenir e punir a Tortura, etc.). 

Explicou o efeito vinculante das decisões da Corte Interamericana nos seguintes termos: 

“7. Posto que a CADH e  o Estado da Corte Interamericana --

ambos, produtos da vontade normativa dos Estados Americanos 

que as emitiram-- conferem à Corte a função de interpretar e 

aplicar a Convenção americana (e, em seu caso e espaço, outros 

tratados: protocolos e convenções que preveem, com múltiplas 

fórmulas, a mesma atribuição dentro do corpus juris de direitos 

humanos), incumbe a esse tribunal fixar o sentido e alcance das 

normas contidas nesses ordenamentos internacionais. 

8. Dentro da lógica jurisdicional que sustenta a criação e operação 

da Corte, não caberia esperar que ela se visse na necessidade de 

julgar centenas ou milhares de casos sobre um só tema 

convencional --o que entranharia um enorme desamparo para os 

indivíduos--, é dizer, todos os litígios que se apresentam em todo 

tempo e em todos países, resolvendo um a um os fatos violadores e 

garantindo, também um a um, os direitos e liberdades particulares. 

A única possibilidade de tutela razoável implica que, uma vez 

fixado o "critério de interpretação e aplicação", esse seja acolhido 

pelos Estados no conjunto de seu aparato jurídico: por meio de 

políticas, leis e sentenças que deem transcendência, universalidade 

e eficácia aos pronunciamentos da Corte constituída --insisto-- 

mercê a vontade soberana dos Estados e para servir a decisões 

fundamentais deles, explícitas em suas constituições nacionais e, 

desde logo, em seus compromissos convencionais 
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internacionais.”
646

 

Assim, desde 2006, a Corte Interamericana estabeleceu que todos os Estados 

obrigados à sua jurisdição estavam obrigados a fazer o controle de convencionalidade, 

inclusive observando a jurisprudência da Corte. Ou seja, hoje, para a Corte Interamericana, 

sua jurisprudência é vinculante para todos os países que aderiram à sua jurisdição.
 647

 

Esse entendimento é compartilhado por Valerio de Oliveria Mazzuoli, que destaca 

a “redação imperativa da Corte” nas decisões em que estabelece “ser um dever do Poder 

Judiciário interno” controlar a convencionalidade das leis nacionais em face dos tratados 

de direitos humanos, inclusive com base na interpretação dada à Convenção pela Corte 

Interamericana em sua jurisprudência.
648

 

Tal entendimento vem ganhando espaço nos ordenamentos internos dos Estados 

signatários da Convenção. De um modo geral, os tribunais nacionais têm sido, 

progressivamente, mais respeitosos às sentenças da Corte. No Peru, a legislação obrigou os 

juízes a interpretar as normas relativas aos direitos fundamentais à luz da jurisprudência 

dos tribunais internacionais de direitos humanos constituídos nos termos de tratados e 

convenções que o Estado peruano faça parte. As sentenças internacionais de direitos 

humanos, assim, servem como “instrumento interpretativo” para os órgãos competentes 

para o controle de constitucionalidade. Já a Costa Rica, por entendimento jurisprudencial 

de sua Sala Constitucional, considera vinculante a jurisprudência da Corte Interamericana, 

tanto pela via consultiva quanto pela contenciosa. No mesmo sentido tem sido a posição 

adotada pela Suprema Corte da Argentina e pelo Tribunal Constitucional da Colômbia.
649
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Da sua parte, inicialmente, a Corte Interamericana limitava-se a declarar a 

contrariedade de norma ou sentença nacional em relação à Convenção, não tendo 

competência para anular o ato “inconvencional”. A partir do caso Olmedo Bustos y otros 

vs. Chile (A Última Tentação de Cristo), de 2001, passou a declarar a norma nacional nula, 

como fez, no caso, em relação a uma norma da constituição do Chile, a leis de anistia do 

Peru e ao código de Processo Civil da Costa Rica. Quanto ao objeto de controle, a Corte 

Interamericana entende que todas as normas nacionais, inclusive as constitucionais, podem 

ser objeto de controle de convencionalidade.
650

 

 

2.2.3. Diálogo entre Cortes 

 

Segundo Giuseppe de Vergottini, falar em diálogo entre Cortes tornou-se lugar-

comum, mas sua definição não é clara. De modo geral, fala-se em diálogo sempre que um 

julgamento se reporta à legislação ou jurisprudência de um ordenamento jurídico externo 

ao Estado.
651

 

Para Angioletta Sperti, a recepção dos princípios expressos nas decisões 

proferidas em outras jurisdições e da atribuição a eles de valor da fonte de direito é um 

fenômeno recorrente em particular no sistema de common law.
652

 

Vergottini enfatiza que os grandes exemplos de diálogo envolvem, geralmente, 

Cortes de países de inspiração liberal e de ordenamentos regionais. Assim, entende que a 

questão do Diálogo envolve diferentes perspectivas, quer se trate de Diálogo entre Corte 

nacional e Corte regional ou entre diferentes Cortes nacionais.
653

 

Esses são bons exemplos da emergência das Cortes Internacionais na tomada de 

decisões políticas e demonstra a importância de seu estudo. Como observam Gilmar 

Mendes e George Galindo: 

“Isso significaria que os tribunais ao redor do mundo estão encarando 

suas relações não a partir de uma visão diplomática que busca evitar 

conflitos, mas a partir de uma compreensão sobre como os tribunais 

devem se relacionar internamente – em nível interno, os conflitos são 

admitidos e mesmo previsíveis. Em outras palavras, a tensão seria um 
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sinal positivo da comunicação transjudicial. Num contexto desse tipo, os 

tribunais se encaram como atores autônomos pertencentes a um âmbito 

judiciário comum.”
654

 

 

2.2.3.1. A Constituição e o Direito Estrangeiro 

 

Celso Lafer observa que a aplicação de normas estrangeiras produzidas por outras 

soberanias no âmbito nacional requer “uma concepção do Estado e da soberania que não 

parta do solipsismo que toda e qualquer ordem jurídica provém exclusivamente da vontade 

soberana de um Estado”. Explica que a “governança entre distintos ordenamentos 

jurídicos” favorece a cooperação entre os povos. Posteriormente, essa teoria foi 

abandonada pela “local law theory” e hoje perdeu importância.
655

 

Luiz Olavo Baptista também lembra que a aplicação do direito estrangeiro, 

aparentemente, abriria uma brecha na soberania, pois o juiz estaria reconhecendo 

autoridade ao legislador estrangeiro. Ensina que, no common law, a doutrina tradicional 

entende que o juiz pode aplicar o direito estrangeiro porque não poderia apreciar o vested 

rights (direitos adquiridos) das partes sem examinar o direito do local que o originou 

(como examinar um contrato sem levar em consideração o direito que o gerou?). Essa ideia 

se junta à concepção de comity ou comitas gentium, de Hugo Grotius, para justificar a 

aplicação do direito estrangeiro. No civil law, os italianos desenvolveram a “teoria da 

recepção” (uma regra de direito estrangeiro só teria valor se incorporada ao direito 

nacional) e os francês a “teoria do direito como fato” (o direito estrangeiro é fato, mas 

aplicado como lei após determinação do direito nacional com base na regra de conflito).
656

  

Conforme Vergottini, a referência ao direito estrangeiro é prática comum nos 

tribunais nacionais e internacionais, entendendo por direito estrangeiro tanto a situação de 

precedente de outro ordenamento, quanto a prática de comparação entre institutos 

jurídicos.
657
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Observa que é de fundamental importância diferenciar a utilização de precedente 

do recurso à comparação. O uso da comparação, segundo Vergottini, só é apropriado 

quando o processo de interpretação e decisão identifica o raciocínio comparativo como 

intrínseco à razão de decidir. No entanto, lembra que o argumento comparativo é muito 

utilizado como argumento de autoridade, por meio da citação de uma fonte/autoridade de 

prestígio.
658

 

Para Vergottini, Em outras palavras, é correto falar de comparação apenas quando 

tal é explicitamente deduzida a partir do texto de pronúncia, uma vez que o processo 

comparativo precisa ser verificável. Por outro lado, não parece apropriado falar-se em 

comparação quando as decisões apenas citam passagens de leis ou decisões estrangeiras.
659

 

Otavio Luiz Rodrigues Junior salienta que a utilização do direito estrangeiro deve 

seguir quatro critérios básicos: 1) verificação se o conceito utilizado foi adequadamente 

importado, de modo a evitar distorções; 2) interpretação correta do conceito importado; 3) 

utilização de um método comparativo adequado, de modo a garantir o rigor científico; 4) 

efetiva utilidade do conceito importado ao caso em exame. 
660

 

 

2.2.3.1.1. O uso do direito estrangeiro pelos tribunais norte-americanos 

 

A doutrina comparada também aponta como uma característica do processo de 

internacionalização do direito constitucional a utilização de direito estrangeiro pelas cortes 

nacionais em suas fundamentações. 

Esse tema recebe particular importância nos Estados Unidos. A possibilidade de 

utilização do direito estrangeiro tem sido, inclusive, objeto de preocupação do legislativo. 

Por exemplo, o Governador do estado americano do Kansas, em junho de 2012, sancionou 

uma lei proibindo os tribunais estaduais de basearam suas decisões, no todo ou em parte, 

em legislação estrangeira ou religiosa. A lei também proíbe a execução de contratos 
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celebrados com base em direito estrangeiro que não continha as garantias da Constituição 

dos Estados Unidos.
661

  

A possível transnacionalização do direito público americano por meio da 

aplicação de direito comparado foi analisada por Ingrid Wuerth no artigo 

Transnationalizing Public Law. A partir da análise da jurisprudência da Suprema Corte 

norte-americana, Wuerth entende que o direito público americano de fato está passando 

por um processo de transnacionalização, mas a jurisprudência da Corte sobre a matéria 

ainda é muito controversa e pouco clara.
662

 

Os primeiros precedentes sobre o significado do direito comparado nas decisões 

judiciais são os casos: Printz v. United States (521 US 898 – 1997), Lawrence v. Texas 

(539 US 558 – 2003) e Roper v. Simmons (543 US 551 – 2005). 

No caso Lawrence v. Texas, a Suprema Corte americana analisou a 

constitucionalidade de uma sodomy law (lei que define crimes sexuais) do Estado do Texas 

que punia penalmente as relações sexuais consensuais entre adultos do mesmo sexo. Em 

sua argumentação, recordou que as leis de sodomia contrariavam princípios expressos no 

direito europeu e, em particular, conclusões do Parlamento inglês de 1963. Acrescentou a 

contrariedade da lei com os princípios expressos no acórdão da Corte Europeia de Direitos 

Humanos, no caso Dudgeon v. UK, de 1981. A Suprema Corte ressaltou que os princípios 

expressos no caso Dudgeon decorrem dos valores que os Estados Unidos compartilham 

com outras nações. Angioletta Sperti ressalta a importância desse julgamento por ser a 

primeira vez que a “opinião da Corte” faz referência a um precedente estrangeiro e o faz 

para superar um precedente da própria Corte.
663

 

Jeremy Waldron chama atenção, no entanto, para a falta de elaboração de uma 

“teoria geral sobre citação e autoridade do direito estrangeiro” por parte da Suprema Corte. 

No caso Roper v. Simmons, por exemplo, o justice Kennedy disse ser “apropriado” levar 

em conta a lei estrangeira: “É apropriado que nós reconheçamos o peso esmagador da 

opinião internacional contra a pena de morte para jovens... A opinião da comunidade 
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mundial, apesar de não controlar o nosso resultado, fornece respeito e reconhecimento para 

nossas próprias conclusões”. Mas ele não explicou a ciência do direito por trás dessa visão. 

Do mesmo modo, os juízes que se opuseram a esse entendimento não acharam necessário 

refutá-lo. Justice Scalia se limitou a dizer que o uso de citação de direito estrangeiro é 

oportunista e não segue nenhum princípio.
664

 

Uma teorização se faz necessária para responder às seguintes perguntas: qual é a 

autoridade atribuível ao direito estrangeiro (autoridade persuasiva ou conclusiva?), quais 

são as áreas em que a citação do direito estrangeiro é apropriada ou inapropriada (direito 

privado? direito constitucional?), qual é o sistema legal estrangeiro a ser citado (apenas o 

de países democráticos ou o de regimes autoritários também?). Há, assim, a necessidade de 

formulação de uma teoria do direito para justificar o porquê de uma Corte Americana, por 

exemplo, citar qualquer outra lei que não a lei americana?
665

 

Outra forma de transnacionalização experimentada pelo direito público 

americano, segundo Wuerth, insere-se no processo de “engajamento mais amplo da Corte 

com a guerra e o direito internacional”. Nos precedentes Sosa v. Alvarez-Machain (542 US 

692 – 2004), Boumediene v. Bush (128 S Ct 229 -2008), Sanchez-Llamas v. Oregon (549 

US 331 – 2006), e Medellin v. Texas (128 SCt 1346 – 2008), a jurisprudência da Suprema 

Corte “envolveu-se com o sistema jurídico doméstico de outros países”. No entanto, em 

sua opinião, esses casos mostram um compromisso tênue da Corte com o 

transnacionalismo: 

“Em primeiro lugar, as discussões de direito transnacional têm sido 

curtas e às vezes superficiais. Em segundo lugar, de um modo geral 

(com exceção de Boumediene), este envolvimento com sistemas 

jurídicos estrangeiros é impulsionado por questões de direito 

internacional, e não de direito constitucional interno. Finalmente, é 

o Congresso, em um nível ou outro, que forçou o envolvimento da 

Corte com o direito internacional, em primeiro lugar. Então, 

embora eu realmente ache que esses são exemplos importantes de 

transnacionalismo, eles não fornecem nenhum caminho claro em 

direção a um uso extenso de materiais comparativos no direito 

constitucional em geral.”
666
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No caso Sosa, a Suprema Corte concluiu que o “Alien Tort Statute”
667

 permite 

que as cortes federais americanas reconheçam direitos baseados no direito internacional 

costumeiro como parte do direito comum federal. A determinação do conteúdo do direito 

internacional costumeiro exige que os tribunais considerem o ordenamento jurídico de 

outros países - em particular, se o comportamento em questão é proibido em outros países, 

e se a proibição decorre de um senso de obrigação legal. Assim, a Suprema Corte 

examinou uma variedade de constituições nacionais para verificar se a detenção arbitrária 

em questão violava o direito internacional costumeiro. Estar-se-ia, assim, diante de um 

tênue transnacionalismo, pouco mais do que a simples aplicação do direito internacional, 

mas inusitado ao considerar que essa norma faz parte do direito comum dos Estados 

Unidos.
668

 

No caso Boumediene, a detenção pelo governo de supostos combatentes inimigos 

em Guantánamo e a limitação de seus direitos de contestar suas detenções, fez com que a 

Corte considerasse aplicável aos estrangeiros detidos no exterior o direito de habeas corpus 

previsto na Constituição americana. Ao adotar uma abordagem prática e multifatorial para 

essa questão, a Suprema Corte sugere que, em algumas circunstâncias, a ordem jurídica 

interna do país hospedeiro pode ser aplicada.
669

 

Nos casos Sanchez-Llamas v. Oregon e Medellín v. Texas ambos consideraram o 

significado de um julgamento da Corte Internacional de Justiça diante do sistema jurídico 

dos EUA. No precedente Sanchez-Llamas, a Suprema Corte entendeu não estar vinculada 

à decisão da CIJ, e no caso Medellín, que os precedentes da CIJ não são diretamente 

aplicáveis pelos tribunais americanos. O entendimento do Caso Sanchez-Llamas utiliza-se 

da análise comparativa, uma vez que considera se deve seguir o precedente da Corte 

Internacional de Justiça, adotando mais do que uma “consideração respeitosa” para com 

esse tribunal, e se a proibição é um remédio apropriado para uma violação do tratado 

subjacente. Citando a diferente natureza dos sistemas do contraditório (adversary systems) 

e inquisitoriais, o Acórdão conclui que a forma de condução do processo da CIJ era 

incompatível com a estrutura básica do EUA – sistema do contraditório. No caso Medellin, 
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utilizou a prática de outros países  de não considerarem as decisões da CIJ diretamente 

aplicáveis como base de sua decisão. 

Wuerth considera que os dois precedentes da Suprema Corte apresentam aspectos 

transnacionais claros, mas também demonstram que o transnacionalismo não leva, 

necessariamente, a uma maior eficácia e execução das normas internacionais pelos 

tribunais nacionais, nem leva, necessariamente, à uniformização. Assim, apesar de 

Medellín e Sanchez-Llamas são geralmente vistos como uma derrota para a aplicação do 

direito internacional, elas não são necessariamente derrota para algumas versões do 

transnacionalismo.
670

 

Jeremy Waldron, por sua vez, acredita que no caso Sosa v. Alvarez-Machain a 

Corte tem em mente uma teoria sobre a autoridade do direito estrangeiro, embora não a 

tenha explicitado.
671

 Já em casos como Roper, que não envolvem o ATS, sua 

fundamentação se baseia em uma espécie de referência a um “consenso legal global”, que 

estaria na base da ideia de “lei das nações” (Ius Gentium), essa seria, segundo Scalia, a 

fundamentação implícita nas decisões da Suprema Corte. Com base nessa percepção, 

formula a seguinte teoria como explicação para o que vem sendo experimentado pela 

Suprema Corte: 

“A teoria será que, quando nossos tribunais citam a lei estrangeira, 

não o fazem porque é a lei francesa ou a lei do Zimbábue ou até 

mesmo a lei britânica, mas porque a lei estrangeira citada 

representa parte de um consenso legal estabelecido - a lei das 

nações, ius gentium – recurso que pode ser adequado para resolver 

os problemas jurídicos que várias jurisdições têm em comum.”
 672

 

Segundo Jeremy Waldron, na história da ciência jurídica, o Ius gentium representa 

o caminhar conjunto de duas tradições: a ideia de direito natural (Cícero: reta razão, de 

acordo com a natureza...) e a jurisprudência romana desenvolvida para os estrangeiros, a 

quem não se aplicava o Ius civile.
673

 

Em sua função original, o Ius gentium lidava com problemas típicos de direito 

internacional, juntamente com as questões de direito privado relativas à comerciantes, 

peregrinos e imigrantes. Como Ius gentium, o direito internacional era visto como algo 
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para além do Ius civile, e ambos foram associados a esse respeito com a lei natural e com o 

surgimento de um corpo de direito positivo baseado no direito natural.
 674

 

Segundo Jeremy Waldron:  

“Em qualquer caso, entre os estudiosos e entre aqueles que 

tomaram uma abordagem menos fanaticamente positivista em 

relação ao direito natural, ius gentium continuou a funcionar 

também como ius intra gentes - o estudo de semelhanças 

significativas entre o direito (municipal) de um povo e o direito 

(municipal) de outro povo, e a exploração desses pontos em 

comum para fins de crítica e normativa. E isso continua até hoje: 

ius gentium é ainda referido tanto como inspiração para o direito 

nacional e como aspiração de um corpo uniforme do direito 

transnacional.”
 675

 

Para Jeremy Waldron, casos em que a Suprema Corte dos Estados Unidos invoca 

a lei estrangeira (Roper v. Simmons, Lawrence v. Texas, Atkins v. Virginia, Printz contra 

Estados Unidos, e Thompson v. Oklahoma, entre outros), vinculam-se a uma teoria do 

direito natural articulada em termos do “ius gentium”.
676

  

 

2.2.3.2. O Diálogo entre tribunais nacionais 

 

Segundo Angioletta Sperti, o surgimento de um diálogo mais próximo entre os 

tribunais constitucionais pode ser atribuída, principalmente, ao fenômeno da chamada 

“universalização do direito constitucional”. Como exemplo, cita as recentes experiências 

da África do Sul e dos países da Europa do Lestes que, em razão da tardia 

constitucionalização, puderam utilizar-se das práticas já consolidadas por Estados 

constitucionais mais antigos.
677

 

Conforme Vergottini, as Cortes Constitucionais dotadas de particular prestígio são 

as que acabam influindo no exercício da jurisprudência de outras Cortes. No entanto, é 

preciso diferenciar a influência da interação entre Cortes: a influência é “unidirecional”, 
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enquanto interação implica reciprocidade. A influência de uma Corte na jurisprudência de 

outra não é um fato recente.
678

 

Em regra, segundo Vergottini, não existe propriamente um Diálogo entre tribunais 

nacionais, mas, em alguns casos, tem-se uma tendência à homogeneização da 

jurisprudência, especialmente em questões comuns difíceis, como: meio ambiente, 

símbolos religiosos, aborto, uniões homoafetivas, etc.
679

  

Nesse sentindo, Angioletta Sperti explica que a referência ao precedente de Corte 

estrangeira permite que a Corte demonstre a exatidão da argumentação utilizada, mas 

também para enfatizar o caráter democrático do ordenamento e sublinhar o aspecto 

constitucional da matéria.
680

  

A favor da existência de um diálogo, destaca-se, pela sua singularidade, o caso da 

Constituição Sul-Africana
681

 que, por falta de uma tradição constitucional forte, previu o 

recurso a fontes de inspirações externas
682

. Outro caso peculiar é o da família da Common 

Law, que apresenta efetivamente um diálogo entre as jurisdições dos países de tradição 

anglosaxã.
683

 No entanto, conclui Vergottini: 

“É, em conclusão, muito difícil identificar casos em que as 

jurisprudências influenciam-se reciprocamente. Em regra, não se 

tem uma troca de experiências no encontro de jurisprudências, o 

que é difícil de imaginar, mas simplesmente o recurso unilateral da 

parte de uma corte à jurisprudência de uma outra. E, de resto, 

muito raramente no que toca à mola de funcionamento das cortes 

acontece que uma corte, no seu raciocinar, tome em conta 

explicitamente a jurisprudência de outra.”
 684
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Em sentido contrário à tendência de homogeneização jurisprudencial aponta a 

Suprema Corte norte-americana, apresentando um certo isolacionismo.
685

 

 

2.2.3.3. O Diálogo entre Tribunais Nacionais e Regionais 

 

No âmbito de um ordenamento regional, segundo Vergottini, deve-se buscar um 

equilíbrio entre a competência interventiva do órgão interestatal, baseada na Convenção, e 

a competência dos órgãos nacionais, baseados na Constituição. Nesse caso, “para fazer 

seus próprios julgamentos, um tribunal internacional deve levar em conta os poderes 

residuais de órgãos estatais e os tribunais estaduais devem ter em conta o que foi doado aos 

órgãos de entidades internacionais”, estabelecendo-se conexões entre os dois 

ordenamentos jurídicos. Aqui há, efetivamente, uma interação entre as Cortes.
686

 

Essa interação efetiva entre tribunais mostra-se particularmente importante na 

tutela dos direitos humanos. Nessa matéria, Vergottini observa que, pelo menos do ponto 

de vista formal, temos os pressupostos de uniformização a permitir um diálogo efetivo, 

uma vez que “nenhum Estado constitucional e democrático pode, a priori, negar a 

influência das escolhas fundamentais da comunidade internacional nessa matéria”.
687

 

Nesse particular, a experiência da União Europeia deve ser vista como um caso 

paradigmático. Ocorre que a Comunidade Europeia, criada para desenvolver um mercado 

econômico comum, não previu um catálogo de direitos fundamentais. A positivação dos 

direitos fundamentais na União Europeia só ocorreu recentemente, com o Tratado de 

Lisboa. No entanto, essa “constitucionalização” é o resultado de um longo processo de 

construção pretoriana de tais direitos no âmbito da União.
 
O Tribunal de Luxemburgo, 
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através do diálogo com os tribunais nacionais, foi criando os direitos fundamentais da 

União Europeia.
 688

 

A origem da União Europeia como tratado econômico explica a resistência da 

União em reconhecer direitos fundamentais em sua esfera de proteção. Os direitos 

liberdades previstos nos tratados constitutivos da União visavam à criação do mercado 

comum: circulação de trabalhadores, mercadorias, serviços. Dessa forma, não eram 

tuteláveis, mas tinham natureza puramente objetiva. 
689

  

Em um primeiro momento, o Tribunal de Luxemburgo afirmou o efeito direto das 

normas comunitárias e a primazia do direito comunitário, limitando-se a se pronunciar 

sobre o direito comunitário e determinando aos tribunais nacionais sua aplicação. No 

entanto, o Tribunal passou a ser confrontado com casos em que normas comunitárias se 

chocavam com direitos fundamentais previstos nos ordenamentos nacionais. Sua 

jurisprudência, então, evoluiu de uma compreensão pela incompetência para se pronunciar 

sobre a matéria até o desenvolvimento dos direitos fundamentais da União com 

fundamento na tradição constitucional comum dos Estados-membros.
 690

 

No Caso Stork, de 1959, o Tribunal de Justiça da União viu-se diante do conflito 

entre norma comunitária e direitos fundamentais previstos na Constituição Alemã. O 

Tribunal afirmou que sua competência estava limitada a aplicar o direito comunitário, não 

podendo adentrar na análise do ordenamento nacional. Esse posicionamento gerou muitas 

críticas doutrinárias, uma vez que não seria admissível que a União Europeia ignorasse 

direitos fundamentais.
 691

 

Em 1969, com o Caso Stauder, o Tribunal de Justiça da União começa a construir 

sua jurisprudência sobre direitos fundamentais. Na ocasião, um juiz alemão apresentou 

questão prejudicial contra decisão da União Europeia que vulnerava direitos fundamentais 

garantidos pela lei fundamental alemã. O tribunal alemão, considerando a colisão possível, 

alegou também violação aos princípios gerais do direito comunitário. Luxemburgo 

assumiu um compromisso indireto com os direitos fundamentais ao entender que estes 

direitos estão presentes no direito comunitário, mas são deduzidos a partir dos princípios 

gerais do direito europeu. Surge, assim, a noção das “tradições constitucionais comuns” 
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dos Estados-membros da União, fonte dos direitos fundamentais tuteláveis pelo Tribunal 

de Luxemburgo.
 692

 

Em 1974, no Caso Nold, o Tribunal de Justiça passou a incluir normas de direito 

internacional (tratados internacionais ratificados por todos os Estados da UE) no rol de 

direitos tuteláveis, estabelecendo, assim, um pluralismo constitucional com a abertura para 

outras normas e ordenamentos.
 693

 

Por outro lado, os Tribunais Constitucionais resistem à jurisprudência de 

Luxemburgo, na medida em que não querem se ver privados de sua própria competência 

de tutela dos direitos fundamentais.
 694

 

No Caso Solange I
695

 (BVerfGE 37, 271), o Tribunal Constitucional Alemão 

entendeu que a competência para verificar se a norma comunitária respeita a Constituição 

Alemã é do Tribunal Constitucional, mas admitiu que, no caso de o nível comunitário 

oferecer o mesmo grau de proteção, não exercerá sua competência. Já no Caso Solange 

II
696

 (BVerfGE 37, 339), o Tribunal Constitucional reconheceu que a proteção dos direitos 

na União Europeia é similar ao da Constituição Alemã.
 697

 

O Tratado de Maastricht (1992) segue a jurisprudência de Luxemburgo quanto 

aos direitos fundamentais no seu art. F-2, reconhecendo os direitos que decorram dos 

princípios gerais de direito e as tradições constitucionais comuns. Estabelece o “Estatuto 

do Cidadão Comunitário”, a cidadania europeia. O Tratado de Amsterdã (1999) incorporou 

novos direitos vinculados à cidadania. Em 2000, o Conselho de Nice produziu a Carta de 

Direitos Humanos da União Europeia, que não entrou em vigor por oposição da Inglaterra 

e da Dinamarca. Seu conteúdo foi recuperado pelo Tratado Constitucional Europeu de 

2004, que por sua vez foi barrado pela França e pela Holanda. O Tratado de Lisboa (2007) 

desapareceu com o tratamento constitucional. Esse tratado se soma ao Tratado da União 

Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. A Carta de Direitos 

Fundamentais da União Europeia anexa-se aos dois tratados.
 698
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2.2.3.4. O Diálogo entre Tribunais Nacionais e Internacionais 

 

No caso conhecido como Caroline de Mônaco II (BVerfGE 101, 361
699

), de 1999, 

a princesa Caroline, diante da publicação de fotos retratando diversos momentos de seus 

dias por revistas alemãs, ajuizou ação em Hamburgo pedindo a proibição de novas 

publicações por violarem seu direito à vida privada. O caso chegou ao Tribunal 

Constitucional alemão que, ao distinguir as fotos em três níveis de intimidade (1- fotos do 

cotidiano da princesa; 2 - fotos da princesa com um ator; 3 - fotos da princesa com seus 

filhos), entendeu que as fotos do primeiro grupo não estariam dentro da esfera de 

intimidade da princesa. Insatisfeita com a decisão, a princesa apresentou recurso à Corte 

Europeia de Direitos Humanos alegando que seu direito à privacidade não havia sido 

protegido, adequadamente, na ordem interna alemã. Seu pedido foi provido, decidindo a 

Corte que fotos que não tenham interesse público, mesmo que de uma pessoa pública, 

ferem o direito à privacidade. 

Segundo Virgílio Afonso da Silva, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão 

sobre filho fora do casamento (BVerfGE111, 307), de 2004, é considerada uma reação do 

Tribunal Constitucional Alemão à decisão da Corte Europeia no caso Caroline de Mônaco 

II.
700

 

Conforme o autor, para o Tribunal Constitucional Alemão, as decisões da Corte 

Europeia de Direitos Humanos não vinculam os tribunais nacionais, não havendo relação 

de supremacia entre eles. No entanto, a ausência de vinculação não permite a simples 

desconsideração das decisões da Corte Europeia, comportamento incompatível com a 

proteção aos direitos fundamentais e com o princípio do Estado de Direito.
701

 

Assim, esclarece Virgílio Afonso da Silva que a decisão de um Tribunal 

Internacional de tutela de direitos humanos tem valor argumentativo. Enquanto decisão 

judicial, vincula apenas as partes envolvidas no caso concreto. Enquanto precedente, os 

tribunais nacionais devem levar em consideração a interpretação dada às normas 

convencionais pela Corte Internacional, ou seja, essas Cortes “criam sobretudo ônus 
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argumentativo”. Na visão do Tribunal Constitucional Alemão: “se, em um processo 

concreto do qual a República Federal da Alemanha é parte, a Corte Europeia aponta uma 

violação da convenção, essa decisão deve ser levada em consideração em âmbito 

nacional”, sendo necessária “uma fundamentação consistente” para que os tribunais 

nacionais não sigam a interpretação supranacional. Dessa forma, conclui que a decisão 

pode desviar-se do entendimento adotado pelos tribunais supranacionais, o que não pode 

deixar de enfrentar o ônus argumentativo que precisa ser superado.
702

 

Cristina Queiroz esclarece que “o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não 

constitui uma jurisdição de apelação ou de recurso com poder de anulação das decisões dos 

tribunais nacionais”. Sua competência está limitada à declaração de violação das regras da 

Convenção, cabendo aos órgãos do Estado condenado a execução da decisão. No entanto, 

os efeitos da decisão são muito abrangentes para a ordem jurídica nacional, podendo, 

inclusive, obrigar a uma alteração legislativa ou mesmo constitucional.
703

 

 

2.2.4. Estado Constitucional Cooperativo 

 

Segundo Cristina Queiroz, as alterações promovidas pela globalização seriam 

responsável pelo processo de substituição do Estado nacional soberano, “fechado sobre si 

próprio”, pelo “Estado constitucional cooperativo”, que se utilizando das “cláusulas de 

recepção”, passa a incorporar normas internacionais e supranacionais e perde um pouco da 

supremacia e do alcance da Constituição nacional.
704

 

O modelo de Estado constitucional cooperativo foi desenvolvido por Peter 

Häberle e preconiza a necessidade de o Estado comprometer-se com o desenvolvimento de 

seus conteúdos no plano internacional, assumindo as implicações do complexo 

emaranhado de relações internacionais contemporâneas. Segundo Alfonso de Julios-

Campuzano:  

“Consequentemente, o Estado constitucional cooperativo não se 

descuida do que acontece ao seu redor, nem é estranho aos 

problemas que afligem o mundo como globalidade e humanidade, 

antes disso, está implicado de forma ativa na resolução dos 
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problemas que o circunda e mostra uma disposição firme em 

direção à participação nas instituições supranacionais.”
705

 

Peter Häberle ensina que o fator determinante para a tendência à cooperação é a 

interdependência econômica entre os Estados constitucionais. Assim como o “Estado 

europeu” originou-se da economia, o Estado constitucional cooperativo decorre das inter-

relações econômicas e, ao mesmo tempo, as intensifica.
706

 

A ideia de Estado Constitucional Cooperativo coloca-se como uma resposta do 

constitucionalismo às pressões internas e externas que vem sofrendo por força da 

globalização e interconexão mundial. A qualificação cooperativa do Estado Constitucional 

busca promover um novo modelo de relações entre os vários níveis de ordenamento no 

plano internacional até o advento de um “direito comum de cooperação”. Em suas 

palavras, “a 'sociedade aberta' merece o qualificativo só se estiver aberta para a sociedade 

internacional”.
707

 

Para Peter Häberle, o Estado Constitucional não existe mais “para si”, mas faz 

parte de “uma comunidade universal aberta”. Claro que nessa abertura para o 

internacional, o Estado constitucional precisa conservar sua identidade. Insere-se em uma 

comunidade de semelhantes, guiado pelo princípio da esperança e da responsabilidade, 

inspirado pela perspectiva cosmopolita de Kant.
708

 

Julios-Campuzano observa que, nesse contexto, a Constituição apresenta-se como 

fundamento para a criação de uma “identidade política comum”, como “elemento central 

de uma identidade com ânimo cosmopolita”. E essa identidade é, acima de tudo, cultural, 

ou melhor, culturalmente reflexiva. Assim, o valor da Constituição na era da globalização 

reside em ser “uma norma fundamental como elemento articulador da identidade política 

reflexiva e da cultura jurídica”.
709

 

 

 

2.3. Constitucionalismo Pós-nacional? Globalização e Ordenamento Jurídico 

Transnacional 
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Conforme Nico Krisch, o “pós-nacional”
710

 é um território desconhecido e 

radicalmente diferente do que estamos familiarizados. Certezas como a distinção entre 

política nacional e internacional, direito nacional e internacional, desaparecem com o 

surgimento do pós-nacional. A distinção entre nacional e internacional era a base da 

conceituação da ordem política e jurídica. Com a globalização dos mercados e o aumento 

de integração institucional, propiciado pelo crescimento de instituições reguladoras 

internacionais e redes de governo e formas privadas de governança, a divisão 

nacional/internacional perdeu muito de sua força. Regras internacionais e transnacionais 

passam cada vez mais a interferir no mercado interno, afetando os indivíduos 

diretamente.
711

 

Para Nico Krisch, as diferentes concepções ou tentativas de conceitualização do 

“constitucionalismo pós-nacional” são uma reação à “ansiedade generalizada, à falta de 

certeza sobre as fundações e estruturas do novo, ainda em grande parte desconhecido, 

espaço do pós-nacional”. O Constitucionalismo pós-nacional seria, assim, uma tentativa de 

estabelecer a continuidade dos conceitos políticos centrais e das tradições nacionais, 

muitas vezes rompidos pelas discussões sobre globalização e governança global.
712

 

Ao longo da primeira década do século XXI, o uso do termo “pós-nacionalismo” 

tornou-se mais comumente aceito em razão da constatação de que “o centro de gravidade 

deslocou-se do Estado-nação na sua configuração clássica”.  No entanto, o diagnóstico da 

“virada pós-nacional” no Direito seguiu um processo ainda mais demorado. O advento do 

direito da União Europeia, com efeito direto e prevalência sobre a legislação interna, 

representou mais um desafio para o Estado-nação. Soma-se a isso o crescimento do direito 

internacional, que passou cada vez mais a lidar com questões domésticas, e o 

fortalecimento da “governança regulatória global”.
713
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A clássica distinção entre legislação nacional e internacional fundamentava-se em 

duas formas distintas de legitimidade: o direito nacional busca legitimidade em conceitos 

como democracia liberal e o direito internacional legitima-se pelo consentimento dos 

Estados individualmente considerados. Conceituar o Direito como pós-nacional permite 

ligar a construção legislativa ao quadro de legitimidade de uma forma ainda mais 

abrangente. O deslocamento para o Direito pós-nacional é, portanto, uma resposta ao 

enredamento político de todas as partes da ordem global e à subsequente mudança nas 

estruturas de legitimação.
714

 

No contexto da governança pós-nacional, em que o constitucionalismo e a 

legislação nacional não são mais o centro do processo legislativo, o debate 

constitucionalista nos níveis europeu e global é “uma tentativa deliberada de se conectar 

essas esferas aos modelos existentes de ordem - modelos que, no âmbito do Estado-nação, 

se revelaram bem sucedidos e atraentes por um longo período.
715

 

Segundo Nico Krisch, a reação à pós-nacionalização do Direito tem vindo na 

forma de muitas teorias, dentre as quais se destacam o constitucionalismo e o pluralismo. 

Ambos levam o crescente enredamento do direito nacional, regional e internacional a sério, 

mas seguem diferentes inspirações. Enquanto o constitucionalismo busca transferir 

modelos domésticos de ordem para a esfera pós-nacional, o pluralismo vê a necessidade de 

uma ruptura com os modelos e se propõe a desenvolver novas alternativas. O Pluralismo 

pós-nacional reconhece a separação “enevoada” das camadas de Direito, mas, ao contrário 

do constitucionalismo, não pretende reorganizá-las dentro de um “quadro jurídico 

abrangente”. Nesse sentido, o pluralismo tem sido muito usado para compreender as 

estruturas do Direito “para além do Estado”. 
716

 

 

2.3.1. Constitucionalismo pluralista 

 

Segundo Matej Avbelj e Jan Komárek, a noção de “pluralismo constitucional” 

emergiu no contexto da integração europeia, sendo considerado Neil MacCormick seu “pai 

fundador”. Como reação ao entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia de que 

o direito da União seria absolutamente soberano sobre os ordenamentos jurídicos dos 
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Estados-membros, o Tribunal Constitucional Alemão, no Caso Maastricht (1993), 

reafirmou os limites constitucionais de transferência de soberania à União e ampliou sua 

competência para o controle de constitucionalidade do direito da União. Nesse contexto, 

MacCormick entendeu que a decisão alemã tinha “uma base sólida na teoria jurídica” que, 

segundo ele, era pluralista e não monista, interativa e não hierárquica. 
717

 

A teoria do constitucionalismo pluralista, inicialmente formulada para o contexto 

europeu, ganhou contornos mais amplos com Neil Walker. Em 2002, o jurista sugeriu que 

o constitucionalismo pluralista era um fenômeno maior que a União Europeia, próprio para 

um momento de transição, que “nos afasta do velho mundo Westfaliano unidimensional”. 

Para Wlaker, o Estado não é mais a unidade exclusiva de organização jurídica e política. 

Juntamente com o estado, novas organizações políticas orientadas setorialmente e 

funcionalmente surgiram. Novas formas de comunidade jurídica e política podem ser 

encontradas nos planos sub-estatais, trans-estatais, supra-estatais e, inclusive, não-

estatais.
718

 

 

2.3.1.1. O Constitucionalismo Pluralista de Neil MacCormick 

 

A base do pensamento de MacCormick parte do princípio de que, quando o 

Direito transcende as fronteiras nacionais, como ocorre no direito comunitário, nosso 

entendimento de Direito, Constituição e Política revelam-se inadequados. Como 

decorrência de sua teoria jurídica
719

 e de seus compromissos com o nacionalismo escocês, 

MacCormick dedicou-se à análise dos fenômenos jurídicos, abaixo, acima e além do 
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Estado-nação desde a década de 70. Na verdade, sua rejeição pela necessária conexão entre 

Direito e Estado-nação justifica seu interesse pela União Europeia e seu sistema legal.
720

 

No artigo Beyond the Sovereign State (Além do Estado Soberano), MacCormick 

deixa claro seu posicionamento: “(...) nossa passagem para além do Estado soberano deve 

ser considerada uma coisa boa, um desenvolvimento inteiramente bem-“vindo na história 

das ideias jurídicas e políticas”.
721

 

Segundo MacCormick, o entendimento das teorias jurídicas contemporâneas de 

que o sistema legal e sua validade dependem do Estado está distorcido. Cita, como 

exemplo, o Direito inglês, que não é o direito de um Estado soberano, mas de parte de um 

Estado.
722

 

 

A alternativa para fugir da ideia de que todas as leis devem ser originárias de uma 

única fonte de poder soberano é a abordagem do “sistema-orientado” que abre a 

possibilidade de que sistemas diferentes se sobreponham e interajam, sem necessariamente 

exigir que um seja subordinado ou hierarquicamente inferior ao outro. Partindo desse 

pressuposto, conclui que a soberania não é necessária para a formação do direito 

europeu
723

 

Para MacCormick, as falhas teóricas e práticas das teorias constitucionais sobre 

integração europeia residem na suposição errada de que todo o conjunto de normas 

europeias pode e, de fato deve, ser reconstruído a partir de um único e último ponto de 

vista (a herança hobbesiana escondida no positivismo moderno). Entende que a prática 

constitucional europeia comprova a possibilidade de coexistência pacífica e frutífera de 

pelo menos duas “regras mestras” (a europeia e as nacionais). Consequentemente, a 

reconstrução e a interpretação do direito comunitário deve ser realizada a partir do 

pressuposto de que existem (pelo menos) dois pontos de vista igualmente válidos a partir 

do qual o direito comunitário pode ser, e realmente é, reconstruído e interpretado na 

Europa. É o que Agustín José Menéndez chama de tese dos “pontos de vistas plurais, mas 
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iguais”. O pluralismo jurídico foi pensável porque a própria ideia de sistema jurídico é o 

resultado de um processo de reconstrução como o caráter argumentativo do Direito revela. 

Por sua vez, o pluralismo constitucional europeu foi possível porque a estabilidade de uma 

ordem jurídica não depende da vontade de um único e onipotente soberano, mas da prática 

social, por parte dos cidadãos em geral, de acordo com as normas legais, o que Menéndez 

chama de tese da estabilidade jurídica para além da soberania.
724

 

Segundo a tese do “pontos de vista diferentes mas iguais”, sob o ponto de vista do 

constitucionalismo nacional, a validade do direito comunitário continua dependente da 

Constituição nacional; sob o ponto de vista do constitucionalismo europeu, a autonomia do 

direito comunitário pode ser apresentada como um desenvolvimento necessário a fim de 

realizar o programa constitucional consagrado nas constituições europeias do pós-guerra. 

Já a tese da estabilidade jurídica para além da soberania destaca os limites dos 

ordenamentos jurídicos supranacionais e nacionais e revela a necessidade de fundamentar a 

estabilidade jurídica em algo diverso do direito positivo ou do poder soberano.
725

 

Conclui Menéndez que “o Pluralismo constitucional europeu de MacCormick 

combina uma crítica brilhante e perspicaz das teorias constitucionais 'standard' do direito 

comunitário com uma reconstrução perceptiva do direito da União Europeia”, sendo capaz 

de orientar a solução de conflitos e controvérsias constitucionais, funcionando como “uma 

teoria constitucional democrático de direito comunitário”.
726

 

 

2.3.1.2. O Constitucionalismo Pluralista de Neil Walker 

 

Neil Walker concebe o constitucionalismo como “uma série de quadros 

separáveis, mas que se reforçam mutuamente”, por meio do qual uma comunidade política 

se reconhece e constrói.
727
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No trabalho intitulado “A ideia do Pluralismo Constitucional”, de 2002, Walker 

lembra que, embora o século XX seja conhecido como “a hora global do Estado 

Constitucional”, neste mesmo período, a própria ideia de constitucionalidade tem sido 

objeto de uma série de ataques sem precedentes.
 728

 Como resposta a estes ataques Neil 

Walker defende a ideia do constitucionalismo pluralista. 

Walker distingue o pluralismo constitucional do que chama de monismo 

constitucional. O monismo equivale à concepção westfaliana de Constituição, ou seja, 

baseada na ideia de que “os únicos centros ou unidades de autoridades constitucionais são 

Estados”. Já o pluralismo constitucional reconhece que a ordem da união europeia se 

desenvolve para além dos limites tradicionais do direito internacional, apresentando suas 

próprias reivindicações constitucionais que convivem com os Estados. No pluralismo, a 

relação entre as ordens é horizontal, em vez de vertical, e heterárquica, em vez de 

hierárquica.
 729

 

Seguindo na análise do pluralismo constitucional, propõe que há de fato um 

método constitucional distinto para o Estado moderno, com qualidades holísticas. O 

método holístico é um método de articulação constitucional e engajamento em que a 

autoridade e o significado das várias partes são entendidas e tratadas como dependentes da 

integridade do todo. Esta característica holística dá textura aos vários aspectos diferentes 

do constitucionalismo do Estado.
730

 

A partir dessa nova visão (constitucionalismo holístico), Walker identifica outras 

formas de regimes pós-nacionais (Constitucionalismo além do Estado), além do direito da 

União Europeia, como o da Organização Mundial do Comércio ou o das Nações Unidas, 

bem como regulamentações autônomas da sociedade civil, como a Internet (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) e as organizações voltadas para 

o esporte como o Comitê Olímpico Internacional.
731

 

Seguindo o conceito de pluralismo constitucional de Walker, é possível falar em 

"constituição" de corpos coletivos fora dos limites do Estado-nação quando atendidas as 

seguintes condições: 1) o desenvolvimento de um discurso constitucional explícito e 

autoconsciência constitucional; 2) uma reivindicação de fundamental autoridade legal, ou 
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soberania, onde a soberania não é vista como absoluta; 3) a delimitação de uma esfera de 

competências; 4) a existência de um órgão interno para a comunidade política com 

autonomia interpretativa no que diz respeito ao significado e ao alcance das competências; 

5) a existência de uma estrutura institucional para governar a política; 6) direitos e deveres 

de cidadania, entendida em sentido amplo; 7) especificação dos termos de representação 

dos cidadãos na política.
732

 

Segundo Matej Avbelj e Jan Komárek, se MacCormick viu o pluralismo 

constitucional como instrumento capaz de proporcionar uma base para o pensamento, a 

prática e o funcionamento da integração europeia, Walker concebeu o pluralismo 

constitucional como um meio de reabilitação da linguagem constitucional. Diante da ideia 

de “um mundo em mudança”, não exclusivo, fragmentado, heterárquico e de fronteiras 

flexíveis, as fundações estatais do constitucionalismo se dissolvem, colocando-o em uma 

situação de risco, justamente no momento em que os seus valores e capacidades de 

engenharia social são mais necessários do que nunca. Esse mundo plural também exige um 

mínimo de coerência, demandando uma metalinguagem que permita aos atores de 

diferentes locais relacionarem-se, “reconhecendo as suas diferenças com o compromisso 

simultâneo a uma certa estrutura compartilhada de coexistência”.
733

 

 

2.3.2. Constitucionalismo Supranacional 

 

Segundo Agustín José Menéndez, o processo de integração política, econômica e 

jurídica desencadeada pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço (refinado e complementado por uma sucessão de tratados adicionais até culminar na 

sua completa reestruturação com o Tratado de Lisboa, de 2007) originou um nível 

supranacional de governo, emoldurado por uma ordem jurídica constitucional (direito da 

União ou direito comunitário) e equipado com uma estrutura institucional autônoma 

(Bruxelas). O Direito e as Instituições comunitárias europeias vem desempenhando um 

“papel chave” na formação dos ordenamentos jurídico e político dos Estados-membros da 

                                                           
732

 TEUBNER, Gunther. “Fragmented Foundations”, In: The Twilight of Constitutionalism? Petra Dobner e 

Martin Loughlin. Oxford University Press, 2010, p. 332. 
733

 AVBELJ, Matj; KOMÁREK, Jan. Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond, p. 4. 



 196 

União (“e até mesmo de Estados que não são membros de pleno direito da União”), sendo 

responsável pela “europeização dos ordenamentos jurídicos e políticos nacionais”.
734

 

 

2.3.2.1. Constitucionalismo Multinível 

 

Conforme Giacinto della Cananea, o conceito de constitucionalismo multinível, 

ao contrário do conceito de supranacionalismo, não enfatiza um status superior para o 

direito da união europeia. O constitucionalismo multinível aponta para uma “interação” 

entre as normas da União e as nacionais, interação que abrange todas as funções 

tradicionais do constitucionalismo (estabelecer, organizar, compartilhar e limitar o poder). 

Desenvolvido por Ingolf Pernice, o sucesso do conceito está na capacidade de reunir a 

doutrina tradicional da supranacionalidade com a consciência de que a Constituição da 

União Europeia não se limita a vincular as dos Estados, mas ao mesmo tempo é incluída 

com elas em um “sistema constitucional composto” (Verfassungsverbund).
735

 

Ingolf Pernice parte da ideia de que não se deve discutir se a União Europeia deve 

ou não ter uma Constituição porque a Constituição Europeia já existe. A Europa possui 

uma Constituição multinível, formada pelas Constituições dos Estados-membros da União 

e pelos Tratados constitutivos da União Europeia. A União Europeia é um sistema de 

poder dividido em que cada nível de governo (local, regional, nacional e europeu) reflete 

uma de duas ou mais possíveis identidades políticas dos cidadãos envolvidos.
736

 

Conforme Ingolf Pernice: 

“Constitucionalismo multinível é baseado na suposição de que o 

contrato social, conceito desenvolvido por Rousseau, não conduz 

necessariamente a um Estado unitário, e que a noção de 

constituição não está necessariamente ligada a um conceito rígido 

do Estado. Esta nova concepção cria espaço para uma organização 

pluri ou multinível de autoridade pública e responsabilidades.”
737
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Ingolf Pernice lembra que a União Europeia é comumente descrita como “um 

sistema de governança multinível”. A vida política europeia é governada ao menos em dois 

níveis (nacional e europeu), sendo que a soberania estatal é compartilhada e os poderes são 

distribuídos entre os Estados e as instituições da União. Os cidadãos europeus também 

possuem múltiplas identidades: a local, a regional, a nacional e a europeia. Assim, entende 

que os níveis de ação política estabelecidos (Estado, região, se for o caso, e União 

Europeia) correspondem às várias identidades do povo, “são instrumentos no interesse do 

povo”. O Constitucionalismo multinível deve, portanto, descrever e apreender o processo 

em curso de criação de novas estruturas de governo, complementares às formas existentes. 

Em suas palavras: 

“É uma abordagem teórica para explicar como conceituar a União 

Europeia, que é a matéria e a criação dos seus cidadãos, como os 

Estados-Membros são a matéria e a criação de seus respectivos 

cidadãos. Os próprios cidadãos são a fonte de legitimidade da 

autoridade pública em nível europeu, como - no que diz respeito ao 

seu respectivo Estado-membro - em nível nacional, e estão sujeitos 

ao poder exercido sobre ambos os níveis. Portanto, a Constituição 

Europeia seria composta por constituições nacionais e tratados 

europeus em um sistema constitucional bi ou multinível. Como 

consequência, na minha opinião a Europa já tem uma constituição 

e a questão é melhorar os tratados existentes para melhorar o 

sistema, não criar uma nova constituição.”
738

 

O conceito de constitucionalismo multinível desenvolvido por Ingolf Pernice se 

baseia em cinco elementos ou noções: 1
o
) no conceito pós-nacional de constituição

739
; 2

o
) 

no processo constituinte europeu como processo conduzido pelos cidadãos; 3
o
) na 

Constituição da União Europeia e nas Constituições nacionais; 4
o
) nas múltiplas 
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identidades dos cidadãos da União; 5
o
) na União Europeia como a União de cidadãos 

europeus.
740

 

Analisando o estágio de integração europeia após o Tratado de Lisboa, Ingolf 

Pernice afirma que a União Europeia não é um Estado, mas um governo supranacional 

com base em Estados e vinculados pelas respectivas Constituições de modo a formar um 

sistema constitucional composto, no qual o constitucionalismo multinível funciona como 

uma tentativa de teorização da Constituição desse sistema, em que as constituições 

nacionais e a supranacional representam dois elementos interdependentes de um único 

sistema legal. Lembra que o Tratado de Lisboa não é a Constituição da União Europeia, 

uma vez que a própria rejeição ao Tratado de Nice assim determinou.
741

 

Conclui que o desenvolvimento e a reforma dos tratados fundadores da União 

Europeia foram e continuaram a ser um “processo de tentativa e erro”. O conceito de 

constitucionalismo multinível foca na correlação entre direito nacional e Europeu a partir 

da perspectiva dos Estados, mas também dos cidadãos.
742

 

O constitucionalismo multinível possui duas dimensões: vertical e horizontal. 

Verticalmente, os cidadãos são base e origem da legitimidade democrática e o foco das 

políticas em todos os níveis. Guiado pelo princípio da subsidiariedade, as 

responsabilidades são distribuídas entre os níveis, dando sempre preferência ao nível mais 

próximo do cidadão, de modo a garantir que as políticas sejam implementadas da forma 

mais eficaz. O princípio da subsidiariedade está intimamente ligado ao princípio 

democrático, garantindo eficiência e a base de legitimação para a ação no nível europeu. 

Horizontalmente, cooperação e mútuo reconhecimento fazem-se presentes em todos os 

níveis administrativos como forma coerente e efetiva de implementação das políticas 

europeias. Aqui, o Tratado de Lisboa reforçou tal dimensão por meio da cooperação 

interparlamentar, reforçando o papel dos parlamentos nacionais.
743

 

Observa que a estrutura multinível não acarreta hierarquia, uma vez que o direito 

europeu e o nacional são compreendidos como sistemas autônomos formais, cada um 

baseado originariamente na vontade do povo ou cidadãos unidos sob uma constituição 

respectiva. Os Estados-Membros e os seus tribunais constitucionais reconheceram o 

primado do direito europeu, mesmo sobre as constituições nacionais, mas não 
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incondicionalmente. À luz do constitucionalismo multinível, não existe uma hierarquia 

entre os dois níveis. Trata-se de uma relação plural e cooperativa, baseada no 

reconhecimento geral de prevalência da legislação europeia sobre a legislação nacional, 

mas em que as cortes nacionais e europeias compartilham a responsabilidade de assegurar 

o funcionamento apropriado da União, igual e efetiva aplicação do direito da União e 

respeito pelos princípios comuns básicos da União e dos Estados, incluindo os direitos e 

liberdades fundamentais.
744

 

Ingolf Pernice, após analisar as inovações do Tratado de Lisboa à luz do 

constitucionalismo multinível, conclui que o Tratado não desafia a soberania, mas a 

fortalece sob uma nova forma, a multinível. Seu texto representa um passo importante no 

desenvolvimento da União como um sistema composto de governo a vários níveis, em que 

os Estados e suas Constituições são a base sobre o qual as instituições supranacionais são 

construídas com a finalidade de fazer em comum o que individualmente é impossível ou 

ineficaz.
745

 

Por outro lado, o Constitucionalismo Multinível também abrange um processo de 

desenvolvimento constitucional em nível nacional: 

“As Constituições nacionais mudam com o progresso de 

disposições constitucionais supranacionais, tanto quanto os 

próprios Estados mudam seu rosto, estrutura política e natureza 

como resultado da sua integração em organizações 

supranacionais.”
746

 

Lucas Mezzetti observa que a Corte Europeia de Direitos Humanos faz um 

trabalho de comparação jurídico-constitucional. Ao levar em consideração a legislação e a 

constituição nacionais, com seus valores e princípios, faz uma conformação entre o direito 

nacional, a Convenção Europeia e a jurisprudência da Corte. Quando o direito nacional é 

usado pela CEDH o ordenamento jurídico nacional sobe ao nível transnacional. O mesmo 

ocorre quando as cortes nacionais, ao elaborem suas decisões, se alimentam da 

jurisprudência de Estrasburgo. Assim, se forma um círculo de alimentação dos dois 

sistemas, o que alguns chamam de proteção multinível.
747
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2.3.2.2. Interconstitucionalidade 

 

O jurista português Francisco Lucas Pires desenvolveu a teoria da 

interconstitucionalidade como resposta aos desafios ao direito constitucional apresentados 

pelo direito comunitário europeu. Construiu sua teoria ao longo de suas principais obras: O 

Problema da Constituição (1970); Teoria da Constituição de 1976 – A Transição Dualista 

(1988);  Soberania e Autonomia (1974); Introdução ao Direito Constitucional Europeu 

(1997); e Amsterdão: do Mercado à Sociedade Europeia? (1998). 

Segundo Paulo Castro Rangel, sua obra é, na verdade, uma teorização do 

pluralismo jurídico: 

“Com efeito, ao fazer fragmentar a ordem estadual como 

monopólio da produção jurídica, ao defender uma regulação 

estadual mínima, ao introduzir os direitos auto-produzidos da 

esfera internacional e regional, ao fazer apelo à ‘autonomia 

essencial’ da sociedade civil, Lucas Pires cava os sulcos por onde 

hão-de correr os mais variados ordenamentos marginais, 

concorrentes e paralelos. A sua teorização é, antes de tudo mais, 

uma teorização do pluralismo e, por conseguinte, há-de ser também 

e precipuamente uma teorização do pluralismo jurídico.”
748

 

Inicialmente, Lucas Pires trabalha com a ideia do fim do monopólio regulatório 

do Estado. Parte da afirmação de que a crise do Direito é a crise do Direito legal, 

sustentando que a Constituição instrumental não é capaz de normatizar todas as situações 

relevantes da vida constitucional, formando-se na sociedade plural espaços sem regulação, 

sob os quais a autoridade do Estado e o sistema jurídico não exercem seu poder. O Estado 

perde o monopólio do político e, especialmente, da economia. Reconhece, ainda, um papel 

fundamental ao poder judiciário, o de controle da sociedade civil sobre o Estado, cabendo 

à jurisdição constitucional garantir o pluralismo sem sobrepor-se ao princípio da maioria 

(sem fazer apologia da instauração de um Estado de juízes).
749

 

A noção de concorrência espacial de ordenamentos embasa toda a sua obra. A 

crise do Estado não resultaria apenas da fragmentação interna do poder, mas também de 

sua concentração externa (limitação do poder estatal pela ordem transnacional). Lucas 
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Pires chega a propor uma “constituição internacional” a partir da experiência da 

Comunidade Europeia “como unidade regional de um processo de globalização”.
750

  

A obra Introdução ao Direito Constitucional Europeu demonstra o 

amadurecimento do pensamento de Lucas Pires. Agora o pluralismo jurídico já não se 

coloca mais como um objetivo, mas como o próprio objeto de estudo. A teoria busca, 

agora, explicar o próprio “pluralismo de constituições”.
751

 Consolida-se, assim, a noção de 

interconstitucionalismo. Não se trata de um novo constitucionalismo, de interestatismo, de 

supranacionalismo ou de federalismo. A construção da União Europeia é vista como um 

“objeto político não identificado”. Trata-se da articulação e interação entre constituições 

(constituições nacionais e constituição europeia).
752

  

Para Lucas Pires, não só o Estado-nação, como também a Constituição 

democrática, entram em crise com a pós-modernidade. Sob o duplo efeito da globalização 

e da fragmentação, a Constituição deixa de ser o fecho do mundo jurídico-político. O 

Estado tem seus três elementos essenciais enfraquecidos: “o território se tornou menos 

estanque, a população menos exclusiva, a soberania menos indivisível”.
753

  

Paralelamente, vê-se o início do processo de “constitucionalização do 

supranacional”. Organizações internacionais passam a receber transferências de poder da 

soberania estatal. A política e o direito perdem espaço para a economia e para a 

informação. Vê-se a passagem do Estado-dirigente para o Estado-subsidiário. No entanto, 

transfere-se apenas parcelas de exercício da soberania, não a sua titularidade.
754

  

No contexto europeu, passa-se a reconhecer a existência de uma “cultura 

constitucional comum”. Os Tratados constitutivos da União Europeia permitem a 

teorização constitucional da União, sendo o Tratado de Roma uma espécie de “ato 

constitucional”, primeiro elemento de uma Constituição europeia.
755

  

Por outro lado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 

contribui para a construção dessa Constituição europeia por meio da construção de três 

princípios fundamentais: 1) o do primado do direito comunitário sobre o próprio direito 

constitucional dos Estados-membros (Costa v. Enel e Simmenthal); 2) o do efeito direto 
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das normas comunitárias (Van Gend en Loos, Van Duyn e Frankovich); 3) o da 

‘apropriação’, ‘apreensão’ ou ‘preempção’ de competências que transforma as 

competências concorrentes em exclusivas a partir da sua avocação prévia pela União.
756

 

Segundo Lucas Pires: 

 “O TJ não se limitou, aliás, a estruturar formalmente a 

superioridade dos Tratados e a agir como verdadeiro Tribunal 

Constitucional. Para aquela instituição, o carácter constitucional 

destes derivaria mesmo dos valores distintivos que eles 

subentendem e que, pela sua natureza, também os diferenciam das 

restantes convenções internacionais.”
757

  

O Tribunal, inclusive, supriu a falta de um catálogo de direitos fundamentais nos 

Tratados da União ao invocar primeiramente os “princípios gerais de direito” para depois 

remeter para as “tradições constitucionais comuns” e para a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. O entendimento do Tribunal de Justiça, inclusive, passou a constar 

expressamente do art. F.2 com a revisão de Maastricht. Passou-se, assim, a atender o 

primeiro dos requisitos para que haja uma Constituição nos termos do art. 16 da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
758

 

O segundo requisito, a separação de poderes, segundo Lucas Pires, embora não 

seja expresso nos Tratados constitutivos da União, transparece por meio do espírito de 

“checks and balances” que permeia os diversos mecanismos de triagem, controle e 

equilíbrio. A demarcação entre o plano comunitário e o nacional começou a ser traçada 

também pelo Tribunal de Justiça da União ao delinear o princípio de subsidiariedade (art. 

3
o
.-B).

 759
  

Conclui Lucas Pires que a União Europeia é fundada sob valores e princípios 

próprios de uma comunidade de direito.
760

 O ponto de vista formal seria atendido pela 

hierarquia estabelecida pelo Tribunal de Justiça ao sustentar o princípio da superioridade 

incondicional dos Tratados.
761

 A materialidade da Constituição da União manifesta-se pela 

sua força normativa e capacidade de servir de instrumento de integração em uma 

unidade.
762

 Entende que o principal problema enfrentado pela Constituição europeia é a 

falta de legitimação.
763

 A democracia, no plano transnacional em uma era pluralista, 
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poderia ser satisfeita “sem povo”, por meio de uma cidadania europeia e de um sistema de 

codecisão parlamentar (envolvendo o parlamento europeu e os parlamentos nacionais), em 

uma espécie de parlamentarismo federativo.
764

  

Lucas Pires aventa, assim, a possibilidade de um “Direito sem Estado” como uma 

última consequência do “Estado de Direito”, em um contexto em que a Comunidade 

Europeia surgiria como uma nova forma política pós-moderna, com vocação federativa.
765

 

O Direito pós-moderno deste novo Estado pós-moderno combina elementos dos sistemas 

anglo-saxão e romano-germânico e articula sistemas nacionais por meio de técnicas de 

harmonização e reconhecimento mútuo, em um formato intrinsecamente pluralista.
766

 

No contexto da globalização ou da integração regional como é o caso da União 

Europeia, os Estados se encontram “enovelados”, e suas soberanias são partilhadas ou 

exercidas em comum, mas ainda sob a forma de Estado-nação, embora agora “na nova 

qualidade de Estado-membro”.
767

  

Para Lucas Pires, a União Europeia apresenta um tipo novo de Constituição, que 

reflete seu caráter de tertium genus de organização política, um conceito “reduzido” de 

Constituição. Nas palavras de Lucas Pires: 

“Por um lado, esta ‘Constituição’ não nasce do ventre de um 

soberano nem é, por sua vez, o ventre de qualquer soberania, pelo 

menos das de tipo ‘uno e indivisível’. Por outro lado, porém, 

sistematiza, integra e dá sentido a um feixe específico de inter-

acções, e normaliza um ‘campo’ de problemas.”
 768

  

A abertura da “Constituição” europeia em relação às constituições nacionais 

significa “o respeito da respectiva identidade e reserva de soberania (v. art. F no. 1)”.
769

 

Tal situação gera à repartição entre duas ordens jurídicas, o que pode ser visto no art. 7
o
, n. 

6, da Constituição Portuguesa (“Portugal pode, (...) convencionar o exercício, em comum, 

em cooperação ou pelas instituições da União, dos poderes necessários à construção e 

aprofundamento da união europeia.”).
770

 

Trabalha-se com o conceito de soberania divisível, partilhada ou de lista de 

competências soberanas, que “traduz a coexistência de ordens diferentes de adjudicação de 
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um poder” cada vez mais disperso. Dessa forma, as esferas comunitária e nacional são 

autônomas e multinível, podendo apresentar zonas de sobreposição e concorrência, mas 

não são contraditórias ou competitivas.
 771

 

Conforme Lucas Pires, a autonomia da ordem constitucional nacional é 

preservada, sendo a única originária, uma vez que não há uma ordem internacional 

originária. Inclusive, o art. N do Tratado da União Europeia reforça esse entendimento ao 

determinar que “as alterações entrarão em vigor após ratificação por todos os Estados-

membros, de acordo com as respectivas normas constitucionais”. Tal dispositivo permitiria 

um controle material de constitucionalidade do tratado em respeito à ordem nacional.
772

 

As Constituições nacionais, por um lado, inscrevem-se no processo de construção 

de uma nova união política, mas, por outro lado, impõem condições para não se verem 

alienadas desse processo.
773

 Nas palavras de Lucas Pires: 

“Os princípios e estruturas da Constituição nacional não só não 

podem ser atingidos na sua identidade como vêm assim assegurado 

o seu prolongamento e continuidade através de um direito 

constitucional europeu que, na senda do propósito 

constitucionalista, visa a civilização jurídica do poder bruto, em 

esferas onde a economia e a política haviam outra vez chegado 

antes do direito.”
774

  

Segundo Paulo Castro Rangel, a teoria da interconstitucionalidade é construída 

com base na ideia de “rede de constituições”. Os novos problemas do constitucionalismo 

passam a ser a articulação entre constituições e a afirmação de “poderes constituintes” com 

fontes e legitimidades diversas. Nos espaços abertos pelas constituições em disputa surgem 

ordenamentos paralelos.
775

 

Por fim, na obra Amsterdão: do Mercado à Sociedade Europeia, Lucas Pires 

defende a necessidade de assegurar o pluralismo interno da União Europeia por meio da 

ideia de sociedade civil europeia e de sua organização democrática (que acaba por receber 

o desenho de um Estado “federal” europeu). O esforço pela democratização significa a 

adoção do princípio democrático como fundamento da União, o reforço dos poderes 

parlamentares europeu e nacionais e o fortalecimento da cidadania social. Apresenta ainda 
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o caminho do interparlamentarismo (interação entre parlamentos nacionais e parlamento 

Europeu) como forma de impulsionar a democratização do espaço europeu.
776

  

 

2.3.2.3. Constituições em rede 

 

Também tendo como pano de fundo a experiência da União Europeia, 

desenvolve-se a ideia de Constituição em rede. Embora pensada no contexto europeu, pode 

ser utilizada em qualquer espaço supraestatal. 

Segundo Rafael Bustos Gisbert, a abertura à cooperação internacional e à 

integração supranacional das constituições estatais permitiram o surgimento de “outros 

lugares constitucionais”, ou seja, outras entidades também capazes de produzir normas 

constitucionais. Tratam-se de normas constitucionais supraestatais, que se colocam no 

mesmo nível das normas constitucionais dos Estados, sendo que entre elas não se 

estabelece qualquer relação de hierarquia, mas, sim, de “recíproca interdependência, 

complementariedade e mútua influência”. Afirma o autor que: 

“Esta interdependência e influência mútua explica o 

condicionamento de umas sobre as outras. As normas 

constitucionais nacionais não são reformadas ou derrogadas pelas 

normas constitucionais europeias porque não se encontram em uma 

relação de superioridade hierárquica. No entanto, geram 

transformações generalizadas a respeito de seu conteúdo normativo 

específico. Do mesmo modo, as normas constitucionais nacionais 

condicionam o ordenamento constitucional supraestatal que tem de 

assumir o conteúdo básico daquelas, se se deseja avançar em seu 

desenvolvimento como ente constitucional autónomo. A aceitação 

das tradições constitucionais comuns dos Estados-membros 

primeiro pelo Tribunal de Justiça europeu e sua posterior 

incorporação ao Tratado da União Europeia ilustra, 

suficientemente, este processo de influência nacional nas 

constituições supraestatais.”
777
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Por outro lado, entre a Constituição estatal e a supraestatal existe uma conexão de 

origem e de sentido: a constituição estatal confere legitimidade à supraestatal. Tal 

legitimidade exige que haja uma conexão de sentido entre ambas, uma vez que a 

supraestatal será o instrumento utilizado para que as ideias formuladas incidam no âmbito 

territorial, superando a capacidade estatal de ordenar sua realidade. Ou seja, quanto maior 

for a influência entre ordenamentos, maior será a necessidade de substratos constitucionais 

comuns. Trata-se de um espaço constitucional no qual as comunidades nacionais que o 

integram não se regem exclusivamente por suas constituições, mas também por outras que 

determinam materialmente sua constitucionalidade.
778

 

Para Rafael Bustos Gisbert, a Constituição nacional permanece com seu conceito 

de centralidade do ordenamento, uma vez que é ela que permite a construção dos espaços 

constitucionais supranacionais. O modo como se articulam as relações entre as normas 

constitucionais estatais e supraestatais parte da figura de uma “rede constitucional”. Esta 

rede é composta por múltiplos “nós”, correspondentes a cada um dos espaços 

constitucionais, que se interagem continuamente, refletindo uma “soberania em rede”. 

Nesta rede, cada espaço constitucional mantém sua atuação independente, sendo, no 

entanto, condicionado pelos demais.
779

 

Conforme ensina Rafael Bustos Gisbert, a Constituição em rede seria uma 

manifestação do que Bellamy chama de Constituição Mista, “que distribui e obriga a 

compartilhar o poder através de mecanismos centrais (a separação e o equilíbrio entre 

poderes)”, permitindo o reconhecimento de soberania em vários agentes de forma a 

impedir o abuso do poder. Esta Constituição mista seria adequada para solucionar os 

problemas de sociedades complexas e pluralistas, permitindo que o poder político adeque-

se às diferenças locais, assegurando a legitimação do poder por meio de sua dispersão entre 

diversos órgãos, níveis territoriais e funções.
780

 

No âmbito europeu, a Constituição em rede seria composta pela Constituição 

Nacional, pelas normas constitucionais da União Europeia e pela atuação do Conselho da 

Europa. No entanto, admitindo-se um espaço supraeuropeu, tal rede seria composta 

também pelos princípios constitucionais de direito internacional, pelos princípios 
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fundamentais das Nações Unidas, pelos tratados internacionais com conteúdo 

constitucional e por todas as Constituições nacionais envolvidas.
781

 

Observa Rafael Bustos Gisbert que a potencial antinomia entre os ordenamentos 

constitucionais nacionais e supranacionais é inevitável, sendo consequência de uma 

estrutura pluralista. Tal antinomia, estrutural, não pode ser resolvida com base no conceito 

de supremacia de uma norma sobre a outra, “sob pena de reduzir o pluralismo 

constitucional a uma nova organização hierarquizada de poderes estatais e supraestatais 

que não podem responder às necessidades do mundo de cooperação e integração 

internacional”.
782

  

Tal situação leva ao desenvolvimento de soluções jurisprudenciais contraditórias: 

por um lado, a Corte Constitucional afirma sua competência para interpretar a constituição 

em última instância, da mesma forma, o Tribunal de Justiça da União Europeia sustenta 

sua competência para interpretar os tratados constitutivos sem interferência de qualquer 

outra instância. Assim, as jurisprudências constitucionais contraditórias são características 

de um ordenamento constitucional pluralista. Considerando que em uma Constituição 

pluralista não há, por definição, uma autoridade última, mas uma rede de autoridades 

últimas, as decisões contraditórias e mesmo incompatíveis são inevitáveis e se 

caracterizam como “últimas decisões em seu próprio âmbito”.
783

 

As contradições entre decisões, no entanto, não rompe com a coerência interna de 

uma Constituição em rede, uma vez que a rede se caracteriza por ter uma natureza 

dinâmica e cambiante. O conflito é natural a uma rede e não gera ruptura, uma vez que a 

própria rede está em constante alteração e adaptação. Ou seja, os conflitos normativos, a 

médio prazo, acabam se resolvendo por meio do próprio marco normativo da rede, que é 

alterado através das diversas fórmulas de cooperação, coordenação e inter-relação 

existentes.
784

 

Conclui Rafael Bustos Gisbert que: 

“Em fim, a transição para um mundo em que a cooperação e 

integração internacional se tornam elementos essenciais para a 

evolução do poder político transforma, radicalmente, alguns dos 

pressupostos conceituais em que se assenta a ideia de Constituição. 

Entre eles, provavelmente, se encontra a forma de resolver os 
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conflitos entre regras, porque em um mundo tão interconectado 

não é razoável procurar uma única autoridade, uma única instância, 

que possa reproduzir os clássicos atributos da velha soberania 

estatal.”
785

 

 

2.3.3. Direito Transnacional 

 

Observa Marcelo Neves que o termo “transnacionalidade” tem sido empregado de 

forma ambígua, sendo utilizado para se referir tanto a problemas internacionais, 

supranacionais como transnacionais, mas o núcleo da expressão transnacionalidade se 

refere a ideia de “dimensões que ultrapassam as fronteiras do Estado-nação”.
786

  

Cláudia Lima Marques, analisando a doutrina alemã atual, conclui que, 

especialmente a escola de Frankfurt, já considera o “pluralismo jurídico transnacional” 

(Transnationaler Rechstspluralismus) uma nova teoria do Direito. O pluralismo jurídico 

transnacional seria composto por três teorias: 1) a Teoria do processo jurídico 

transnacional (Theorie transnationaler Rechtsprozesse), desenvolvida por internacionalistas 

(Philip C. De Jessup, Wolfgang Friedman e Gerhard Kegel) e estudiosos da globalização e 

do direito constitucional (Klaus Günter, Gralf-Peter Calliess e Dieter Grimm), que 

destacam a internacionalidade crescente, as novas fontes internacionais e narrativas (soft 

law, princípios, lex mercatória, tratados, declarações etc.) e a mudança na maneira de ver o 

Direito Constitucional e Internacional (Privado e Público); 2) a Teoria evolucionista do 

Direito (Evolutorische Rechstheorie), desenvolvida por Niklas Luhmann e seguida por 

Amstutz, Teubner e Fischer-Lescano, que tenta sistematizar o Direito em uma sociedade 

complexa e de mudanças; 3) a Teoria deliberativa do Direito (Deliberative Rechtstheorie), 

desenvolvida por Jürgen Habermas e utilizada por constitucionalistas como Michael 

Walzer, Friedrich Müller, Joshua Cohen, Günter Frankenberg, entre outros, que busca 

legitimar a política e o Direito.
787
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2.3.3.1. O Direito Transnacional de Philip Jessup 

 

A origem do termo Direito Transnacional (transnational law) é tema controverso 

entre os doutrinadores. Em 1956, uma série de palestras de Philip Jessup em Yale tornou 

famosa uma conceituação de Direito Transnacional que rompe com os moldes do 

pensamento tradicional sobre as relações interestatais, apontando para as inúmeras formas 

de relações que ultrapassam as fronteiras estatais e não-estatais. Utilizou o termo, segundo 

ele, para se referir a “toda lei que regula as ações ou eventos que transcendem as fronteiras 

nacionais”.
788

  

Segundo Craig Scott, Jessup concebeu o Direito Transnacional como uma ampla 

categoria “guarda-chuva”, capaz de envolver toda forma de regulamentação.
789

 Nas 

palavras de Philip Jessup: 

“Vou usar, em vez de ‘direito internacional’, o termo ‘direito 

transnacional’   para incluir toda a lei que regula as ações ou 

eventos que transcendem as fronteiras nacionais. Tanto o direito 

internacional público quanto o privado estão incluídos, assim como 

estão outras regras que não se encaixam totalmente em tais 

categorias padrão.”
790

 

Utilizando-se de uma série de exemplos fictícios, Jessup ilustra sua “exposição 

ousada sobre a multiplicidade de instituições e atores produtores de normas” com casos 

intrigantes que iluminam os paralelos entre constelações nacionais e internacionais. 

Referindo-se a uma possível contestação envolvendo acionistas, Jessup permite apontar os 

paralelos entre as discussões internas (relativas à suposta democracia entre acionista) e os 

argumentos que envolvem a crescente demanda para melhoria dos direitos de participação 

nas Nações Unidas e outras organizações internacionais.
791

 

Peer Zumbasen lembra que, embora o termo "globalização" ainda não tivesse 

entrado para o vocabulário jurídico quando das palestras de Jessup, o Direito 

Transnacional ganhou profunda relevância para as questões atuais sobre o papel do direito 

em espaços dispersos e fragmentados de produção normativa. O Direito Transnacional 

apresenta um grande desafio para os teorizadores do direito, uma vez que remete à própria 
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fragilidade do direito. O conceito revolucionário desenvolvido por Jessup pode hoje ser 

empregado em vários ramos do direito, tais como direito comercial, corporativo, direito 

internacional público e direitos humanos.
792

 

Gralf-Peter Calliess conceitua Direito Transnacional como “um quadro 

institucional para a interação transfronteiriça para além do Estado-nação”. Distingue-se do 

direito nacional e internacional territorialmente organizado ao ser estruturado como “uma 

pluralidade de regimes de direito transnacional funcionalmente especializados que, por 

uma abordagem pragmática combinam diferentes mecanismos de governança de origem 

privada”, desconectados do seu contexto nacional.
793

 

Gralf-Peter Calliess lembra que, embora o termo “transnacional” tivesse sido 

empregado antes, Jessup foi o primeiro a associá-lo ao Direito. Até o final dos anos 1950, 

o conceito de lei estava intimamente ligado ao Estado-nação, visto como única fonte 

possível de normas jurídicas. Os juristas distinguiam, apenas, o Direito Nacional (o direito 

dos Estados-nação, produzido por uma autoridade estatal e com validade direta em todo o 

território do Estado) do Direito Internacional (preocupado com a relação entre Estados). 

Sendo o Direito Internacional dividido em Direito Internacional Público (Direito das 

Nações formado pelos Tratados Internacional, costume internacional e princípios gerais de 

direito) e o Direito Internacional Privado (Lei de conflitos, regulada pelo Direito Nacional 

e aplicável aos indivíduos em relações transfronteiriças). Tais categorias não englobam as 

normas feitas por atores não-estatais, razão pela qual o conceito de Direito Transnacional 

de Jessup tornou-se tão relevante à luz da globalização econômica e do aumento da auto-

regulação privada. De fato, Jessup já havia identificado a comunidade mundial como uma 

comunidade não só de Estados, mas também de indivíduos e grupos privados, tais como 

empresas ou organizações que atuam internacionalmente.
794

 

Ensina Gralf-Peter Calliess que: 

“De um modo geral, na abordagem de Jessup a lei transnacional 

pode ser categorizada como funcional. Ela se aplica a todos os 

casos e eventos que ‘transcendem as fronteiras nacionais’. A 

vantagem da definição do direito transnacional de Jessup é que foi 

a primeira capaz de conceituar o envolvimento dos agentes 

privados na regulação transfronteiriça.”
795
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No entanto, Gralf-Peter Calliess aponta um problema no conceito de Jessup, o 

fato dele se aplicar a quase todas as situações transfronteiriças. Explica que, desde a 

década de 50, o comércio transfronteiriço e a interação social passaram de um fenômeno 

raro para algo extremamente comum. Dessa forma, o conceito desenvolvido por Jessup 

passou a ser aplicável a quase todas as formas de interação, perdendo seu poder 

persuasivo. Neste contexto, alguns estudiosos têm tentado diminuir a noção de direito 

transnacional, a fim de restaurar um pouco do seu foco e dar-lhe uma forma mais clara, 

especialmente no Direito Comercial, na Arbitragem Internacional.
796

 

Analisando novas tentativas de conceitualização, Calliess afasta a definição de 

Direito Transnacional como um Direito criado e administrado exclusivamente por atores 

privados, independentes do controle do Estado. Argumenta que o desenvolvimento do 

“Novo Direito Mercantil” demonstra que os Estados também interferem no processo 

regulatório transnacional. Assim, apresenta o seguinte conceito de Direito Transnacional: 

 “A definição de direito transnacional aqui proposta, portanto, 

abrange todas as formas de produção privada do Direito, mas 

também permite a inclusão de Estado como criador do Direito, 

sempre que necessário. É responsável pela dissolução entre o 

público e a esfera privada que havia sido estabelecida no alvorecer 

do Estado-nação moderno. O Estado-nação não tem mais o 

monopólio da regulação. As organizações internacionais e atores 

privados entraram no palco global e assumiram a responsabilidade 

por questões regulatórias, como a proteção do meio ambiente, de 

investimentos transfronteiriços, trabalhadores, consumidores e 

afins. As diretrizes de organismos internacionais, como a OCDE 

afetam diretamente os Estados-nação e as suas políticas. As 

organizações não-governamentais como o Greenpeace, a 

Transparência Internacional, as organizações de consumidores ou a 

Câmara de Comércio Internacional usam seus poderes para 

influenciar o comportamento dos Estados-nação, bem como das 

empresas multinacionais e, portanto, têm um grau de influência 

sobre a regulamentação internacional que não pode ser 

superestimada. Tais formas de soft law, bem como os termos 

contratuais universalmente vinculantes, usos comerciais e de 

práticas comerciais contribuem para a formação de um 

ordenamento jurídico transnacional.”
797
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Talvez o maior obstáculo posto ao Direito Transnacional seja a questão da 

legitimidade de suas normas e à responsabilização de seus “legisladores”, razão pela qual 

Calliess afirma que “novas formas de legitimar o Direito terão que ser desenvolvidas”. 

Conclui que o panorama sobre os possíveis significados do termo Direito Transnacional e 

sua relevância prática tem demonstrado sua importância e que o seu valor maior reside na 

conceituação de novas formas de governança transfronteiriça no âmbito da globalização, 

sendo adequado para as áreas comerciais, políticas e sociais.
798

 

 

2.3.3.2. As Constituições Civis Globais de Teubner 

 

Gunther Teubner parte da constatação de que o Constitucionalismo está 

fragmentado e, utilizando-se da teoria do transnacionalismo
799

, propõe que o modelo de 

“Constitucionalismo Social” (inter-relação de vários regimes constitucionais) seja 

desenvolvido como alternativa à utópica Constituição Global. 

Teubner sustenta que o constitucionalismo social não foi causado pela 

globalização, mas, antes, pela fragmentação do social e autonomização de seus fragmentos, 

ainda durante o apogeu do Estado-nação.
800

 

Para Teubner, o Constitucionalismo hoje se move para além do Estado-nação. 

Esse movimento se dá em dois sentidos: em direção ao contexto transnacional e em 

direção ao setor privado. As Constituições da atualidade teriam, assim, a incumbência de 

“libertar e disciplinar dinâmicas sociais muito diferentes – e em escala global”.
801

  

Teubner explica que a teoria constitucional contemporânea, como ainda é 

centralizada no Estado, não contém as ferramentas necessárias para “lidar com o governo 

privado em escala transnacional”. Entende que a alternativa ao modelo existente seria o 
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desenvolvimento de um “constitucionalismo sem Estado”. Embora tal alternativa 

equivalha a “quebrar um tabu” dos teóricos do constitucionalismo, tal hipótese já não é 

mais uma “utopia”, mas uma “tendência real que pode ser observado em escala 

mundial”.
802

 

A tese de Teubner, em suas próprias palavras, consiste em: 

“A minha tese, em suma, é que estamos testemunhando o 

surgimento de uma multiplicidade de constituições civis além do 

Estado-nação. Mas a constituição da sociedade mundial não deve 

ser concebida exclusivamente dentro das instituições 

representativas da política internacional, e nem pode ocorrer em 

uma constituição mundial unitária que abranja todas as áreas da 

sociedade. Ela está emergindo gradualmente na 

constitucionalização de uma multiplicidade de subsistemas 

autônomos da sociedade mundial.”
803

 

O Constitucionalismo Social
804

, segundo Teubner, emerge a partir da 

compreensão da forma policêntrica da globalização. Para tanto, é necessário que se abra 

mão de cinco suposições generalizadas pela teoria jurídica e social, de modo a substituí-las 

por “ideias um tanto incomuns”.
 805

 

A primeira delas refere-se à compreensão de que “a globalização do Direito é o 

resultado da internacionalização da economia”. Na verdade, cada um dos subsistemas 

funcionais autônomos da sociedade (ciência, cultura, tecnologia, saúde, transporte, 

turismo, esporte, etc.) globalizou-se, operando de forma autônoma além das fronteiras dos 

Estados, em escala global. Ressalta que estas “aldeias globais” relacionam-se, no entanto, 

de forma nada harmoniosa, uma vez que cada sistema funcional global é livre para criar 

sua própria racionalidade, sem levar em consideração outros sistemas ou o ambiente em 

que está inserido. Dessa forma, a maximização de sua racionalidade (segundo a tese central 

de Niklas Luhmann) pode colocar em risco as pessoas, a natureza e a sociedade. Dessa 

forma, alegações de violações de direitos humanos por parte de empresas transnacionais 

não representam apenas um conflito entre direitos, mas uma colisão entre racionalidades 
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institucionalizadas: “tais problemas são causados pelos sistemas funcionais fragmentados e 

operacionalmente fechados de uma sociedade global” policêntrica.
806

 

A segunda consiste na ideia de que os sistemas jurídicos só existem em nível do 

Estado-nação. Para Teubner, o Direito já se estabeleceu mundialmente como um sistema 

funcional unitário da sociedade mundial. Só que esse Direito global é formado por infinitas 

contradições internas, sendo que a unidade do Direito é redirecionada da “consistência 

normativa” para a “inter-legalidade operativa”. Essa diferenciação interna do Direito 

decorre da perda do papel central dos Estados. Explica que, nos últimos cinquenta anos, 

em uma expansão acelerada, os regimes regulatórios transnacionais, cujo exemplo mais 

proeminente é a Organização Mundial do Comércio, estabeleceram-se como ordens 

jurídicas autônomas em nível global. Só que o surgimento desses regimes jurídicos globais 

não implica a integração ou convergência dos ordenamentos jurídicos. Ao contrário, a 

fragmentação da sociedade impacta sobre a lei de uma forma tal que “a regulação política 

das esferas sociais diferenciadas requer o parcelamento de arenas políticas específicas de 

emissão que se juridifica”.
807

 

A terceira suposição a ser afastada é a de que “a lei retira sua validade 

exclusivamente do processo de tomada de decisão estatal, ou seja, de que a lei, para se 

qualificar como tal, deve derivar das fontes internas ou internacionais oficialmente 

sancionadas. Intimamente relacionada à segunda, implica em reconhecer a crescente 

influência dos “regimes jurídicos privados transnacionais”. Esses regimes são os principais 

responsáveis pela “multidimensionalidade do pluralismo jurídico global. Assim, devemos 

ampliar nosso conceito de lei para incluir normas que operam para além das fontes 

jurídicas do Estado-nação e do direito internacional. As “Comunidades Transnacionais” ou 

“fragmentos autônomos da sociedade” (economia, ciência, tecnologia, meios de 

comunicação, medicina, educação, etc.) demandam uma regulamentação que não pode ser 

satisfeita pelas instituições nacionais ou internacionais. Dessa forma, acabam eles próprios 

por criar seu próprio direito substantivo. Esses regimes privados transnacionais fazem uso 

de suas próprias fontes de direito, que se encontram fora das esferas de decisão nacional e 

internacional. Os exemplos mais desenvolvidos desses regimes hoje são a lex mercatoria 

da economia internacional e a lex digitalis da Internet. Estes regimes privados se chocam 
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frequentemente com as normas legais dos Estados-nação e outros regimes 

transnacionais.
808

 

A quarta refere-se à ideia de que a fragmentação da sociedade global e seu 

impacto no Direito têm ramificações na teoria constitucional. Em nível global, o locus do 

constitucionalismo deslocou-se do sistema de relações internacionais para diferentes 

setores sociais, que estão estabelecendo constituições civis por conta própria. Assim, 

regimes independentes fortalecem-se como regimes autoconstitucionais. Esses regimes 

independentes não só produzem suas regras primárias, altamente especializadas, como as 

próprias regras secundárias (normas processuais e sanções legais, por exemplo). Teubner 

ressalta que a elaboração da constituição da sociedade intensifica os conflitos entre os 

regimes jurídicos, inclusive entre os conceitos de direitos fundamentais, uma vez que 

fortalece a independência do regime jurídico em relação a outros regimes jurídicos 

distintos, através de mecanismos reflexivos.
809

 

Por último, deve-se desistir da “esperança de uma constituição global unificada”, 

sustentada por filósofos como Habermas, por exemplo. A razão é que a sociedade global é 

uma "sociedade sem um ápice ou um centro”. Após a fragmentação da política, não há 

nenhuma autoridade capaz de realizar o “constitucionalismo de fragmentos sociais”. Com 

o colapso das “hierarquias normativas”, a única opção viável seria “desenvolver formas 

heterárquicas” de Direito, cuja única função é criar relações entre os fragmentos 

constitucionais soltos. A colisão entre os diversos “fragmentos constitucionais” pode ser 

solucionada por um “processo seletivo de redes normativas”: a vinculação das 

constituições fragmentadas com os setores sociais autônomos e a articulação dessas 

constituições entre si. A “teoria da rede” torna-se relevante, assim, para o direito 

constitucional internacional. Resumidamente, três princípios orientadores da teoria da rede 

incidiriam: 1) compatibilidade normativa simples em vez de unidade hierárquica da lei; 2) 

elaboração de uma constituição em regimes transnacionais e Estados-nação por meio de 

irritação mútua, observação e reflexividade dessas ordens jurídicas autônomas; 3) modos 

descentralizados de lidar com conflitos de regimes de constituições como um método 

legal.
810

 

Conclui Teubner que: 
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“A fragmentação muito acentuada da sociedade mundial, 

enfatizada por análises sociológicas, causa dificuldades graves para 

um constitucionalismo cosmopolita. A fragmentação é 

considerada, em sua totalidade, como uma lacuna a ser eliminada, 

não como um desafio que exige a redefinição dos problemas 

constitucionais que a sociedade mundial enfrenta. A visão 

alternativa é esta: se o constitucionalismo só pode ser aplicado aos 

fragmentos da sociedade global, então a constituição mundial 

unitária precisa ser abandonada e a atenção concentrada nos 

conflitos fundamentais entre esses fragmentos. Neste caso, um 

direito constitucional abrangente será capaz de funcionar - se 

possível - não como um direito unitário, mas simplesmente como 

‘leis de conflito constitucional’ global.”
811

 

Para além de tais conclusões, Teubner entende que o “constitucionalismo 

transnacional” terá que estar de acordo com a “dupla fragmentação da sociedade mundial” 

(setores sociais globais autônomos e culturas regionais). Neste contexto, a única forma de 

conceber a todos de uma "constituição global" é por meio do modelo de constituições 

particulares para cada um desses fragmentos globais - nações, regimes transnacionais, 

culturas regionais - conectados uns aos outros por “um conflito constitucional das leis”.
812

 

 

2.3.3.3. O Direito Transnacional em Rede de Karl-Heinz Ladeur 

 

Conforme observa Lars Viellechner, Karl-Heinz Ladeur formulou uma Teoria do 

Direito e da Globalização em resposta aos desafios jurídicos enfrentados com o processo 

de globalização, com forte influência das ideias de Niklas Luhmann. Lauder rejeita as 

ideias de uma comunidade política de autoiluminados e autogovernada por meio de 

deliberação pública. Reconhece como padrão adequado de organização social para uma 

sociedade radicalmente fragmentada e globalizada “uma estrutura de ‘rede de redes’ de 

relações sociais heterárquicas”, que gera uma ordem coletiva de cooperação individual e 

coordenação em condições de incerteza.
813
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Ladeur parte do pressuposto de que a sociedade moderna já não dispõe “de um 

estoque universalmente compartilhado e armazenado de forma centralizada do 

conhecimento”. A partir desta perspectiva cognitivista, conclui que a criação intencional de 

ordem através de deliberação pública coletiva é impossível. Propõe a criação de ordem por 

meio da "racionalidade relacional" de redes entre indivíduos.
814

 

Nestas circunstâncias, a função do Direito é distribuir direitos de tomada de 

decisão e criar e estabilizar as instituições, de modo a permitir a absorção do conhecimento 

difuso distribuído entre as redes de relacionamentos heterárquicas. Esta compreensão do 

Direito implica: que “diferentes formas de autoregulação social estão construindo o centro 

do sistema jurídico, enquanto leis, precedentes e dogmática estão, pelo contrário, servindo 

como apoio”; uma ênfase na autonomia do Direito.
815

 Segundo Lars Viellechner: 

“Na visão de Ladeur, o Direito liberal facilita uma operação 

produtiva com a incerteza, resultando efeitos coletivos que não 

podem ser deduzidos a partir de princípios, mas que são 

"legitimados" por um procedimento de descoberta da prática 

inacessível ao Estado e ao indivíduo. Consequentemente, a lei não 

pode fazer justiça. Só pode criar instituições que, a partir de sua 

experiência, gerem "uma espécie de justiça", a longo prazo, no 

entanto, inconcebível como um produto do processo legislativo 

público. (...) Assim, Luhmann previu que, em uma sociedade 

mundial emergente, os mecanismos cognitivos de adaptação mútua 

substituirão a predominância atual dos padrões normativos de 

orientação, que, no entanto, não vai gerar o "fim da lei", mas uma 

transformação da lei, tanto em sua estrutura como em sua função: 

mecanismos cognitivos serão inseridos no direito, sendo que a lei, 

ao mesmo tempo, vai apoiar as capacidades de aprendizagem de 

todos os subsistemas sociais.”
816

 

Lars Viellechner explica que tal compreensão do Direito implica uma 

reformulação da relação entre democracia e direitos constitucionais.  Dessa forma, a teoria 

de Ladeur culmina em uma concepção de direitos fundamentais como "liberdades 

negativas", entendidas como mecanismos que permitem a auto-reprodução da sociedade 
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em condições de incerteza, distribuindo direitos decisórios. Trata-se de uma visão que 

acentua o caráter “impessoal” das liberdades constitucionais, capaz de proteger um 

processo de auto-organização da sociedade. Tal entendimento das liberdades 

constitucionais corresponde com sistemas de concepções teóricas de “direitos 

constitucionais como instituição”, originalmente concebido por Niklas Luhmann e, 

posteriormente, desenvolvido por Gunther Teubner.
817

 

Lauder combina tal concepção de direitos constitucionais com um sistema de 

interpretação teórica da democracia que tira a ênfase da importância do consentimento na 

tomada de decisão política e, no lugar, “reconhece a vontade geral no processo social 

dinâmico de auto-ligação, auto-reconhecimento e observação de outras pessoas, através de 

um modelo heterárquica dos sistemas sociais mutuamente sobrepostos”. A semelhança de 

Luhmann, Lauder considera a democracia um mecanismo para permitir a auto-reprodução 

constante da sociedade em condições de incerteza.
818

 

No contexto supranacional da União Europeia, Lauder propõe que se entenda a 

Europa como uma Rede Heterárquica (relação dialógica na qual não há verticalidade de 

poder e saber) e não um Superestado. Para isso, propõe que o direito europeu seja visto a 

partir da perspectiva do Direito Transnacional. 

Lauder lembra que os princípios que caracterizam o Estado-nação estão passando 

por um processo de erosão. Sob tais condições, a evolução das normas legais já não pode 

se basear no modelo clássico, devendo ser adaptada para a criação de multinível e de redes 

cooperativas sobrepostas.
819

 Nesse contexto, a União Europeia deve ser considerada como 

um organismo de vanguarda que, através de suas experiências com redes de tomada de 

decisões públicas e privadas, pode funcionar como um campo de testes para a tão 

necessária modernização do “Estado” à luz das rápidas mudanças sociais e econômicas.
820

 

Adverte Lauder, no entanto, que o conceito de rede não deve ser reduzido a noção 

de pura cooperação. Ao contrário, é o próprio processo de cooperação que fornece 

soluções para problemas complexos, por meio da definição conjunta. Dentro de tais 
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processos decisórios cooperativos, regras e sua aplicação não são facilmente 

distinguíveis.
821

 

Para Lauder, os ordenamentos jurídicos formam, cada vez mais, uma rede 

complexa, heterárquica, orientada para a cooperação, que se modifica a partir da 

articulação de seus diversos componentes. Ou seja, os ordenamentos jurídicos não podem 

mais ser explicados de acordo com o modelo hierárquico tradicional: a legislação consiste 

em decisões tomadas em condições de incerteza e, como tal, deve ser sistematicamente 

alterada à luz do novo conhecimento acumulado durante os processos de "aplicação", ou 

seja, informações obtidas a partir de tentativa e erro. Para tanto, a legislação se apoia na 

jurisprudência. Conhecimentos técnicos e científicos devem ser sistematicamente 

incorporadas ao direito, e assim por diante.
822

 

Explica que a globalização é interpretada como tendo refreado a capacidade do 

Estado de impor normas sobre o processo transnacional dos mercados em expansão. 

Emerge um novo “princípio de diferenciação setorial”, com base em uma racionalidade 

específica, ao lado das formas tradicionais de separação territorial.
823

  

Neste contexto, a transnacionalização da lei é um processo multifacetado, baseado 

na tendência de minar todas as fronteiras estáveis previamente aceitas. Na União Europeia, 

o papel do nível supranacional de tomada de decisão é muitas vezes exagerado, sendo mais 

importante a tendência dos sistemas políticos e jurídicos nacionais de tornarem-se mais 

permeáveis às opiniões e interesses dos outros Estados-membros e, ao mesmo tempo, à 

malha das redes de práticas que são geradas em nível nacional e transnacional.
824

 

Conclui que o Estado-nação é o produto de uma evolução específica na história da 

Europa, que foi transferido para o resto do mundo, com efeitos variados. No entanto, sua 

fórmula está em crise diante da pluralidade e da fragmentação presentes na sociedade 

contemporânea. Assim, sua renovação não pode se dar por meio de sua ampliação 

territorial para a forma de um Estado europeu (ou global), um Superestado. Só restaria à 
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União Europeia seguir a nova racionalidade global de diferença, pluralidade e “redes 

acêntricas”.
825

 

Analisando o fenômeno sob uma ótica mais global, sustenta que a globalização 

não leva à geração de um novo "plano jurídico" para além do Estado, mas à mudança 

fundamental na lei. Isto não implica a dissolução de uma ordem jurídica baseada na 

unidade e hierarquia, mas o surgimento de uma outra, que opera com leis de colisões na 

resolução do pluralismo jurídico, que altera o papel do Estado e da lei "intra-estatal".
826

 

 

2.3.4. Transconstitucionalismo 

 

Partindo da ideia de que o direito constitucional se emancipou de sua base 

originária, o Estado, em consequência das diversas ordens jurídicas que passam a interferir 

na solução de problemas constitucionais até mesmo contra a própria ordem estatal, bem 

como da constatação do fortalecimento das relações entre Estados para resolver problemas 

constitucionais comuns, Marcelo Neves apresenta o conceito de transconstitucionalismo. 

Segundo o autor, o novo conceito não se refere ao constitucionalismo internacional, 

transnacional, supranacional, estatal ou local, uma vez que “aponta para o 

desenvolvimento de problemas jurídicos que perpassam os diversos tipos de ordens 

jurídicas”.
827

 

Considera o transconstitucionalismo, sob uma perspectiva funcional, como “fator 

da integração sistêmica da sociedade hipercomplexa da atualidade”. Sob a perspectiva 

normativa, seria “fundamental à integração social da sociedade de hoje”. A pluralidade de 

ordens jurídicas implicaria uma “relação complementar entre identidade e alteridade”. 

Dessa forma, o puro estatalismo, internacionalismo, supranacionalismo, transnacionalismo 
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e o localismo não seriam espaços adequados para a solução dos problemas 

constitucionais.
828

 

O transconstitucionalismo utiliza-se da concepção de constituição do 

constitucionalismo
829

 para chegar ao conceito de Constituições transversais: 

“Cabe observar que a Constituição transversal não se restringe a 

uma conexão estrutural no nível da observação de primeira ordem 

entre os sistemas. Ela pressupõe que a política e o direito se 

vinculem construtivamente no plano reflexivo, implicando 

observações recíprocas de segunda ordem. Há formas de 

transversalidade estruturais no plano de uma legislação ordinária 

específica, de um regulamento concreto etc. Mas nesse caso não há 

uma pretensão de reflexidade abrangente em nenhum dos dois 

sistemas. No caso da Constituição transversal, o vínculo ocorre 

entre dois mecanismos reflexivos estruturais: por um lado, a 

Constituição jurídica como conjunto de normas, ou melhor, 

processo ou estrutura de normatização de processos de 

normatização; por outro, a Constituição política como decisão de 

decisão, ou melhor, processo e estrutura decisórios sobre processos 

de tomada de decisão coletivamente vinculante. Essa 

transversalidade reflexiva possibilita uma intensificação do 

aprendizado, mas pode, eventualmente, atuar parasitariamente para 

um ou ambos os sistemas.”
830

 

Segundo Marcelo Neves, a Constituição do Estado moderno “surge como uma 

ponte de transição institucional entre política e direito”, servindo ao desenvolvimento de 

“uma racionalidade transversal específica” que permite “o aprendizado e o intercâmbio 

recíproco de experiências com uma forma diversa de racionalidade”. Como ponto 

negativo, explica que “a transversalidade constitucional entre política e direito” envolve 

“irracionalidades alimentadas reciprocamente”, permitindo os fenômenos de “politização” 

do direito e “juridificação” da política, que leva ao “paradoxo da transversalidade entre 

Estado de direito e democracia”. Tal paradoxo, embora não apresente solução definitiva, 

pode ser controlado e solucionado nos caos concretos particularmente por meio dos 

tribunais constitucionais: 

“Além de sua função de filtragem seletiva de influências e 

irritações, eles servem ao bom funcionamento da Constituição 

como ‘ponte de transição’ entre racionalidades diversas. De certa 

maneira, pode-se dizer que eles atuam como fiscalizadores da 

legitimidade das passagens nos dois sentidos dessa ‘ponte’, 

servindo à realização da racionalidade transversal nos casos 

constitucionais. Embora contribuam casuisticamente para o 
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controle e a solução do paradoxo decorrente do entrelaçamento 

constitucional entre política e direito, eles não podem abolir esse 

paradoxo definitivamente, pois isso significaria a abolição da 

Constituição.”
831

  

Mas, para Marcelo Neves, essa “Constituição do Estado moderno como 

promotora da racionalidade transversal específica entre a racionalidade particular do 

direito e da política” não é a regra, tendo se desenvolvido apenas em poucos países.
832

 

No contexto atual de emergência de novas ordens jurídicas (internacionais, 

transnacionais e supranacionais), ganham intensidade os questionamentos quanto à 

possibilidade de Constituições transversais além do Estado, com a “função de desenvolver 

novas formas de racionalidades transversais”. Observa que o que mais chama a atenção da 

“ciência jurídica tradicional” é que estas novas ordens jurídicas pretendem se afirmar de 

forma independente do Estado ou contra o Estado, “pondo em cheque o próprio princípio 

da soberania estatal, viga mestra do direito internacional público clássico”.
833

  

Após analisar os modelos de constituição supranacional global, constituição 

supranacional regional e constituições civis transnacionais, Marcelo Neves conclui que o 

mais adequado é “incorporar essas ordens à rede de entrelaçamento de ordens jurídicas 

(estatais, supranacionais, internacionais e locais) no âmbito do afluente 

transconstitucionalismo”.
834

 

O transconstitucionalismo dedica-se, então, a “delinear as formas de relação entre 

ordens jurídicas diversas”. Baseado em Luhmann, Marcelo Neves explica que dentro de 

um mesmo sistema funcional da sociedade mundial moderna (o direito) convivem 

diferentes ordens jurídicas, todas subordinadas ao mesmo código binário lícito/ilícito, mas 

com diferentes “programas e critérios”. Essas ordens não se diferenciam apenas pela 

limitação da validade territorial, havendo também uma diferenciação em níveis (estatal, 

supranacional e internacional) e uma diferenciação funcional de ordens transnacionais 

desvinculadas do direito estatal.
835

 

Embora essa pluralidade de ordens jurídicas não seja novidade, o entrelaçamento 

entre elas e sua relativa independência das formas de intermediação política apresenta-se 

como um fenômeno contemporâneo que se expressa por meio dos novos atores 
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internacionais, da multiplicação de fontes internacionais, da incorporação de normas 

supranacionais ou internacionais, do diálogo entre juízes nacionais, supranacionais e 

internacionais, etc...
836

 

Marcelo Neves distingue o transconstitucionalismo do transnacionalismo nos 

seguintes termos: 

“Mas o peculiar ao transconstitucionalismo não é a existência 

desses entrelaçamentos entre ordens jurídicas, o chamado 

‘transconstitucionalismo jurídico’. No caso do 

transconstitucionalismo, as ordens se inter-relacionam no plano 

reflexivo de suas estruturas normativas que são auto-vinculantes e 

dispõem de primazia. Trata-se de uma ‘conversação 

constitucional’, que é incompatível com um ‘constitucional diklat’ 

de uma ordem em relação a outra. Ou seja, não cabe falar de uma 

estrutura hierárquica entre ordens: a incorporação recíproca de 

conteúdos implica uma releitura de sentido à luz da ordem 

receptora.”
837

 

O transconstitucionalismo, assim, origina uma “fertilização constitucional 

cruzada” (expressão de Slaughter), na medida em que as cortes se citam mutuamente com 

autoridade persuasiva.
838

 

Para Marcelo Neves, o transconstitucionalismo entre ordens jurídicas se 

caracteriza como um “constitucionalismo relativo a (soluções de) problemas jurídico-

constitucionais que se apresentam simultaneamente a diversas ordens”. Dessa forma, 

pressupõe que as diversas ordens envolvidas compartilhem princípios e regras básicas do 

constitucionalismo, como o respeito aos direitos humanos e os valores democráticos.
839

  

Conclui Marcelo Neves que: 

“As ordens estatais, internacionais, supranacionais, transnacionais 

e locais, consideradas como tipos específicos, são incapazes de 

oferecer, isoladamente, respostas complexamente adequadas para 

os problemas normativos da sociedade mundial. Os modelos de 

constitucionalismo internacional, supranacional ou transnacional, 

como alternativas à fragilidade do constitucionalismo estatal para 

enfrentar os graves problemas da sociedade mundial, levam a 

perspectivas parciais e unilaterais, não oferecendo, quando 

considerados isoladamente, soluções adequadas para os problemas 

constitucionais do presente. O transconstitucionalismo, como 

modelo de entrelaçamento que serve à racionalidade transversal 

entre ordens jurídicas diversas, abre-se a uma pluralidade de 

perspectivas para a solução de problemas constitucionais, melhor 
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adequando-se às relações entre ordens jurídicas do sistema jurídico 

heterárquico da sociedade mundial.”
840

 

O transconstitucionalismo, segundo Marcelo Neves, não nega os 

constitucionalismos estatais, ao contrário, prega sua abertura.
841

 Para tanto, o 

transconstitucionalismo funciona por meio de “um método que não se concentre em uma 

identidade cega”: as ordens jurídicas, quando confrontadas com problemas comuns, devem 

considerar a alteridade, sob pena de produzirem um bloqueio recíproco, buscando 

continuamente a reconstrução da “identidade constitucional”. 
842

 Para tanto, entende 

Marcelo Neves que o mais adequado não é a utilização do modelo de ponderação orientada 

pela “otimização”, conforme desenvolvido por Alexy, mas sim pela “contenção”. Dessa 

forma, conclui que: 

“Portanto, o método do transconstitucionalismo não pode ter como 

ponto de partida uma determinada ordem jurídica, muito menos as 

ordens dos mais poderosos, mas sim os problemas constitucionais 

que se apresentam enredando as diversas ordens. Da desconexão 

inicial entre ordens presas em suas respectivas identidades, o 

transconstitucionalismo viabiliza a articulação recíproca de regras 

e princípios em face do caso. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento de um método do transconstitucionalismo abre a 

possibilidade de construção de uma racionalidade transversal na 

relação entre princípios e regras de ordens jurídicas distintas. Isso 

implica que se considere três níveis de relações entre princípios e 

regras de ordens jurídicas diversas, cada um desses níveis 

entrelaçado circularmente com os outros: princípio-princípio, 

regra-regra, princípio-regra (havendo mais de duas ordens 

envolvidas, a situação torna-se ainda mais rica em possibilidades 

de entrelaçamentos).”
843

 

Observa, no entanto, que “o modelo de ênfase na alteridade” encontra limites no 

“sistema jurídico mundial de níveis múltiplos”.
844

  

Em sua obra, Marcelo Neves conclui que vivemos um momento de “superação do 

constitucionalismo provinciano ou paroquial pelo transconstitucionalismo”. Nesse 

contexto, o Estado deixa de ser o “locus privilegiado de solução de problemas 

constitucionais”, uma vez que a integração sistêmica da sociedade leva a 

“desterritorialização de problemas-caso jurídico-constitucionais”. Rejeitando as soluções 

apresentadas pelo internacionalismo (como uma nova hierarquização absoluta), o 

supranacionalismo (como panaceia jurídica), o  transnacionalismo (como fragmentação 

                                                           
840

NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo, p. 115.  
841

 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo, p.165. 
842

 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo, p. 242-243. 
843

 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo, p.245. 
844

 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Transconstitucionalismo, p. 246. 



 225 

libertadora do Estado) e o localismo (como expressão de uma eticidade definitivamente 

inviolável), sustenta caber ao transconstitucionalismo (como reconhecimento de diversas 

ordens jurídicas entrelaçadas na solução de problemas constitucionais) buscar formas 

transversais para a solução do problema por meio da alteridade.
845

  

Nas palavras do autor: “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.”
846

  

Conforme Marcelo Varella, o transconstitucionalismo de Marcelo Neves parte da 

concepção de constituições transversais. Nesse contexto, “os juízes nacionais e 

internacionais seriam pontes de transição entre os diversos atores estatais e não-estatais, 

num cenário complexo de multiplicidade de fontes de direito aplicáveis, por vezes 

antagônicas”. Modificando o conceito de constituição, o transconstitucionalismo seria o 

contato entre os diferentes conjuntos normativos, estatais e não-estatais, que regulam 

atualmente as relações no plano nacional e internacional, explicando a existência de uma 

nova ordem normativa. Caberia aos juízes, aplicando o princípio da margem nacional de 

apreciação, atenuar as divergências e adaptar o novo ordenamento às situações concretas 

de cada território.
847

 

 

 

2.4. Constitucionalismo Mundial? Globalização e Ordenamento Jurídico Mundial 

 

“Do mesmo modo como a família e a propriedade da família 

foram substituídas pela participação numa classe e por um 

território nacional, as sociedades circunscritas pelos estados 

nacionais começam a ser substituídas pela humanidade, e o 

planeta substitui o restrito território do Estado.”
848

 

 

A pluralidade de ordenamentos jurídicos, fruto do processo de globalização do 

direito constitucional, tanto pela via de erosão das constituições dos Estados nacionais, 

quanto pela institucionalização do direito internacional e da emergência de uma sociedade 
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civil global, leva ao ressurgimento das teorias cosmopolitistas, inspirados na ideia de 

República universal de Kant. Nesse processo, a esfera internacional tem sido fortalecida e 

ganhado novos contornos. Sabino Cassese observa que, lentamente, o Direito vem 

tomando o lugar da Política na arena global.
849

  

Segundo Marcelo Neves, a doutrina comparada apresenta diversos modelos de um 

constitucionalismo no plano supranacional ou internacional, que partem de concepções de 

“Estado Mundial”, passam por uma política mundial, até chegar na “caracterização da 

Carta da ONU como Constituição da comunidade internacional”.
850

  

A resposta universalista, na visão de Cristina Queiroz, é uma resposta positiva à 

avaliação dos elementos democráticos na ordem jurídico-internacional. Centra-se, na 

estratégia de defesa dos direitos humanos e sua garantia em nível internacional e global. 

Por meio de uma concepção de democracia fundada nos direitos humanos e no princípio da 

autodeterminação coletiva, estende a democracia constitucional ao espaço transnacional. 

Os partidários da resposta universalista defendem que apenas a constituição de uma 

“federação democrática mundial”, a “democracia cosmopolita”, “poderá configurar a 

globalização de acordo com as necessidades da Humanidade”. Defendem a revisão da 

Carta das Nações Unidas, com a reforma do Conselho de Segurança, a criação de um 

Parlamento global e a institucionalização de um novo Tribunal Internacional dos direitos 

do homem com natureza jurídica vinculante. Nessa fórmula, o monopólio da utilização 

legítima da força passaria gradualmente dos Estados para as instâncias globais, buscando-

se a desmilitarização  dos Estados como forma de garantir a “paz no mundo” mediante o 

incremento da cooperação política em nível regional, internacional e global.
851

 

José Eduardo Faria observa que, como resposta à crise do Estado e do Direito, 

decorrente da globalização, há quem defenda o projeto cosmopolita de Kant da “paz 

perpétua” e do Estado Universal dos povos”. Para tanto, partem da experiência de 

institucionalização da política internacional e de constitucionalização do direito 

internacional, apontando para o surgimento de uma “política interna mundial”. Nesse 

contexto de interação entre regiões e novos atores, o modelo westfaliano seria substituído 

por uma “república federal mundial”.
852
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Nico Krisch chama de “constitucionalismo estrutural” a vertente que busca 

identificar e conceber estruturas constitucionais em um nível global. Essa vertente baseia-

se, em parte, nas concepções luhmannianas de constituição, buscando "acoplamentos 

estruturais" entre política e direito em nível global. Alguns autores, no entanto, utilizam 

uma visão mais substantiva da Constituição, tentando descrever a Carta das Nações Unidas 

como uma "constituição mundial". Outros adotam uma abordagem normativa mais aberta e 

desenvolvem modelos para a reestruturação política global em uma veia constitucional. 

Como exemplo, “as visões institucionais globais de David Held, Jürgen Habermas ou Iris 

Marion Young são, apesar de suas diferenças, todas informadas pela função interna de 

constituições na formação e delimitação das competências dos diferentes órgãos e níveis 

de governo e resolução de conflitos entre eles”. Já uma visão federalista é defendida  por 

Mattias Kumm, cujo modelo prevê instituições globais em que os poderes são distribuídos 

de acordo com normas como a subsidiariedade e a participação adequada de todos nas 

decisões que os afetam. Christian Tomuschat, por sua vez, vê a ordem jurídica 

internacional como avanço para uma estrutura que não só define valores e processos 

comuns, mas também o lugar de outras instituições, ou seja, o Estado, na ordem econômica 

global.
853

 

Ao pensar o constitucionalismo mundial, Canotilho entende que: 

“Com efeito, as relações internacionais devem ser cada vez mais 

relações reguladas em termos de direito e de justiça, convertendo-

se o direito internacional numa verdadeira ordem imperativa, à 

qual não falta um núcleo material duro – o jus cogens internacional 

– vertebrador quer da ‘política e relações internacionais’ quer da 

própria construção constitucional interna. Para além deste jus 

cogens, o direito internacional tende a transformar-se em suporte 

das relações internacionais através da progressiva elevação dos 

direitos humanos – na parte em que não integrem já o jus cogens – 

a padrão jurídico de conduta política, interna e externa. Estas 

últimas premissas – o jus cogens e os direitos humanos -, 

articuladas com o papel da organização internacional, fornecerão 

um enquadramento razoável para o constitucionalismo global.”
854

 

 

2.4.1. Globalização Judicial  

 

                                                           
853

 KRISCH, Nico. “Postnational Constitutionalism?”, p. 6-7. 
854

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1370. 



 228 

Anne-Marie Slaughter, baseada em teorias liberais e na ideia de que o Estado 

(enquanto poder) não existe mais, constrói uma teoria transnacional da nova ordem 

mundial. Nessa nova ordem, os principais atores políticos são os indivíduos e os grupos 

privados, que definem o interesse dos Estados. O Estado passa a ser composto por 

“instituições políticas independentes”, que dialogam com indivíduos e grupos sociais. 

Esses Estados, no campo internacional, interrelacionam-se buscando a cooperação e a 

regulação de suas atividades.
855

 

Slaughter observa que, nessa nova ordem mundial, ocorre junto à globalização 

dos mercados a “globalização judicial”: “um processo de interação judicial através, acima 

e abaixo das fronteiras, com troca de ideias e cooperação em casos envolvendo direito 

nacional e internacional”. Apresenta cinco categorias de interação judicial: relações entre 

cortes nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia; interações entre a Corte 

Europeia de Direitos Humanos e as cortes nacionais; o surgimento de uma “consideração 

judicial” em litígios transnacionais; “fertilização cruzada” constitucional (constitutional 

cross-fertilization); e reuniões entre juízes de todo o mundo. Segundo a autora: “todos são 

exemplos de juízes procurando, falando e às vezes agindo além dos limites do sistema 

legal nacional, respondendo às inúmeras forças da globalização”.
856

 

Defende que o sistema legal da União Europeia foi construído a partir do reenvio 

de casos pelas cortes nacionais ao Tribunal de Justiça da União. Os juízes ordinários 

nacionais, enxergando no Tribunal de Justiça a figura de um tribunal supranacional, 

ignoraram seus próprios Tribunais supremos e o poder executivo nacional. O Tribunal, por 

sua vez, aproveitou-se para firmar o entendimento de que o direito da União Europeia é 

“autoaplicável” e, assim, capaz de ser invocados por indivíduos perante cortes nacionais. 

Como resultado, capacitou os indivíduos e as cortes nacionais a assegurar que o governo 

(executivo e legislativo) mantenha-se fiel aos seus compromissos internacionais.
857

 

A partir da análise da experiência da Corte Europeia de Direitos Humanos, 

entende que estamos indo em direção a uma “comunidade global de direitos humanos”. 

Como os direitos humanos não são apenas garantidos pelas constituições nacionais, mas 
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também por tratados de direitos humanos internacionais, quando os Tribunais 

internacionais se juntam à mistura de tribunais constitucionais nacionais, “o resultado é 

uma comunidade verdadeiramente global de cortes e direito”.
858

 

Como exemplo de relações horizontais entre cortes nacionais através das 

fronteiras (cooperação judicial transnacional), teríamos a emergência da “consideração 

judicial” (Judicial comity), que significa: “o respeito devido às leis e aos atos de outras 

nações em virtude da pertença comum ao sistema internacional - uma presunção de 

reconhecimento que é mais do que cortesia e do que obrigação”. Para Slaughter, a 

“consideração judicial” fornece a estrutura e as regras básicas para um diálogo global entre 

os juízes no contexto de casos que envolvem um litígio transnacional, próprio da 

globalização econômica. Nesses casos, “juízes estão efetivamente negociando uns com os 

outros para determinar qual corte nacional deve controlar qual parte das ações judiciais 

multinacionais”.
859

 

A “fertilização cruzada” constitucional, particularmente entre cortes 

constitucionais, consiste em um diálogo entre cortes constitucionais pelo mundo em 

assuntos de interesse comum. Esse diálogo consiste na “mútua citação e interações cada 

vez mais diretas, muitas vezes pela via eletrônica”. Embora não seja um fenômeno novo, 

muitos estudiosos apontam para o aparecimento de novas características distintivas: “a 

identidade dos participantes, a dimensão interativa do processo, os motivos para os 

empréstimos transnacionais, e a construção de auto-consciência da comunidade judicial 

mundial”. Conclui que “onde juízes citam decisões estrangeiras com autoridade persuasiva 

e são persuadidos a ponto das decisões convergirem em alguns temas, a fertilização 

cruzada constitucional começa a evoluir para algo mais profundo, semelhante a uma 

jurisprudência global”.
860

 

Por fim, os encontros entre juízes de toda a parte (entre juízes de tribunais 

constitucionais, entre tribunais internacionais, entre tribunais nacionais e internacionais, 

entre tribunais regionais,...), ao  redor do mundo (Europa, Common Law, América 

Latina,...), intensificaram-se nas últimas décadas. Em 1995, a Organização das Supremas 

Cortes das Américas organizou um encontro com vinte e cinco representantes de Cortes 

Constitucionais, no qual foi aprovada uma Carta para a organização com os objetivos de 

“promover e fortalecer a independência judicial e o Estado de direito entre os membros, 
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bem como propor o tratamento constitucional adequada ao Judiciário como poder 

fundamental do Estado”.
861

 

Slaughter conclui que: 

“O que é mais impressionante sobre o mundo das redes judicias, no 

entanto, é a forma como todas elas se encaixam. Falar de um 

‘sistema legal global’ soa ambicioso, se não fantasioso. Ele evoca 

imagens de supremos tribunais globais cuidadosamente amarrados 

com satélites em cada região e país, com cortes nacionais 

cuidadosamente amarradas. Na verdade, no entanto, o sistema 

descrito aqui é vagamente composto de redes horizontais e 

verticais de juízes nacionais e supranacionais. Isso é parecido em 

alguns aspectos com uma "comunidade de tribunais” global, no 

sentido de que os juízes de todo o mundo interagem uns com os 

outros conscientes da sua adesão e participação em um 

empreendimento comum - independentemente de sua condição 

local, nacional, regional, ou internacionais.”
862

 

Segundo Alex Mills e Tim Stephens, de acordo com a teoria liberal do Slaughter, 

“o foco para a ordem mundial não é o Palácio da Paz, mas os tribunais internos de Estados 

democráticos liberais”. A defesa de um “sistema constitucional internacional” seria, ainda, 

precipitado. Assim, propõe a noção de uma “comunidade transnacional de juízes”, onde os 

juízes produziriam um “mercado livre de ideias” para a solução de problemas jurídicos 

comuns, a disposição para serem “compradas” pelos órgãos judiciários dos demais Estados 

na solução de um caso concreto. Entende que, em um mundo de Estados liberais, todas os 

tribunais deveriam funcionar na mesma direção, comprometidos com os mesmos valores 

de justiça e Estado de direito.
863

 

Marcelo Dias Varella aponta que a ideia de Slaugther “parece ignorar a 

diversidade cultural e os diferentes elementos que influem na exportação de ideias”. 

Lembra que países desenvolvidos não costumam utilizar a jurisprudência de outros 

Estados, sendo mais comum a utilização de precedentes de países influentes no cenário 
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mundial por países com democracias jovens. A autora, ao defender soluções comuns, 

esquece das especificidades culturais que precisam ser respeitadas.
864

 

A verdade é que a “comunidade de juízes”, ou o “diálogo judicial”, a “conversa 

judicial” e a “coordenação inter-judicial”, todas as formas utilizadas para se referir ao 

mesmo fenômeno, como aponta Sabino Cassese, assume um papel fundamental na 

condução e regulação das formas de relacionamento entre os diversos ordenamentos (local, 

nacional, regional/supranacional, internacional/global).
865

 

Para Cassese, a fragmentação de ordens jurídicas é produto da proliferação de 

Cortes Internacionais. Em particular, o crescimento do número de tribunais internacionais 

importa no desenvolvimento de jurisprudências divergentes e conflitantes entre si.
 866

  

Verifica-se a ocorrência de pelo menos quatro relações possíveis entre os 

múltiplos ordenamentos: entre o nacional e o comunitário (regional/supranacional), entre o 

nacional e o internacional de tutela de direitos humanos, entre o comunitário e o global, 

entre o nacional e o global. Conforme Cassese, todas essas relações não são reguladas “de 

cima”, por um ordenamento jurídico superior, sendo seu regulamento desenvolvido pelo 

poder judiciário.
867

 

Na presença de uma grande variedade de normas globais (internacionais, 

comunitárias, estatais e privadas)
868

, não organizadas de forma hierárquica em um sistema, 

os tribunais fornecem a unidade jurídica e, mas, ao mesmo tempo, asseguraram a ligação 

entre os diferentes sistemas.
869

 

O papel integrador dos juízes se expressa por meio das seguintes “doutrinas”: 1) 

contra-limite (um direito “superior” é aceito por um direito “inferior” desde que o primeiro 

respeite os princípios fundamentais do último); 2) margem de apreciação  (um direito 

“superior” se impõe a um direito “inferior”, mas deixa uma margem livre para o último); 
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3) distinção entre supremacia e primazia (um direito “superior” se aplica à ordem jurídica 

“inferior”, não em razão de sua superioridade hierárquica, mas em função da distinção de 

competências dos dois ordenamentos); 4) norma interposta (o direito “superior” se impõe 

diante das normas primárias do ordenamento “inferior”, mas não às normas 

constitucionais); 5) efeito direto e interpretação conforme (um direito “superior”, embora 

não seja diretamente dirigido aos indivíduos, obriga às autoridades do ordenamento 

jurídico “inferior” que apliquem suas normas de modo conforme ao direito “superior”); 6) 

“judicial comity” ou referências entre regimes regulatórios (os ordenamentos jurídicos 

supranacionais devem ser entendidas como ordens integradas ou submetidas à obrigação 

de cooperação); 7) proteção equivalente (um ordenamento jurídico reconhece a validade de 

um outro ordenamento jurídico desde que o último garanta uma proteção dos direitos 

humanos equivalente à sua); 8) divisão de funções (um ordenamento jurídico cede a um 

outro ordenamento uma determinada função se este tem como principal atribuição o 

cuidado daquela função); 9) subsidiariedade (um ordenamento jurídico se abstêm de 

interferir em uma matéria em favor de outro ordenamento jurídico também competente, 

mas mais próximo do interesse tutelado).
870 

No mesmo sentido, Canotilho aponta a centralidade dos tribunais na forma como 

as “comunidades de direito” implementam o primado do direito, construindo o rule of law 

por meio do controle e da aplicação/interpretação de seus princípios.
871

 

 

2.4.2. Constitucionalismo Global  

 

Anne Peters desenvolve a ideia de um “Constitucionalismo Global”, enquanto 

discurso e processo, no qual o sistema internacional de proteção dos direitos humanos 

impõe modificações ao princípio da soberania dos Estados e foco na responsabilidade 

desses Estados, especialmente com a comunidade internacional.
872

 

Por “Constitucionalismo global” entende “uma agenda acadêmica e política que 

identifica e defende a aplicação de princípios constitucionalistas na esfera jurídica 
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internacional”, com a finalidade de tornar mais eficaz e equânime o ordenamento jurídico 

internacional.
873

 

Segundo Anne Peters, os críticos do constitucionalismo global o entendem  como 

um “discurso normativamente perigoso” por ser, supostamente, antipluralista, “criar 

artificialmente uma falsa legitimidade” e “prometer um fim irrealista da política”. Para a 

autora, no entanto, o discurso a favor da constitucionalização global funcionaria como uma 

espécie de compensação da erosão constitucional nacional provocada pela globalização. A 

utilização do vocabulário constitucional em nível internacional traz à tona o problema do 

déficit de legitimidade democrática da esfera internacional, sugerindo novas soluções.
874

 

Explica que a adoção do constitucionalismo global demanda que os princípios 

constitucionais do respeito aos direitos humanos, separação dos poderes, solidariedade e 

democracia sejam aplicados não só no interior dos Estados, mas também nas relações entre 

Estados, nas organizações internacionais e nas relações não-institucionalizadas entre 

estados.
 875

 

Defende que a constitucionalização do direito internacional é uma questão de 

grau. Consiste em um processo contínuo, não linear, frequentemente interrompido e 

acompanhado por tendências antagônicas. Seu principal mérito é “abrir um horizonte 

normativo para as aspirações de reforma” na esfera internacional. O constitucionalismo 

global está dissociado de uma ordem jurídica e política singular, inserindo-se no contexto 

de um constitucionalismo pluralista.
876

 

O constitucionalismo global não depende dos conceitos de Estado e Constituição. 

A ideia de uma comunidade internacional pode ser uma condição prévia ou, ao contrário, o 

resultado da própria constitucionalização do ordenamento jurídico internacional.
877

 Nas 

palavras de Anne Peters: 

 “Constitucionalismo, como eu o entendo, postula que as pessoas 

singulares são a unidade última da preocupação legal. 

Constitucionalistas globais abandonam a ideia de que os Estados 

soberanos são a fonte material de normas internacionais. Em 

consequência, a fonte normativa suprema do direito internacional é 
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- a partir de uma perspectiva constitucionalista - a humanidade, e 

não soberania.”
878

 

Explica que o surgimento e o fortalecimento de uma comunidade constitucional 

global é tanto uma manifestação como um condutor do constitucionalismo global, Por sua 

vez, a constitucionalização do direito internacional é, ao mesmo tempo, uma explicação e 

um fator de promoção da comunitarização.
879

 

Nesse contexto de constitucionalização global, identifica uma possível erosão do 

conceito de soberania. A solução dada pelos constitucionalistas é a de uma releitura do 

conceito, passando a soberania a implicar a noção de “responsabilidade de proteger”. A 

nova concepção tem as necessidades humanas como ponto de partida e muda o foco de 

Estado “de direitos” para Estado “de obrigações” (ou responsabilidades). O soberano passa 

a ser responsável por alguém (os seres humanos) e para alguma coisa (as tarefas a serem 

executadas). As tarefas são executadas tanto interna quanto externamente. Para Anne 

Peters, “o soberano responsável é responsável perante dois princípios: a população do 

Estado, de um lado, e à comunidade internacional, por outro lado”.
 880

 

Conclui que o constitucionalismo global tem potencial para compensar o 

esvaziamento das garantias constitucionais nacionais. Em uma ordem mundial 

constitucionalizada, Estados cumprem funções importantes e, portanto, têm um papel 

legítimo a desempenhar. Os Estados nacionais funcionam como mediadores entre os 

governos sub-estatais e supra-estatais (Estado multinível).
881

 

Peters lembra que o déficit democrático do Direito Internacional e da governança 

global é uma das questões centrais da política mundial contemporânea. Como resposta a 

esta questão, a constitucionalização da esfera global exigiria um mecanismo democrático 

duplo: “deve referir-se tanto ao governo dentro de Estados-nação e à governança 'acima' 

dos estados, portanto, a vários níveis de governação”. A democracia seria multinível, “com 

blocos de construção nacionais e internacionais”.
882
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Na lição de Anne Peters, a democracia na esfera global, para ser implementada, 

demandaria “novas formas de ação política dos cidadãos e organizações da sociedade 

civil”, alcançadas por meio da “evolução do conceito de democracia”. O modelo proposto 

funcionaria por meio dos Estados nacionais democráticos, de uma cidadania transnacional 

legitimadora da governança internacional, da participação da sociedade civil global e “por 

via de um desenho institucional não estatal com consultas e referendos transnacionais, 

modelos de representação pelos cidadãos, assembleias parlamentares e mais 

transparência.”.
883

 

Favorável à ideia de um constitucionalismo global, Paulo Ferreira da Cunha 

sustenta que o mesmo “funda-se sobre valores e princípios constitucionais gerais, também 

eles globalizados”.
884

 

Canotilho também posiciona-se tendencialmente favorável ao chamado 

constitucionalismo global. No entanto, observa que a emergência do constitucionalismo 

global  ainda não é capaz de neutralizar o constitucionalismo nacional, ainda fundado nas 

seguintes premissas: 1) soberania do Estado, interna e externa; 2) centralidade jurídica e 

política da constituição interna; 3) aplicação do direito internacional nos termos definidos 

pela constituição nacional; 4) identificação da população que vive no território com o 

“povo do Estado”. Por outro lado, admite que o fortalecimento do jus cogens e dos direitos 

humanos sugerem a vinculação do poder constituinte dos Estados e suas respectivas 

constituições aos princípios e regras de direito internacional peremptório.
885

 

 

2.4.3. Constituição Global  

 

Canotilho observa que enquanto o problema da constituição nacional era a 

limitação jurídica do poder absoluto, o problema da constituição global é a regulação das 

“dinâmicas sociais relacionadas com a digitalização, a privatização e a rede global”.
886

 

Alguns teóricos, com base em teorias cosmopolitas, buscam construir uma 

Constituição global à semelhança das constituições nacionais, tendo na Carta das Nações 

Unidas, “criada pela international community no exercício de um poder político 
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mundialmente legitimado”, seu fundamento. Canotilho observa, no entanto, que essas 

teorias não levam em consideração as diferenças existentes entre uma sociedade estatal e 

uma sociedade internacional, especialmente em relação à tomada de decisão e à formação 

democrática da vontade.
 887

  

Outros, buscam a construção de uma Constituição Global ao dissociar 

Constituição do Estado, ou seja, diante da inexistência de um “Estado mundial” constrói-se 

a “constituição global sem Estado mundial”, mas não explicam “quem” substitui o Estado. 

Os sujeitos constitucionais seriam os sujeitos, as organizações internacionais, as uniões 

internacionais de trabalhadores, as organizações não governamentais, etc.
888

 

Uma terceira corrente, por sua vez, busca a constituição global a partir dos 

direitos humanos, apresentando a “constituição de direitos global”. Esses direitos seriam 

oponíveis não só aos entes políticos, mas também aos centros de poder econômico.
889

 

Segundo Marcelo Neves, Habermas propõe uma “política interna mundial sem 

governo mundial” como forma de constitucionalização do direito internacional.
890

  

Segundo Jürgen Habermas, “a comunidade internacional dos Estados tem de 

progredir para uma comunidade cosmopolita de Estados e dos cidadãos do mundo”.
891

 

Nessa direção, considera que “a União Europeia pode ser concebida como um passo 

decisivo no caminho para uma sociedade mundial constituída politicamente.
892

 

Para Habermas, o avanço dos sistemas funcionais da sociedade mundial para além 

das fronteiras do Estado-nação faz surgir uma “ordem de grandeza ainda desconhecida” e, 

assim, uma necessidade de regulamentação em novas bases. Assim, lança a ideia da 

“constituição democrática da sociedade mundial”.
893

 

Entende que essa Constituição democrática da sociedade mundial exige uma 

comunidade de cidadãos do mundo (Weltbürgergemeinschaft) e, assim, partindo da 

experiência da União Europeia, conclui que “a figura de pensamento de uma cooperação 

constituinte entre cidadãos e Estados aponta para o caminho pelo qual a comunidade 

internacional existente entre Estados poderia ser complementada com uma comunidade 
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cosmopolita”. No entanto, explica que essa comunidade não se confundiria com uma 

“república mundial”, mas se assemelharia a uma “associação supraestatal composta de 

cidadãos e povos dos Estados”, mantendo com os Estados os meios para a utilização 

legítima do poder.
894

 

Nesse modelo de Constituição Global, os indivíduos teriam acento em uma 

espécie de “câmara baixa” da Assembleia Geral da ONU e uma “câmara alta” para os 

Estados, de modo que a Justiça fosse alcançada pelos cidadãos do mundo ao lado dos 

cidadãos do Estado em equilíbrio. Nas palavras do autor: 

“Às razões igualitárias do cidadão do mundo, que insistem no igual 

tratamento e na igualdade distributiva, opõem-se hoje as razões 

comparativamente conservadoras dos cidadãos do Estado, que 

reclamam pela conservação de suas liberdades que já se realizam 

no âmbito estatal (e se orientam contra a destruição do modelo 

exemplar de participação no Estado de bem-estar social; isso não 

excluiria, caso necessário, uma redução parcial dos próprios níveis 

de bem-estar). A concorrência entre essas duas perspectivas se 

justifica por causa de um desequilíbrio histórico de 

desenvolvimento, o qual a política interna mundial não poderia 

simplesmente abstrair, ainda que tal desequilíbrio devesse ser 

sucessivamente superado. O Parlamento mundial teria de levar em 

consideração essa dupla perspectiva, sobretudo em seu papel como 

o intérprete da Carta das Nações Unidas capaz de aperfeiçoar as 

questões jurídicas.”
895

 

A divisão dos poderes seria garantida por meio de uma reforma do Conselho de 

Segurança e da ampliação dos poderes dos Tribunais Internacionais e da Assembleia-Geral 

da ONU. As Nações Unidas se concentrariam em tarefas centrais, como a proteção dos 

direitos humanos e a proibição da violência, permitindo que a “organização mundial seria 

de tal modo subdividida e estruturada que poderia realizar suas funções limitadas, mas 

elementares, de manutenção da ordem”.
896

 

Na teoria de Habermas, a própria comunidade mundial não assumiria um caráter 

estatal, sendo que os detentores do monopólio estatal da violência se submeteriam ao 

Conselho de Segurança, cujas resoluções seriam controladas pelas Cortes. Dessa forma, 

aos Estados caberia efetivar seu potencial a serviço da organização mundial, havendo o 

deslocamento do poder de sanção do Estado e do direito em favor das Nações Unidas, a 

semelhança do que ocorreu na União Europeia.
897

 

                                                           
894

 HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa, p. 94-95. 
895

 HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa, p. 95-96. 
896

 HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa, p. 97. 
897

 HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa, p. 97-98. 



 238 

Na visão de Habermas, as tarefas das Nações Unidas adotariam as perspectivas 

moral, política e jurídica. A partir de uma reforma do sistema das Nações Unidas, suas 

decisões assumiriam uma natureza mais jurídica do que política. Assim, “o Parlamento 

mundial orientaria os debates sobre as condições de fundo da justiça global, e o Conselho 

de Segurança tomaria as decisões importantes, sendo estas, porém, amplamente 

judicializadas e controladas pelas Cortes”.
898

 

A legitimidade da comunidade global será alcançada, segundo Habermas, quando 

se fizerem presentes as seguintes condições: ampliação da comunidade internacional até se 

tornar uma comunidade cosmopolita com a representação dos “cidadãos do mundo” por 

meio de eleições; limitação das competências das Nações Unidas às tarefas centrais de 

garantia da ordem com conteúdo moral e jurídico; admissão de que “o contexto 

comunicativo global, produzido entre outras coisas pela tecnologia digital”, é suficiente 

para possibilitar que todas as populações formem um juízo fundamentado sobre o conteúdo 

moral das decisões da ONU.
899

 

Alfonso de Julios-Campuzano defende que a sobrevivência do constitucionalismo 

depende de um empenho supranacional com a construção de uma constituição baseada na 

interdependência e não na autarquia e auto-suficiência do modelo tradicional. Sustenta que 

o projeto de uma Constituição cosmopolita deve “assegurar a plena realização dos direitos 

humanos através de um completo sistema de garantias”, com inspiração nas exigências 

normativas da Declaração Universal de Direitos Humanos, no pacto internacional de 

direitos civis e políticos e no pacto internacional de direitos econômicos, sociais e 

culturais. Essa Constituição precisaria articular “quatro grandes contratos mundiais”, base 

de um direito global: “um contrato global para satisfação das necessidades básicas” (o que 

demandaria uma reestruturação da ordem econômica mundial e suas estruturas – FMI, BM, 

OMC); “um contrato global para a paz, a tolerância e o diálogo entre culturas” (modelo de 

direitos humanos capaz de combinar universalismo com multiculturalidade); “contrato 

planetário sobre o desenvolvimento sustentável”; um “contrato global democrático para 

um novo regime político internacional” (participação democrática em nível 

supranacional).
900

 

Para Paulo Ferreira da Cunha, uma Constituição Global representa “o corolário de 

uma sequência natural de circunstâncias, incluindo circunstâncias conceituais”. Lembra 
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que as declarações de direitos do século XVIII já se endereçavam à humanidade e que a 

constituição é um conceito histórico-universal. Segundo o autor, “o conceito de 

constituição global acaba por nem ser uma descoberta, e muito menos uma invenção, 

constituindo antes um ovo de Colombo”.
901

 

 

2.4.4. Constitucionalização Mundial? 

 

Dieter Grimm, ao analisar as realizações e perspectivas do constitucionalismo em 

um mundo em transformações, identifica que o sucesso do modelo de Estado 

constitucionalista, que permitiu a proliferação do constitucionalismo mundo a fora, foi 

acompanhado, ao mesmo tempo, por uma erosão interna e externa do Estado, na medida 

em que passa a compartilhar o poder público com inúmeros atores não-estatais, que coloca 

em risco as conquistas do constitucionalismo.
902

 

Como resposta a esse processo de evolução, representando uma evolução do 

constitucionalismo, muitas doutrinas buscam a elevação do direito constitucional ao plano 

internacional, por isso a crescente utilização do termo “constitucionalização”. Processos de 

constitucionalização já são vistos em andamento, não só na Europa, em razão da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem e do primado do direito comunitário, como 

também em nível mundial.
903

 

Grimm ensina que muitos autores identificam o constitucionalismo com a ideia de 

submissão da política ao Direito. No entanto, o constitucionalismo moderno não se limita à 

“legalização do poder público”, sendo caracterizado por: 

“1) a Constituição no sentido moderno é um conjunto de normas 

jurídicas e não uma construção filosófica. As normas emanam de 

uma decisão política e não de alguma verdade pré-estabelecida.  

2) o objetivo destas normas é regular o estabelecimento e o 

exercício do poder público em oposição a uma mera modificação 

de um poder público pré-existente. 

3) a regulação é abrangente no sentido de que não são 

reconhecidos portadores extra-constitucionais do poder público 

nem formas e meios extra-constitucionais de exercício desse poder. 
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4) o Direito constitucional encontra sua origem no povo como a 

única fonte legítima de poder. A distinção entre pouvoir 

constituant e pouvoir constitué é essencial para a constituição. 

5) o Direito Constitucional é a lei maior. Goza de primazia sobre 

todas as outras leis e atos legais emanadas do governo. Atos 

incompatíveis com a Constituição não adquirem força jurídica.”
904

 

Para Grimm, os elementos democráticos e o Estado de Direito não podem ser 

separados sem diminuir as conquistas do constitucionalismo. Ainda, para a emergência da 

Constituição é necessária a presença de duas outras condições prévias: a existência de um 

objeto capaz de ser regulado na forma específica de uma Constituição e a inexistência de 

concorrência para o poder público do Estado dentro do território.
905

 

A erosão da soberania, embora ainda sem significados definidos, e a relativização 

das fronteiras, além da visão do jus cogens como direito independente da vontade dos 

Estados e capaz de limitar seu poder, são fatores apontados como responsáveis pela crise 

do constitucionalismo nacional e advento de um mundial. Por tudo, “o Estado não é mais a 

fonte exclusiva de Direito dentro de um território.
906

 

No entanto, para Grimm, as consequências para as constituições são: 

“1) A Constituição continua a ser um conjunto de normas legais 

que devem a sua validade a uma decisão política. 

2) O seu objetivo continua a ser o estabelecimento e o exercício do 

poder público, mas apenas na medida em que é poder do Estado. 

3) Uma vez que o poder público e poder do Estado já não são 

congruentes, a Constituição deixa de regular o poder público de 

forma coerente e abrangente. 

4) Por conseguinte, o primado do direito constitucional não é mais 

exclusivo. Ele prevalece sobre o direito interno ordinário e atua 

aplicando o direito nacional, não em geral. 

5) A constituição ainda emana ou é atribuída ao povo. Mas já não 

pode assegurar que qualquer poder público a tomar efeito no 
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interior do estado tem a sua fonte no povo e está democraticamente 

legitimado pelo povo.”
907

 

Assim, Dieter Grimm conclui que o surgimento de um poder público 

internacional não torna obsoleta ou ineficaz a constituição nacional. No entanto, junto com 

a diminuição do Estado, a constituição entra em declínio e tende a se tornar uma “ordem 

parcial”. Agora, apenas quando as normas constitucionais nacionais e internacionais são 

vistas juntas é que surgem as condições necessárias para regulação da política de um 

país.
908

 

A “Constitucionalização” significa, desse modo, “um processo de construção de 

Constituição além do Estado”, aplicável às entidades políticas internacionais, às parcerias 

público-privadas em nível internacional e aos atores privados internacionais.
909

 Em nível 

global, no entanto, diante da inexistência de uma organização de poderes comparável à 

União Europeia, não estão presentes as condições para a formação de “um sistema global 

de poder público internacional”, que funciona por meio de “ilhas dentro de um oceano de 

relações internacionais tradicionais”. Nas palavras de Grimm: 

 “A este respeito, a ordem internacional se assemelha atualmente a 

ordem medieval pré-estado, com seus muitos portadores 

independentes dos poderes dispersos. Como ordem medieval, o 

nível internacional não é suscetível ao tipo de regulamentação 

coerente e abrangente que caracteriza a constituição.”
910

 

Para Grimm, “a realização do constitucionalismo não pode ser reconstruída em 

nível internacional ou transnacional”. Embora a regulamentação do poder público esteja se 

expandindo internacionalmente, trata-se de uma “legalização incapaz de viver de acordo 

com o padrão do constitucionalismo”. Os Estados não estão fora do jogo internacional e 

transnacional, uma vez que a globalização não atingiu o “monopólio do uso legítimo da 

força”. Nenhuma organização internacional, não-governamental, tribunal internacional ou 
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órgão de arbitragem privada possui tal característica, não tendo mecanismos de aplicação 

do direito de forma independente do Estado.
911

 

Nessa mesma direção, Cristina Queiroz observa que o Direito Internacional 

“constitucionalmente orientado” consiste em uma forma de “Direito de coordenação entre 

Estados soberanos” incapaz de prejudicar a autonomia constitucional dos Estados, 

representando apenas uma forma de “transposição” dos “objetivos constitucionais” para o 

nível internacional.
912

 

Para Canotilho, uma concepção rígida da ideia constitucional pode por em risco o 

próprio constitucionalismo. É necessária que uma ideia dinâmica de constituição seja 

apresentada como resposta aos desafios colocados pela internacionalização, globalização e 

good governance
913

. Para tanto, será necessário romper com alguns paradigmas e aceitar: 

1) ruptura da relação Constituição-Estado; 2) aceitar a ideia de um constitucionalismo 

evolutivo; 3) substituir a hierarquia normativa do direito constitucional por um sistema 

multipolar de “governance” constitucional.
914

 

Massimo Luciani, contudo, vê com preocupação as pretensões universalistas que 

buscam enfraquecer os Estados nacionais. Em sua opinião, os Estados precisam superar 

seu papel frente a desfragmentação produzida pela globalização. Sustenta que uma ordem 

jurídica só existe com base em uma ordem política: “o Direito precisa do Poder, ao mesmo 

tempo que é um limite contra o poder”. Assim, lembra que a essência do 

constitucionalismo é a limitação do poder legítimo. Nesse contexto, afirma que a 

Constituição deve ser o paradigma do controle do direito supranacional.
915

 

 

 

2.5. Síntese conclusiva do Capítulo 2 
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A complexidade da vida contemporânea parece ter alcançado o mundo jurídico. O 

desenvolvimento e a consolidação dos valores constitucionais da democracia e prevalência 

dos direitos humanos, bem como o fortalecimento da interação entre pessoas propiciado 

pelas novas tecnologias, em especial a internet, tornam o direito constitucional e o direito 

internacional mais complexos. A síntese de tudo isso parece ser a aproximação entre os 

dois ramos, uma mútua interferência entre constitucionalismo e internacionalismo. 

O desenvolvimento do direito internacional, sua institucionalização e, 

consequentemente, novas fontes de normas, com novos atores, exige que os princípios 

vetores do constitucionalismo sejam observados também nessa esfera. Assim, podemos 

falar em uma constitucionalização do direito internacional que, mais do que uma realidade 

pronta, indica a necessidade de enfrentar novos desafios, em especial, a superação do 

déficit democrático de suas instituições. 

Por outro lado, a medida em que a democracia se consolida nos Estados 

modernos, experimentando um grau cada vez maior de limitação do poder pelo Direito e 

respeito aos direitos humanos, tais Estados são levados a se abrir para o Direito 

Internacional, tanto como forma de ampliar a proteção dos direitos humanos e, assim, a 

limitação do poder do Estado, como consequência da busca de um modelo de convivência 

internacional que privilegie esses valores. Pode-se até chamar de Estado Constitucional 

Cooperativo, como sugere Peter Häberle. 

Nesses processos de mútua implicação entre constitucionalização e 

internacionalização, guiados sempre pelos valores constitucionais da democracia e da 

liberdade, surgem ou se fortalecem outros ordenamentos jurídicos (além dos tradicionais 

ordenamentos nacionais e internacional, os locais, regionais, transnacionais...). A liberdade 

alcançada, por meio das tecnologias contemporâneas, permite trocas entre indivíduos e 

organizações entre indivíduos que perpassam as fronteiras estatais e desligam-se do poder 

estatal. 

Nesse contexto, velhas práticas constitucionais se intensificam (uso do direito 

estrangeiro e da jurisprudência de outros tribunais para decidir casos cada vez mais 

complexos), que agora recebem novos nomes: Diálogo entre Cortes, Cross-

Constitucionalismo, Fertilização Cruzada...  

Mas também novas práticas constitucionais são necessárias como forma de 

harmonização dos múltiplos ordenamentos que trabalham em diferentes planos. Como se 
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trata de algo ainda em construção, várias doutrinas se desenvolvem, algumas com 

características muito semelhantes mas com nomes distintos, na tentativa de explicar e, 

assim, orientar o caminho a ser seguido. É o campo do direito pós-nacional, transnacional, 

das constituições em rede, do interconstitucionalismo, do constitucionalismo multinível e 

do transconstitucionalismo. Todas doutrinas que partem de um mesmo pressuposto: a 

pluralidade de ordenamentos jurídicos. 

Em meio ao pluralismo de ordenamentos jurídicos (locais, nacionais, regionais, 

internacionais, global), os juízes estão assumindo a tarefa de construir as formas de 

relacionamento e harmonização entre os diferentes ordenamentos jurídicos e, assim, 

moldando as formas como os próprios planos se relacionam e dividem o poder. Como 

observa Paolo Spada
916

, tudo que se vê de novo continua dependendo da jurisdição estatal 

para ser executado. 

A influência das normas internacionais (Sistema da ONU), regionais (União 

Europeia e Mercosul) ou transnacionais (lei mercatória) no ordenamento jurídico dos 

Estados de fato ocorre, mas ocorre por meio de suas Constituições. A experiência europeia 

é muito clara nesse sentido: o direito comunitário, como direito autônomo, é diretamente 

aplicável na ordem interna, mas essa condição decorre da opção constitucional de adesão à 

União Europeia. 

Ou seja, na medida em que é a ordem constitucional que baliza se e como direitos 

produzidos fora do Estado produzirão efeitos dentro do Estado, a função da Constituição 

do constitucionalismo é preservada e a soberania do Estado mantida. 

O importante é que os processos de integração e incorporação das normas de 

ordenamentos jurídicos de outros níveis não seguem um caminho sem volta. Os Estados 

seguem as regras da OMC, da União Europeia, da Corte Europeia de Direitos Humanos 

enquanto assim o quiserem. Respeitar essas regras é uma consequência do compromisso 

internacional que assumiram e, em muitos casos, do compromisso constitucional assumido 

com os direitos humanos, mas esse compromisso pode ser quebrado, pode ser rompido. 

A crise econômica de 2008 demonstra bem isso. A União Europeia, como forma 

de enfrentar a crise, decidiu que países como Espanha, Portugal e Grécia deveriam alterar 

suas legislações, até suas constituições, adotando medidas fiscais necessárias para sair da 

crise e, assim, continuar na zona do Euro. Esse países não foram coagidos a adotarem tais 
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medidas, tinham escolha: podiam sair da União Europeia. Seguir as diretrizes da União ou 

romper com a comunidade eram opções possíveis a serem escolhidas pelos Estados. O que 

pautou a decisão dos governos em questão foi o interesse do Estado, qual a melhor forma 

de enfrentar a crise. E, assim, acabaram acatando as recomendações. 

No caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, a decisão contra a Itália 

envolvendo o uso de crucifixos nas escolas do Estado também demonstra a manutenção da 

soberania do Estado nessa área. A decisão da Corte que determinou a retirada dos 

crucifixos, desconsiderando as características sociais e histórias da relação entre a Igreja e 

o Estado na Itália, não foi bem aceita pelo Estado Italiano, que recorreu. À margem do 

processo, a Itália, país fundador da Corte, ameaçou renunciar à sua jurisdição. A pressão 

política parece ter surtido efeito, pois a decisão foi reformada. A opção de renunciar aos 

tratados de adesão a essas Cortes tem sido utilizada, inclusive, na América Latina, como 

ocorreu com Trinidad e Tobago. 

Ou seja, as normas criadas nos diferentes planos têm incidência apenas nesses 

planos: para continuar participando da regulação da OMC, por interesses comerciais, o 

Brasil resolve se submeter a suas decisões. No entanto, esses planos não possuem poder 

para fazer valer suas normas contra a vontade dos Estados. A execução das normas 

internacionais e transnacionais, no plano interno, passam pelo poder soberano do Estado. 

Aqui, mais uma vez, a União Europeia assim tem demonstrado. A relação entre 

ordenamento interno e comunitário pauta-se pela deferência recíproca, mas o direito 

comunitário, por meio do Tratado de Lisboa, reconhece o papel fundamental das 

constituições nacionais nesse processo. 

As teorias do “constitucionalismo pós-nacional”, por mais que advoguem a 

redução das constituições nacionais e a existência de constituições em Estados não 

conseguiram superar a ideia de que é a Constituição estatal que acaba por conferir 

legitimidade ou efetividade às outras “constituições”. 

Ainda, a “falta de ordem” própria do transnacionalismo acaba por influenciar a 

“busca de uma nova ordem” por meio dos ideais universalistas. As teorias sobre um 

constitucionalismo ou uma constituição global buscam, no fundo, retomar os “velhos” 

ideais dos movimentos constitucionalistas do século XVIII: limitar o poder e garantir 

direitos, agora em nível global. Pois a verdade é que as novas ordens, “livres do Estado”, 
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estão, em alguma medida, “livres do direito”, e assim se impõe um novo movimento 

constitucionalista.  

É, enfim, o que adverte Grimm
917

, quando explica a impossibilidade de se separar 

os elementos democráticos do Estado de Direito (ou rule of law), ou seja, não basta que o 

direito se substitua à política na esfera internacional por meio de um processo de 

judicialização global, é necessário que o poder global seja também organizado, limitado e 

exercido de forma democrática, sob pena da humanidade retroceder nas conquistas 

constitucionais. 
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CAPÍTULO 3 – BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO 

 

“A sociedade contemporânea, cujas raízes estão no Ocidente do 

século XVIII, tem como inspiração original a ideia de 

liberdade.”
918

 

 

 

O Capítulo 3, a partir do exame de decisões do Supremo Tribunal Federal, 

pretende demonstrar a validade das conclusões dos Capítulos 1 e 2 a realidade brasileira: o 

Estado brasileiro permanece um Estado soberano e a Constituição brasileira continua 

desempenhando o papel de supremo poder a decidir quais normas incidem no ordenamento 

jurídico brasileiro e como. Para tanto, a analise da Constituição brasileira e da 

interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal parecem a melhor forma de 

comprovar tais constatações. 

O art. 1
o
, I, da Constituição brasileira estabelece a soberania como um dos 

fundamentos da República. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “enfatizando a 

soberania, a Constituição quer sublinhar a não-sujeição do Brasil a qualquer poder 

estrangeiro, seja ele de Estado estrangeiro, seja ele de organização internacional”.
919

 

A soberania nacional foi invocada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Reclamação n. 11.243
920

 como fundamento para o ato de não entrega pelo governo 

brasileiro de cidadão italiano após decisão favorável do STF pelo pedido de extradição
921

. 

O Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão, consignou o entendimento de que o ato do 

Presidente da República que não entrega o extraditando, mesmo diante de Tratado de 

Extradição em vigor e decisão favorável do Supremo, é expressão da soberania não 

sindicável pelo Poder Judiciário: 

“Negativa, pelo presidente da República, de entrega do 

extraditando ao país requerente. (...) O Tratado de Extradição entre 
                                                           
918

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição, p. 1. 
919

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 

Saraiva, 1990, Vol. 1, p. 18-19. 
920
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a República Federativa do Brasil e a República italiana, no seu art. 

III, 1, f, permite a não entrega do cidadão da parte requerente 

quando ‘a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que 

a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição’. (...) 

Deveras, antes de deliberar sobre a existência de poderes 

discricionários do presidente da República em matéria de 

extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes da 

decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário 

definir se o ato do chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em 

abstrato. O art. 1º da Constituição assenta como um dos 

fundamentos do Estado brasileiro a sua soberania – que significa o 

poder político supremo dentro do território, e, no plano 

internacional, no tocante às relações da República Federativa do 

Brasil com outros Estados soberanos, nos termos do art. 4º, I, da 

Carta Magna. A soberania nacional no plano transnacional funda-

se no princípio da independência nacional, efetivada pelo 

presidente da República, consoante suas atribuições previstas no 

art. 84, VII e VIII, da Lei Maior. A soberania, dicotomizada em 

interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade 

popular (art. 14 da CRFB) através dos representantes do povo no 

parlamento e no governo; na segunda, a sua expressão no plano 

internacional, por meio do presidente da República. No campo da 

soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de 

entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável 

do presidente da República, conforme consagrado na Constituição, 

nas leis, nos tratados e na própria decisão do Egrégio STF na Ext 

1.085. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma lide entre 

Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF, que não 

exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da 

República italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de 

mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da 

Carta das Nações Unidas de 1945.” (Rcl 11.243, Rel. p/ o ac. Min. 

Luiz Fux, julgamento em 8-6-2011, Plenário, DJE de 5-10-2011.)” 

No caso da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.388
922

), 

o Supremo Tribunal Federal também teve oportunidade de reafirmar o alcance do princípio 

da soberania nacional.  

A controvérsia versava sobre a demarcação de larga quantidade de terras em 

região estratégica para o Estado brasileiro e sua afetação aos índios, nos termos do art. 231 

da Constituição. Partidários da tese contrária à demarcação alegaram, entre outros pontos, 

que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 13 de 

setembro de 2007, poderia futuramente implicar a perda desse território. 

Utilizando exclusivamente a Constituição brasileira como parâmetro de análise da 

matéria, o Ministro Ayres Brito consignou o entendimento de que os índios são brasileiros, 

ou seja, suas “organizações”, “comunidades” e “populações” são “constituídas de 

coletividade humanas genuinamente nacionais, todas alocadas em solo pátrio”. Assim 
                                                           
922

 Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, DJE de 1º-7-2010. 
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sendo a eles só se aplica o direito nacional, não podendo invocar o status de nação junto à 

comunidade internacional para, com base na Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, ter suas terras livres da soberania do Estado brasileiro. Em 

suas palavras: 

"55. Deveras, todas ‘as terras indígenas’ versadas pela nossa 

Constituição fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o 

qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. Não o Direito 

emanado de um outro Estado soberano, tampouco o de qualquer 

organismo internacional, a não ser mediante convenção ou 

tratado que tenha por fundamento de validade a Constituição 

brasileira de 1988. 

56. Mais claramente falando, cada terra indígena de que trata a 

Constituição brasileira está necessariamente encravada no território 

nacional. Todas elas são um bem ou propriedade física da 

União, conforme os seguintes dizeres constitucionais: ‘Art. 20. São 

bens da União: (...) XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios’. E como tudo o mais que faz parte do domínio de qualquer 

das pessoas federadas brasileiras, submetem-se unicamente ao 

primeiro dos princípios regentes das nossas relações internacionais: 

a soberania ou ‘independência nacional’ (inciso I do art. 1
o
 da CF). 

(...) 

57. Em boa verdade, nem território político nem propriedade 

privada cabem na definição do regime de apossamento e utilização 

das terras indígenas. Tudo nelas é juridicamente peculiar, 

especialíssimo até, segundo vimos demonstrando e prosseguiremos 

a fazê-lo com lastro em enunciados de escalão exclusivamente 

constitucional. Dentre eles, os que cimentam a nossa convicção de 

que nenhuma das comunidades indígenas brasileiras detém 

estatura normativa para comparecer perante a Ordem 

Jurídica Internacional como Nação, ‘País’, ‘território nacional’ 

ou ‘povo’ independente. (...) Donde a conclusão de que, em tema 

de índios, não há espaço constitucional para se falar de pólis, 

território, poder político, personalidade geográfica; quer a 

personalidade de direito público interno, quer, com muito mais 

razão, a de direito público externo. O que de pronto nos leva a, 

pessoalmente, estranhar o fato de agentes públicos brasileiros 

aderirem, formalmente, aos temas da recente ‘Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas’ (documento 

datado de 13 de setembro de 2007), porquanto são termos 

afirmativos de um suposto direito à autodeterminação política, a 

ser ‘exercido em conformidade com o direito internacional’. 

Declaração, essa, de que os índios brasileiros nem sequer precisam 

para ver a sua dignidade individual e coletiva juridicamente 

positivada, pois o nosso Magno Texto Federal os protege por um 

modo tão próprio quanto na medida certa." (Pet 3.388, Rel. 

Min. Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º-

7-2010.) 

Segundo Gilmar Mendes, a Constituição brasileira de 1988 “não previu a 

possibilidade de submissão do Estado a decisões oriundas de órgão externo”. Embora 

aberta ao Direito Internacional, a Constituição adota um sistema de regras de competência 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=603021&idDocumento=&codigoClasse=390&numero=3388&siglaRecurso=&classe=Pet
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que submete a aprovação dos tratados e outros atos internacionais, que acarretem encargos 

ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, ao Congresso Nacional nos termos do 

art. 49, I.
923

 

No entanto, a relação entre o direito constitucional e as ordens supranacional, 

transnacional e internacional vem se intensificando nos últimos anos. Tanto a crescente 

adesão do Brasil a organismos internacionais e tratados internacionais, quanto os efeitos da 

globalização levam à interdependência entre os Estados, evidenciada pelas negociações e 

decisões no âmbito do Mercosul, da OMC, da ONU, etc. 

Inserido nesse processo, o Supremo Tribunal Federal, pouco a pouco, começa a 

enfrentar essas questões, o que se pode verificar pela análise de alguns de seus julgados.  

 

 

3.1. A abertura do Direito Constitucional brasileiro ao Direito Internacional 

 

A Constituição brasileira abre-se ao Direito Internacional especialmente por meio 

de seus artigos 4
o
 e 5

o
, §§ 2

o
, 3

o
 e 4

o
, bem como pelo art. 7

o
 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.  

Para Celso Lafer, a redação dada ao art. 4
o
. da Constituição é representativa “da 

abertura ao mundo, inerente a um regime democrático”. A constitucionalização dos 

princípios que devem reger as relações internacionais brasileiras foi muito além da tradição 

constitucional republicana que desde a Constituição de 1891 já esboçava uma influência na 

doutrina kantiana ao expressar uma “vocação pacífica na forma republicana de governo”. 

Os princípios positivados assemelham-se aos que devem reger a conduta da comunidade 

internacional, conforme art. 2
o
 da Carta da ONU. Conclui o autor que: “o art. 4

o
 aponta, 

assim, para a complementaridade entre o Direito Internacional Público e o Direito 

Constitucional e indica a irradiação de conceitos elaborados no âmbito do Direito das 

Gentes no plano do Direito Público Interno”.
 924
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924

 LAFER, Celso. A Internacionalização dos Direitos Humanos: Constituição, racismo e relações 

internacionais. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 13-14. 



 251 

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o art. 4
o
 da Constituição apresenta 

caráter ambíguo
925

: ao mesmo tempo que reflete uma orientação nacionalista, pugnando 

pela independência nacional, deixa-se influenciar por uma linha internacionalista, 

estabelecendo que as relações internacionais devem pautar-se pela prevalência dos direitos 

humanos, autodeterminação dos povos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Abre-se à 

visão universalista ao consagrar as ideias de defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e 

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Em seu parágrafo único, 

ainda, visa à integração da América Latina, pautando a política internacional brasileira.
926

 

Conforme Marcos Augusto Maliska, a previsão do art. 4
o
, II, da Constituição 

(princípio da prevalência dos direitos humanos) significa que o Brasil decidiu submeter a 

sua soberania aos Direitos Humanos. Lembra que o parágrafo único do art. 4
o
 autoriza o 

país a buscar a integração supranacional no âmbito da América Latina, o que implica a 

transferência dos direitos de soberania para a esfera regional.
927

 

Celso Lafer ensina que as normas do art. 4
o
 permitem a fiscalização e controle 

político da política externa pelo Congresso Nacional (art. 49, X), pela opinião pública e 

pelo próprio Poder Judiciário
928

, “na medida em que se traduzem em normas suscetíveis de 

apreciação de constitucionalidade”. Entende que a fiscalização “vem aumentando em 

função da globalização que, ao internalizar o mundo na vida do país, aumenta a 

sensibilidade da cidadania e do Legislativo para a relevância da política externa”.
929

 

O § 2
o
 do art. 5

o
 foi inspirado na fórmula consagrada no art. 78 da Constituição 

brasileira de 1891 e repetida em todas as Constituições posteriores. Sua origem remonta à 

9
a
 Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que assim estabelece: “a enumeração de 
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certos direitos na Constituição não deverá ser interpretada como anulando ou restringindo 

outros direitos conservados pelo povo”. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

significa, simplesmente, que o rol de direitos fundamentais previstos no art. 5
o
 não é 

taxativo.
930

 

Para Ingo Sarlet, a disposição do § 2
o
 do art. 5

o
 refere-se ao conceito de 

constitucionalidade material, o que permite “a abertura da Constituição a outros direitos 

fundamentais não constantes de seu texto e, portanto, apenas materialmente 

fundamentais”.
931

 

Conforme Gilmar Mendes, sua redação ensejou ampla discussão doutrinária e 

jurisprudencial em torno do status legal, supralegal, constitucional ou até 

supraconstitucional dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil.
932

 

A Emenda Constitucional n. 45 de 2004 introduziu os §§ 3
o
 e 4

o
 ao art. 5

o
 da 

Constituição. 

Buscando por fim à polêmica envolvendo a hierarquia dos tratados e convenções 

de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, o § 3
o
 estabelece que os tratados e 

convenções internacionais aprovados pelo Congresso Nacional pelo mesmo procedimento 

de aprovação de emenda constitucional (aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por maioria de três quintos dos votos de seus membros) passam a ser 

equivalentes às emendas constitucionais. 

Segundo Celso Lafer, “o novo § 3
o
 do art. 5

o
 pode ser considerado como uma lei 

interpretativa destinada a encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinarias 

suscitadas pelo § 2
o
 do art. 5

o
”.

933
 

No entanto, dúvidas permanecem em relação ao status dos tratados de direitos 

humanos anteriores à Constituição de 1988, bem como ao status dos posteriores à 

promulgação da Constituição, mas anteriores à Emenda Constitucional n. 45. 

A posição de Celso Lafer é no sentido de reconhecer status de norma 

constitucional aos tratados de direitos humanos ratificados anteriormente à Constituição de 

1988, recepcionados pelo próprio art. 5
o
, § 2

o
. Já os tratados posteriores a 1988 e anteriores 
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à Emenda 45 (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais, Convenção Americana de Direitos Humanos, por 

exemplo) não podem ser, formalmente, igualados à norma constitucional. No entanto, 

entende que tais normas são materialmente constitucionais, por força do disposto no art. 5
o
, 

§ 2
o
, integrando o Bloco de Constitucionalidade, servindo como “parâmetro hermenêutico, 

de hierarquia superior, de integração, complementação e ampliação do universo dos 

direitos constitucionais previstos”. Assim, tais tratados não são meras leis ordinárias, 

interagindo entre a norma jurídica interna e a internacional.
934

 

Já o § 4
o
 autoriza a submissão do Brasil à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional. 

Segundo Celso Lafer, a introdução deste parágrafo pode ser vista como a 

reconfirmação e o reforço do princípio estabelecido no art. 4
o
, II, e como cumprimento ao 

disposto no art. 7
o 

 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que determinava 

ao país propugnar “pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos”.
935

 

André de Carvalho Ramos lembra que, embora não haja disposição constitucional 

expressa, o ordenamento brasileiro também se abre para fontes extraconvencionais, como o 

costume internacional. Embora a Constituição tenha se restringido a tratar das fontes 

convencionais em poucos artigos, a omissão constitucional não impediu que o Supremo 

Tribunal Federal aplicasse diretamente o costume internacional aos processos internos, 

“como se fosse law of the land”. No mesmo sentido, cita vários precedentes em que o 

Supremo emprega normas extraconvencionais de proteção dos Direitos Humanos: ADI 

3.741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (mencionando a Declaração Universal de Direitos 

do Homem); HC 81.158-2, Relatora Ministra Ellen Gracie (citando a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança – 1959); HC 82.424-RS, Relator para o Acórdão Min. Maurício 

Corrêa (forte menção à Declaração Universal dos Direitos do Homem); RE 86.297, Relator 

Thompson Flores (menção à Declaração Universal dos Direitos do Homem); ADI 3510, 

Relator Min. Carlos Britto (no voto do Min. Ricardo Lewandoswki, menção à Declaração 

Universal sobre Bioética).
936
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Recentemente, no julgamento da ADPF 54
937

 (Aborto de Anencéfalos), o 

Ministro Luiz Fux afirmou que a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão traz 

norma jurídica universal: 

“A memorável Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789 já previa, no seu art. 8
o
., que ‘A lei apenas deve estabelecer 

penas estrita e evidentemente necessárias’. Tal diretriz foi reiterada 

em todos os tratados internacionais firmados pelo Brasil, o que faz 

erigir regra impositiva aos Estados soberanos, posto configurar 

ordem jurídica universal.” (grifo nosso) 

 

 

3.1.1. Os Tratados Internacionais no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A incorporação dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro segue tradição 

instaurada pela Constituição do Império de 1824. 

Cabe ao Chefe de Estado firmar, no âmbito internacional, o tratado ou convenção 

conforme estabelecido no art. 84, VIII, da Constituição. Após, o ato deve ser submetido à 

apreciação do Congresso Nacional que o aprova por meio de Decreto Legislativo nos 

termos do art. 49, I, da Constituição. Aprovado, o ato internacional é promulgado por meio 

de Decreto Presidencial. 

José Levi Mello do Amaral Júnior, seguindo a doutrina de Pontes de Miranda, 

explica que “o decreto legislativo é uma lei sem sanção”, portanto, um ato equiparado à lei, 

mas que se completa sem a intervenção do Presidente da República. Em razão disso, o 

tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico com status de lei ordinária, uma vez 

que a maioria exigida para a aprovação do decreto legislativo que o recepciona é a mesma 

exigida para a aprovação de uma lei ordinária, em conformidade com o art. 47 da 

Constituição.
938

 

 

3.1.1.1. Os Tratados Internacionais na jurisprudência do STF 
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Diante da omissão constitucional em determinar o status do tratado internacional 

no ordenamento jurídico brasileiro, coube ao Supremo Tribunal Federal desenvolver 

jurisprudencialmente tal entendimento. 

Em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal inclinou-se 

favoravelmente à tese da aplicação imediata dos tratados e convenções internacionais. É o 

que consta do RE 71.154-PR, Rel. Min. Osvaldo Trigueiro, DJ de 27.08.1971, RTJ n. 

58/744-747: “Lei Uniforme sobre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. 

Aprovada pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm 

aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna. Recurso 

extraordinário conhecido e provido”. Também lançou o entendimento segundo o qual “(...) 

os tratados aprovados e promulgados integram a legislação interna em pé de igualdade com 

as leis federais”.
939

 

Em um segundo momento, o Supremo adotou uma posição mais cautelosa. No RE 

80.004-SE, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ de 29.12.1977, RTJ n. 83/809-848, entendeu que 

o tratado tinha aplicabilidade direta, mas não se sobrepunha as leis brasileiras: 

“Convenção de Genebra – Lei Uniforme sobre Letra de Câmbio e 

Notas Promissórias – Aval aposto à Nota Promissória não 

registrada no prazo legal. Impossibilidade de ser o avalista 

acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-Lei n. 

427, de 22.01.1969. Embora a Convenção de Genebra, que previu 

uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, 

tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe 

ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e 

consequente validade do Decreto-Lei n. 427/1969, que instituiu o 

registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição 

Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um 

instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a 

nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso extraordinário 

reconhecido e provido.” 

Assim, segundo o Gilmar Mendes, a partir do julgamento deste Recurso 

Extraordinário firmou-se o entendimento de que, no caso de conflito entre tratado 

internacional e lei interna brasileira, a solução deve ser dada com base no princípio de que 

a lei posterior revoga a anterior.
940
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No julgamento do Habeas Corpus n. 58.727-DF
941

, o Supremo assentou a tese de 

que, no caso de colisão entre lei e tratado, prevalece a norma que for específica, seguindo o 

princípio de que a norma especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat 

generali). 

A tese de que os tratados internacionais possuem status de lei ordinária foi 

reiterada em vários julgamentos, como na Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 1480/DF
942

, que consignou, inclusive, que tratado internacional 

não poderia, portanto, versar sobre matéria de lei complementar. Entendeu, inclusive, que 

o Supremo Tribunal Federal é competente para efetuar o controle de constitucionalidade 

dos tratados internacionais no âmbito do direito interno. O acórdão restou assim ementado: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRABALHADOR 

CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA 

CAUSA - ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE INCORPORARAM 

ESSA CONVENÇÃO INTERNACIONAL AO DIREITO 

POSITIVO INTERNO DO BRASIL (DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 68/92 E DECRETO Nº 1.855/96) - POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE 

TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM 

FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ALEGADA 

TRANSGRESSÃO AO ART. 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA E AO ART. 10, I DO ADCT/88 - 

REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA DA PROTEÇÃO 

CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA 

CAUSA, POSTA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI 

COMPLEMENTAR - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DE TRATADO OU CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL ATUAR COMO SUCEDÂNEO DA LEI 

COMPLEMENTAR EXIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO (CF, 

ART. 7º, I) - CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

GARANTIA DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA COMO 

EXPRESSÃO DA REAÇÃO ESTATAL À DEMISSÃO 

ARBITRÁRIA DO TRABALHADOR (CF, ART. 7º, I, C/C O 

ART. 10, I DO ADCT/88) - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA 

CONVENÇÃO Nº 158/OIT, CUJA APLICABILIDADE 

DEPENDE DA AÇÃO NORMATIVA DO LEGISLADOR 

INTERNO DE CADA PAÍS - POSSIBILIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DAS DIRETRIZES CONSTANTES DA 

CONVENÇÃO Nº 158/OIT ÀS EXIGÊNCIAS FORMAIS E 

MATERIAIS DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDO, EM PARTE, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO 

CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO 
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CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS 

OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.” 

  

 

3.1.1.2. A incorporação dos Tratados de Direitos Humanos 

 

A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, por força do 

disposto no art. 5
o
, § 2

o
, suscitou grande polêmica doutrinária e jurisprudencial, conforme 

dito acima, desde a promulgação da Constituição. 

A partir da interpretação do art. 5
o
, § 2

o
, desenvolveram-se quatro posições 

doutrinarias e jurisprudenciais: a que entende que os tratados de direitos humanos têm 

status de lei ordinária, equivalentes às leis especiais (HC 72131-RJ, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Moreira Alves, DJ de 01.08.2003 e HC 73.044-SP, Rel. Min. 

Maurício Corrêa, DJ 20.09.1996); a que sustenta o caráter de supralegalidade (abaixo da 

constituição e acima da lei) aos tratados de direitos humanos (Recurso Ordinário em HC 

79.785-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); a que equipara os tratados de direitos humanos 

a normas constitucionais (nesse sentido, Cançado Trindade e Flávia Piovesan); e a que 

sustenta que os tratados de direitos humanos possuem status de norma supraconstitucional, 

se trouxerem normas mais benéficas (como Celso de Albuquerque Mello).
 943

 

A tese que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi a da supralegalidade dos 

tratados, defendida pelo Ministro Gilmar Mendes e pelo Ministro Sepúlveda Pertence. O 

entendimento foi exarado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 466.343. Ao 

examinar a situação do depositário infiel na legislação pátria, o Tribunal, por maioria, 

acabou por reconhecer status de norma supralegal ao Pacto de São José da Costa Rica. No 

entanto, nos debates durante o julgamento, a Ministra Ellen Gracie e o Ministro Celso de 

Mello chegaram a cogitar a possibilidade de conferir status de norma 

supraconstitucional.
944

  

 

3.1.2. A adesão ao Tribunal Penal Internacional 
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O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, incorporado pelo Decreto Legislativo n. 

112/2002 e Decreto n. 4.388/2002.  

Como já dito, a introdução do § 4
o
 do art. 5

o
 pela Emenda Constitucional n. 45 

veio autorizar a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Segundo 

Ana Lucia Sabadell e Dimitri Dimoulis, a intenção do constituinte foi sinalizar que o Brasil 

reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. No entanto, os autores criticam o 

emprego do verbo “se submeter”, uma vez que um Estado soberano não se submete a 

qualquer outro poder. Considerando o simbolismo de tal decisão pelo poder constituinte, 

assim concluem: 

“Nesse âmbito, a declaração de ‘submissão’ do soberano produz 

efeitos políticos que vão além da imediata mensagem normativa, 

que consiste na aceitação de regras e decisões da justiça penal 

internacional: sinaliza a vontade política de flexibilizar a soberania 

nacional-popular. Assim sendo, a Constituição Federal, que 

proclamou reiteradamente a vontade de preservar a soberania 

nacional, fica marcada por uma grave contradição entre o caráter 

nacional do texto originário e a declaração de submissão. (...) 

Declarar que o Brasil ‘se submete’ significa simplesmente repetir o 

compromisso internacional que tinha sido assumido pelos 

responsáveis e devidamente incorporado ao direito interno. O 

problema que a emenda deveria resolver não era a reiteração do 

compromisso do Estado brasileiro. Deveria ser encontrado um 

caminho para limitar, de forma constitucionalmente aceita, os 

direitos fundamentais de pessoas físicas que serão atingidas pela 

atuação do TPI e poderão recorrer perante tribunais nacionais, 

invocando direitos garantidos pela Constituição Federal.”
945

 

Os autores chamam a atenção para possíveis conflitos constitucionais envolvendo 

a entrega de nacionais ao Tribunal Penal Internacional em casos de violação de garantias 

fundamentais previstas no art. 5
o
 da Constituição, entre elas a proibição de extradição de 

nacional e a aplicação de pena de prisão perpétua. Assim, propõem que possíveis conflitos 

sejam interpretados à luz do art. 60, § 4
o,
, IV, da Constituição.

946
  

Após a Emenda 45, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se 

manifestar sobre a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional ao analisar a Petição 

4.625-1/República do Sudão. A petição foi requerida pelo Tribunal Penal Internacional ao 

Supremo Tribunal Federal, recebendo a relatoria do Presidente do STF. No entanto, em 
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razão da ausência do Presidente e do Vice, o exame inicial do pedido foi feito pelo 

Ministro Celso de Mello. 

Em seu despacho, examina o pedido de cooperação judiciária para a detenção, e 

ulterior entrega ao TPI, de Chefe de Estado estrangeiro (Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 

Presidente do Sudão em pleno exercício de suas funções), com base no art. 89 do Estatuto 

de Roma. Observou que o art. 88 do Estatuto determina que os Estados instituam no 

ordenamento interno norma para regulamentar as formas de cooperação previstas no 

Estatuto do TPI. Em decorrência dessa obrigação, o Presidente da República, em 17 de 

setembro de 2008, enviou a Mensagem n. 700 ao Congresso Nacional encaminhando 

Projeto de Lei que “dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a 

humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal 

Penal Internacional, institui normas processuais específicas, dispõe sobre a cooperação 

com o Tribunal Penal Internacional, e dá outras providências” (o projeto tramita na 

Câmara dos Deputados sob o número PL n. 4038/2008). 

O Ministro aponta que o Tribunal Penal Internacional possui independência e 

personalidade jurídica internacional e qualifica-se como “tribunal revestido de caráter 

supra-estatal”, cuja competência só pode ser legitimamente exercida em estrita observância 

ao princípio da complementaridade ou subsidiariedade. 

Acentua que, de acordo com o Estatuto de Roma, é irrelevante para a persecutio 

criminis a condição política do acusado que, mesmo se tratando de Chefe de Estado, não 

pode alegar a “sovereign immunity”. Assim, observa que: 

“Não é por outro motivo que o Artigo 27 do Estatuto de Roma tem 

ensejado controvérsia, notadamente porque há aqueles que, 

invocando o modelo de Westphalia, implementado a partir de 

1648, sustentam a tese do caráter absoluto da soberania estatal (o 

que inviabilizaria o exercício, pelo Tribunal Penal Internacional, de 

sua jurisdição), em oposição aos que não só conferem dimensão 

relativa à noção de soberania do Estado, mas sobretudo justificam 

referida cláusula convencional (Artigo 27) a partir da ideia, hoje 

positivada no art. 4
o
, inciso II, de nossa Constituição, da 

‘prevalência dos direitos humanos’, (...).” 

Ainda, explica que o pedido de cooperação e auxílio judiciário não se confunde 

com o pedido de extradição. A distinção entre entrega e extradição consta do art. 102 do 

Estatuto de Roma, segundo o qual “entrega” se refere a “entrega de uma pessoa por um 

Estado ao Tribunal” nos termos do Estatuto do TPI e “extradição” consiste em “entrega de 
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uma pessoa por um Estado a outro Estado” em conformidade com tratado bilateral ou 

norma de direito interno. 

Tratando-se do primeiro pedido de detenção e entrega de Chefe de Estado ao TPI, 

o Ministro entende necessário examinar:  

“- o reconhecimento, ou não, da competência originária do 

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em causa; 

- a possibilidade de entrega da pessoa reclamada, ao Tribunal Penal 

Internacional, pelo Governo do Brasil, considerado o modelo 

constitucional entre nós vigente (CF, art. 5
o
, XLVII, “b”), nos 

casos em que admissível, pelo Estatuto de Roma, a imposição da 

pena de prisão perpétua (Artigo 77, n. 1, “b”); 

- a imprescritibilidade de todos os crimes previstos no Estatuto de 

Roma (Artigo 29); 

- a impossibilidade de invocação, por Chefe de Estado, de sua 

imunidade de jurisdição em face do Tribunal Penal Internacional 

(Estatuto de Roma, Artigo 27); 

- a questão pertinente às relações entre o Estatuto de Roma (que 

descreve os denominados ‘core crimes’), complementado pelo 

Anexo referente aos ‘Elements of Crimes’, adotado em 09/09/2002, 

e o postulado constitucional da reserva de lei formal em matéria de 

definição (que há de ser prévia) de tipos penais, bem assim das 

respectivas sanções, notadamente em face da indeterminação das 

penas por parte do Estatuto de Roma, eis que não foram por ele 

cominadas de modo específico e correspondente a cada tipo penal; 

- o reconhecimento, ou não, da recepção, em sua integralidade, do 

Estatuto de Roma pela ordem constitucional brasileira, considerado 

o teor do § 4
o
 do art. 5

o
 da Constituição, introduzido pela EC n. 

45/2004.” 

 Ressalta que estas questões são objeto de intensa divergência doutrinária e 

precisarão ser examinadas nos autos. No entanto, considerando que o Presidente do Sudão 

não se encontrava no território brasileiro e nem havia registro de vir a se encontrar, estava 

afastado, por hora, o requisito do art. 89, 1, do Estatuo de Roma, razão pela qual o Ministro 

solicitou a manifestação do Procurador Geral da República sobre as questões levantadas. 

 

 

3.2. O Direito Constitucional brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos 
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Conforme sublinha Gilmar Mendes, na América Latina, “o regime de 

responsabilidade do Estado pela violação de tratados internacionais vem apresentando uma 

considerável evolução desde a criação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos”, 

também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica.
947

 

 O Brasil aderiu ao Pacto somente em 25 de setembro de 1992, conforme Decreto 

n. 678, de 6 de novembro de 1992. 

Ainda segundo Gilmar Mendes, com a ratificação, as normas do sistema 

interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos passou a ter caráter 

subsidiário e complementar em relação ao ordenamento jurídico interno, proporcionando 

aos cidadãos brasileiros um marco jurídico adicional para a defesa de seus direitos 

humanos e liberdades fundamentais.
 948

 

Mas o reconhecimento do Brasil à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos só ocorreu em 10 de dezembro de 1998, sendo que a internalização se deu, 

apenas, com a promulgação do Decreto n. 4.463, de 8 de novembro de 2002. 

Desde então o Brasil tem intensificado seu relacionamento com o sistema 

americano de proteção de direitos humanos. Em 2003, o Estado brasileiro assinou pela 

primeira vez um acordo de solução amistosa perante a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos.  

Trata-se do Relatório 95/03 (Caso 11.289)
949

 em que o Brasil reconheceu sua 

responsabilidade internacional pela violação de direitos humanos envolvendo situação de 

trabalho escravo e violação ao direito à vida e à justiça em zona rural do Estado do Pará. 

Como consequência foi criada a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – 

CONATRAE, conforme Decreto Presidencial de 31 de julho de 2003. Além de outros 

compromissos, obrigou-se a efetuar todos os esforços para a aprovação legislativa do 

Projeto de Lei n. 2130-A (inclui entre as infrações contra a ordem econômica a utilização 

de mecanismos ilegítimos de redução dos custos de produção como “o não pagamento dos 

impostos trabalhistas e sociais, exploração do trabalho infantil, escravo ou semi-escravo”) 

e o substitutivo ao projeto de Lei n. 5.693 (que modifica o artigo 149 do Código Penal). 

Conforme observa Marcelo Dias Varela, a jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos tem produzido profundas alterações no direito brasileiro. Esse 
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processo de interferência do direito internacional na ordem interna através de decisões da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos evidenciou-se por meio das negociações que 

deram origem: à Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, que tipificou a violência doméstica no 

art. 129 do Código Penal (a partir do Caso Maria da Penha); à reforma do sistema 

manicomial, Lei 10.216/01 (a partir do caso Ximenes Lopes); na revisão das regras para 

escutas telefônicas (a partir do caso Escher); e na criação da Comissão da Verdade (a partir 

do caso Guerrilha do Araguaia).
950

 

 

3.2.1. Vinculação à jurisprudência da Corte? 

 

O Supremo Tribunal Federal, embora não reconheça expressamente a vinculação 

à jurisprudência da Corte, a exemplo da Corte Constitucional da Costa Rica, como 

examinado no capítulo 2, já utiliza a Opinião da Corte Interamericana na fundamentação 

de seus acórdãos. 

As opiniões consultivas da Corte Interamericana, como ensina André de Carvalho 

Ramos, não vinculam os Estados signatários, “mas fornecem preciosa fonte de informação 

sobre a visão do órgão responsável justamente por interpretar as obrigações internacionais 

de Direitos Humanos dos Estados que ratificaram o Pacto de San José da Costa Rica”.
951

 

O exemplo mais significativo até o momento é o Recurso Extraordinário 511.961 

(Diploma para jornalista). Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão, 

transcreveu parte da Opinião Consultiva n. 05/85 da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.
952

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1985, foi instada a manifestar-

se sobre a interpretação do art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica a pedido da Costa 

Rica. Em sua manifestação, a Corte entendeu que a obrigatoriedade de inscrição do 

jornalista em conselho profissional ou a exigência de diploma específico violam o art. 

13.3:  

“Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 
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indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 

papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 

equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem 

por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 

circulação de ideias e opiniões.” 

A referência à Opinião Consultiva constou, inclusive, da ementa do acórdão, nos 

seguintes termos: 

“(...) 8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de novembro de 

1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e 

da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de 

jornalista viola o art. 13 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, que protege a liberdade de expressão em sentido amplo 

(caso "La colegiación obligatoria de periodistas" - Opinião 

Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985). Também a 

Organização dos Estados Americanos - OEA, por meio da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entende que a 

exigência de diploma universitário em jornalismo, como condição 

obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à 

liberdade de expressão (Informe Anual da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009).” 

A Opinião Consultiva n. 16/99 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

referente ao direito de informação sobre assistência consultar, também gerou grande 

repercussão no Brasil. 

A Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, estabelece no art. 36 

que todo detido estrangeiro tem direito à informação sobre assistência consular, prevendo, 

ainda, que um Estado Contratante pode submeter à Corte Internacional de Justiça eventual 

reclamação. Dessa forma, o México solicitou à Corte Interamericana a elaboração de 

Opinião Consultiva sobre o impacto jurídico de eventual descumprimento de tal direito. A 

razão da consulta baseou-se no reiterado descumprimento da norma pelos Estados Unidos. 

A Corte Interamericana examinou a matéria e reconheceu que o direito à 

informação sobre assistência consular insere-se no “devido processo legal” reconhecido 

pelo art. 8
o
 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Conforme lembra André de Carvalho Ramos, diante da publicação desta Opinião 

Consultiva, o Ministério Público Federal expediu recomendação à Polícia Federal para que 
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todo estrangeiro detido fosse notificado, antes de qualquer declaração, do seu direito à 

assistência consular.
 953

 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal utiliza-se da jurisprudência internacional 

de Direitos Humanos sobre o direito de informação sobre a assistência consular ao julgar 

pedidos de extradição. Por exemplo, na Extradição 954
954

, o Relator Ministro Joaquim 

Barbosa, em decisão monocrática, discorreu longamente sobre o direito do estrangeiro 

detido de ser informado sobre o direito à assistência consular, citando inclusive 

jurisprudência da Corte Internacional de Justiça: 

“Como se sabe, o Brasil é parte na Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares. O referido tratado, incorporado ao 

direito interno pelo Decreto 61.078, de 26.07.1967, assim 

dispõe em seu art. 36 (1), b (...). O referido dispositivo 

consagra aquilo que a prática internacional tem denominado 

direito de assistência consular. Assim, sempre que as 

autoridades detiverem um estrangeiro, deve este ser 

informado de que possui a prerrogativa de solicitar a 

assistência de autoridade consular de Estado do qual é 

nacional. Do mesmo modo, se o indivíduo fizer a solicitação, 

a comunicação às autoridades consulares estrangeiras não lhe 

pode ser negada. A doutrina internacionalista, bem como a 

maciça jurisprudência de tribunais internacionais, tem 

enfatizado que existe um direito humano à solicitação de 

assistência consular - ver, a respeito, a decisão da Corte 

Internacional de Justiça no Caso La Grand (Germany vs. 

United States of America), de 27.06.2001, e a Opinião 

Consultiva 16 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

de 1º.10.1999, a qual contém uma série de citações 

doutrinárias que corroboram essa tese. A assistência consular 

fica a cargo do Estado que decide prestá-la. A posição do 

Estado cujas autoridades detiveram o estrangeiro é de 

garantir que tal solicitação chegue às mãos do Estado 

estrangeiro e que o indivíduo tenha conhecimento de que a 

assistência consular pode por ele ser solicitada.” 

No entanto, embora o Supremo venha utilizando-se das opiniões consultivas e, em 

pequena medida, de precedentes da Corte Interamericana, ainda não se vincula à 

jurisprudência da Corte como já fazem outros países latino americanos. O julgamento da 

Lei de Anistia pelo Supremo deixa muito claro seu posicionamento independente da Corte 

Interamericana. 
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3.2.1.1. O “diálogo de surdos” envolvendo a Lei de Anistia 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos teve oportunidade de examinar 

queixas contra a edição de Leis de Anistia por vários Estados signatários da Convenção 

Americana, tendo desenvolvido uma jurisprudência reiterada sobre o tema. 

A Corte, de um modo geral, entende que o Estado tem o dever de investigar e 

punir os responsáveis pelos atos de violação aos direitos humanos e que as leis de anistia, 

na verdade, configuram-se “auto-anistias”, porque elaboradas pelos próprios anistiados.
955

 

Assim, entendeu que os Estados haviam violado o art. 1.1. da Convenção nos 

seguintes casos: Caso Velásquez Rodriguez vs. Honduras, Caso dos Meninos de Rua vs. 

Guatemala, Caso Suarez Rosero vs. Equador, Caso Loyaza Tamayo vs. Peru, Caso Barrios 

Alto vs. Peru e Caso Gelman vs. Urugaui.  

Conforme Cláudia Perrone-Moisés, o entendimento “recorrente parece ser no 

sentido de que a anistia interna não produziria efeitos na ordem internacional”, o que 

permite que tais leis sejam desconsideradas quando a matéria é analisada do ponto de vista 

do direito internacional.
956

  

A autora lembra que não só a Corte Interamericana tem desconsiderado tais leis, 

como Cortes estrangeiras também têm adotado conduta semelhante: 

“Assim como a Corte Nacional Espanhola, ao apreciar a denúncia 

formulada pela Unión Progresista de Fiscales contra militares 

argentinos, considerou que as leis de anistia da Argentina ferem o 

direito internacional e não deveriam ser levadas em consideração, 

o Tribunal de Grande Instance (França), ao examinar o caso de 

vítimas de nacionalidade francesa, durante o regime militar 

chileno, concluiu que a lei de anistia chilena não havia impedido as 

Cortes Francesas de exercerem sua jurisdição sobre crimes 

praticados contra seus nacionais. (...) A validade das leis de anistia 

vem sendo questionada em diversas instâncias internacionais.”
957

 

A autora conclui que o direito internacional tem impulsionado a “busca da 

verdade” e a punição às graves violações de direitos humanos ocorridas durante os regimes 
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militares na América Latina. Nesse processo, “as normas de direito internacional vêm 

adquirindo prevalência em relação às normas internas”.
958

 

 

3.2.1.1.1. A decisão do STF sobre a Lei de Anistia 

 

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153, o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a arguição, mantendo os efeitos 

produzidos pela Lei de Anistia (Lei 6.683/79) no ordenamento jurídico brasileiro.
959

 

A arguição foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil por suposta violação ao artigo 5
o
, caput, III e XXXII da Constituição e aos 

princípios democrático e republicano. Pediu-se a declaração de não-recebimento do pela 

Constituição de 1988 do disposto no § 1
o
. do art. 1

o
. da Lei 6.683. de 1979, ou seja, na 

parte em que estende a concessão da anistia aos crimes conexos (crimes de qualquer 

natureza relacionados aos crimes políticos ou praticados por motivações políticas) 

cometidos por qualquer pessoa em determinado período. A tese apresentada segue duas 

linhas de argumentação: “[i] de uma banda visa à contemplação de interpretação conforme 

à Constituição, de modo a declarar-se que a anistia concedida pela lei aos crimes políticos 

ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra 

opositores políticos, durante o regime militar; [ii] d’outra, o não recebimento da Lei n. 

6683/79 pela Constituição de 1988”. 

 O relatório e o voto do Relator, Ministro Eros Grau, não fazem menção à 

Convenção Americana de Direitos Humanos. No entanto, refere que a Lei de 1979 precede 

a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanas ou Degradantes de 1984, a Lei Federal que define o crime de tortura, Lei 9455 

de 1997, e a própria Constituição brasileira de 1988 (art. 5
o
., XLIII). Embora não mencione 

os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, faz referência às leis de 

anistia do Chile (Decreto-Lei n. 2.191/1978), da Argentina (Lei 22.924/1983, anulada pela 

Lei 23.040/1983; e as Leis n. 23. 492/1986 e n. 23.521/1987, anulada pela Lei 

25.779/2003) e Uruguai (Lei 15.737/1985 e Lei 15.848/1986). 
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Em seu voto, o relator entende que a matéria “há, porém, de ser examinada à luz 

da Constituição”. Os argumentos do voto condutor do Acórdão podem ser assim 

sintetizados: 

1) Caráter bilateral da Lei de Anistia’ 

2) Integração da anistia na nova ordem constitucional, por meio da EC 26/85 

3) Trata-se de “lei-medida”, que disciplina diretamente determinados interesses, 

produzindo efeitos imediatos e concretos, e consubstanciando, em si mesmas, um ato 

administrativo especial: “no caso das leis-medida interpreta-se, em conjunto com o seu 

texto, a realidade no e do momento histórico no qual ela foi editada, não a realidade atual”. 

4) O Poder Judiciário não está autorizado a revisar a Lei de Anistia, sendo que 

mudanças do tempo e da sociedade, se determinarem alteração, precisam ser expressas 

pelo Poder Legislativo. 

O Ministro Eros Grau frisou a peculiaridade do momento histórico vivido pelo 

país no processo de redemocratização, acentuando a importância da Lei de Anistia para a 

pacificação nacional. Em suas palavras: 

 “A inicial ignora o momento talvez mais importante da luta pela 

redemocratização do país, o da batalha da anistia, autêntica 

batalha. Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse 

acordo político existiu, resultando no texto da Lei n. 6683/79. A 

procura dos sujeitos da História conduz à incompreensão da 

História. É expressiva de uma visão abstrata, uma visão intimista 

da História, que não se reduz a uma estática coleção de fatos 

desligados uns dos outros.” 

Quanto à natureza da norma, explica que a Lei de Anistia, ao veicular uma 

decisão política para o momento histórico pelo qual o país estava passando (um momento 

de transição conciliada), configura-se uma “lei-medida”, que não consiste em “uma regra 

para o futuro, dotada de abstração e generalidade”. Por isso, precisa ser interpretada “a 

partir da realidade no momento em que foi conquistada”. 

Sem se referir ao princípio da margem nacional de apreciação, mas refletindo o 

conceito desenvolvido na Europa, o relator destacou a diferença entre a anistia concedida 

pelo Brasil e a concedida por outros países da América Latina: 

“Há quem sustente que o Brasil tem uma concepção particular de 

lei, diferente, por exemplo, do Chile, da Argentina e do Uruguai, 

cujas leis de anistia acompanharam as mudanças do tempo e da 

sociedade. Esse acompanhamento das mudanças do tempo e da 

sociedade, se implicar necessária revisão da lei de anistia, deverá 
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contudo ser feito pela lei, vale dizer, pelo Poder Legislativo. Insisto 

em que ao Supremo Tribunal Federal não incumbe legislar sobre a 

matéria.” 

Referiu-se, igualmente, ao parecer do Procurador Geral da República para frisar 

que a Lei de Anistia não impede a busca pela verdade dos fatos, que aliás se impõe: 

“Transcrevo trecho desse parecer, que subscrevo: ‘Se esse 

Supremo Tribunal Federal reconhecer a legitimidade da Lei de 

Anistia e, no mesmo compasso, afirmar a possibilidade de acesso 

aos documentos históricos como forma de exercício do direito 

fundamental à verdade, o Brasil certamente estará em condições 

de, atento às lições do passado, prosseguir na construção madura 

do futuro democrático’.” 

O Ministro Gilmar Mendes, ainda, destacou a importância da Emenda 

Constitucional n. 26, que balizou a manifestação do poder constituinte e a nova ordem 

constitucional promulgada em 1988:  

“Não é uma emenda constitucional qualquer, uma emenda que põe 

termo a uma ordem constitucional e convoca uma assembleia 

constituinte. A rigor, não se pode fazer uma emenda constitucional 

todo dia com esse teor. É no contexto de um pacto político que se 

faz essa emenda constitucional.” 

A Ministra Carmen Lúcia, por sua vez, ressaltou que: 

“Bem ao contrário, o sinal determinante que se pode anotar na Lei 

n. 6683/79 é exatamente o de ser o primeiro passo formal 

deflagrador do processo de participação da sociedade civil num 

período em que ela se mantinha ausente, não poucas vezes 

clandestina em seus quereres e em seus fazeres políticos, por 

absoluta falta de espaço e possibilidades, que lhe eram negados. 

(...) Assim, não se pode, em nome de uma argumentação legítima, 

trazida agora a este Supremo Tribunal, sobre a interpretação de 

expressão da Lei n. 6683/79 ignorar-se tudo o que se passu e que 

secundou a formação daquele documento, goste-se ou não do que 

nele se contém ou o que dele resultou. (...) Anoto, ainda uma vez, 

que não apenas a Ordem dos Advogados do Brasil, mas também o 

Instituto dos Advogados Brasileiros encaminhou ao Presidente do 

Senado Federal, Senador Luiz Vianna Filho, manifestação no 

sentido de ser favorável a uma ‘anistia, geral e irrestrita’ que 

significaria ‘esquecer o passado e viver o presente, com vistas ao 

futuro’. (...) Como em outras oportunidades históricas, o Brasil de 

1979 construiu o que se conheceu como processo de transição 

política, pelo qual a sociedade civil, representada pelas entidades 

de importância e legitimidade reconhecidas, como o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fez concessões de 

monta e com consequências gravíssimas, como a que se contém no 

§1
o
 do art. 1

o
. da Lei n. 6683/79, para chegar a uma outra fase 

política. Pelo que tomo como adequada a ponderação do eminente 

Procurador Geral da República ao acentuar, em seu Parecer, que 

‘não parece aceitável, com as vênias devidas, fazer uma leitura 

atemporal do ato impugnado e de forma pontual, atacar o mesmo 
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contexto que possibilitou e conferiu legitimidade à convenção da 

Assembleia Nacional Constituinte’.” 

Por sua vez, a Ministra Ellen Gracie frisou que: “Não se faz transição, ao menos 

não se faz transição pacífica, entre um regime autoritário e uma democracia plena, sem 

concessões recíprocas”. Ressaltou que “não é possível viver retroativamente a história, 

nem se deve desvirtuá-la para que assuma contornos que nos pareçam mais palatáveis”, 

acompanhando o relator.  

Já o Ministro Ricardo Lewandowski votou pela parcial procedência da ação, para 

“dar interpretação conforme ao § 1
o
 do art. 1

o
 da Lei 6.683/1979, de modo a que se entenda 

que os agentes do Estado não estão automaticamente abrangidos pela anistia contemplada 

no referido dispositivo legal”. 

Lembrou em seu voto a posição do Comitê de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (Observação Geral n. 31 da CCPR-ONU) já assentou que os Estados 

Partes do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – ratificado pelo Brasil – têm 

o dever de investigar, ajuizar e punir os responsáveis por violações de direitos nele 

protegidos. Acrescentou que no mesmo sentido é o entendimento da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos que, em seus precedentes, já declarou que o descumprimento dessa 

obrigação configura violação à Convenção Americana, ocasionando a responsabilização 

internacional do Estado (Caso Goiburú e outros, Caso Ximenes Lopes, Caso Baldeón 

Garcia, Caso Massacre de Pueblo Bello e Caso do Massacre de Mapiripán), no entanto, 

não analisou se o STF estaria vinculado a tais precedentes. 

Também fazendo referência à jurisprudência da Corte Interamericana, o Ministro 

Celso de Mello votou acompanhando o relator. Em seu voto, não acompanha o 

entendimento da Corte Interamericana por considerar que o caso brasileiro diferencia-se 

dos demais casos da América Latina justamente em razão do caráter bilateral da lei: 

“Reconheço que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 

diversos julgamentos – como aqueles proferidos, p. ex., nos casos 

contra o Peru (‘Barrios Altos’, em 2001, e ‘Loayza Tamayo’, em 

1998) e contra o Chile (‘Almonacid Arellano e outros’, em 2006) -, 

proclamou a absoluta incompatibilidade, com os princípios 

consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos, das 

leis nacionais que concederam anistia, unicamente, a agentes 

estatais, as denominadas ‘leis de auto-anistia’. A razão dos 

diversos precedentes firmados pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos apóia-se no reconhecimento de que o Pacto de 

São José da Costa Rica não tolera o esquecimento penal de 

violações aos direitos fundamentais da pessoa humana nem 

legitima leis nacionais que amparam e protegem criminosos que 
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ultrajam, de modo sistemático, valores essenciais protegidos pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos e que perpetraram, 

covardemente, à sombra do Poder e nos porões da ditadura a que 

serviram, os mais ominosos e cruéis delitos, como o homicídio, o 

sequestro, o desaparecimento forçado das vítimas, o estupro, a 

tortura e outros atentados às pessoas daqueles que se opuseram aos 

regimes de exceção que vigoraram, em determinado momento 

histórico, em inúmeros países da América Latina. É preciso 

ressaltar, no entanto, como já referido, que a lei de anistia 

brasileira, exatamente por seu caráter bilateral, não pode ser 

qualificada como uma lei de auto-anistia, o que torna inconsistente, 

para os fins deste julgamento, a invocação dos mencionados 

precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (...) 

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.” 

Para o Ministro Celso de Mello, somente a lei interna  pode qualificar-se, 

constitucionalmente, como fonte formal direta, legitimadora da regulação normativa 

concernente à prescritibilidade ou à imprescritibilidade da pretensão estatal de punir. 

Os Ministros, por maioria, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres 

Brito, mantiveram a validade dos efeitos da Lei de Anistia no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O entendimento que prevaleceu no acórdão do STF parece privilegiar o princípio 

da “margem nacional de apreciação”, além de destacar as peculiaridades históricas e 

jurídicas que distingue a anistia concedida no Brasil das anistias concedidas por outros 

países da América Latina. Ou seja, as circunstâncias históricas que levaram à anistia e ao 

processo de redemocratização no Brasil, consubstanciado não só na Lei, mas no próprio 

pacto político que chamou a manifestação poder constituinte. A própria Emenda 26, que 

convocou a Constituinte, como que estabeleceu uma cláusula pétrea em favor do pacto de 

anistia recíproca. Logo, apenas um novo processo constituinte originário poderia reabrir a 

discussão acerca do assunto. 

 

3.2.1.1.2. A decisão da CIDH contra o Brasil 
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No entanto, pouco tempo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos decidiu em sentido completamente contrário. O 

governo brasileiro, inclusive, comunicou a decisão do STF sobre a Lei de Anistia, fato que 

foi ignorado pela Corte em sua argumentação. 

No Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, a sentença da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sentença de 24 de novembro de 2010, 

responsabilizou o Brasil, declarando que: 

“3. As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 

investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são 

incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos 

jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 

investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e 

punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou 

semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações 

de direitos humanos consagrados na Convenção Americana 

ocorridos no Brasil. 

4. O Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, 

portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade 

pessoal, estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 

desse instrumento, em prejuízo das pessoas indicadas no parágrafo 

125 da presente Sentença, em conformidade com o exposto nos 

parágrafos 101 a 125 da mesma. 

5. O Estado descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno 

à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida em seu 

artigo 2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo 

instrumento, como consequência da interpretação e aplicação que 

foi dada à Lei de Anistia a respeito de graves violações de direitos 

humanos. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela violação 

dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial previstos 

nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 desse instrumento, pela 

falta de investigação dos fatos do presente caso, bem como pela 

falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos 

familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa executada, 

indicados nos parágrafos 180 e 181 da presente Sentença, nos 

termos dos parágrafos 137 a 182 da mesma. 

6. O Estado é responsável pela violação do direito à liberdade de 

pensamento e de expressão consagrado no artigo 13 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação com os artigos 

1.1, 8.1 e 25 desse instrumento, pela afetação do direito a buscar e 

a receber informação, bem como do direito de conhecer a verdade 

sobre o ocorrido. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela 

violação dos direitos às garantias judiciais estabelecidos no artigo 

8.1 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 13.1 

do mesmo instrumento, por exceder o prazo razoável da Ação 

Ordinária, todo o anterior em prejuízo dos familiares indicados nos 

parágrafos 212, 213 e 225 da presente Sentença, em conformidade 

com o exposto nos parágrafos 196 a 225 desta mesma decisão. 
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7. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade 

pessoal, consagrado no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 desse mesmo 

instrumento, em prejuízo dos familiares indicados nos parágrafos 

243 e 244 da presente Sentença, em conformidade com o exposto 

nos parágrafos 235 a 244 desta mesma decisão.” 

 

Assim, determinou que o Estado brasileiro: 

“8. Esta Sentença constitui per se uma forma de reparação.  

9. O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição 

ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso a fim de 

esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades 

penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei 

preveja, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 256 e 

257 da presente Sentença. 

10. O Estado deve realizar todos os esforços para determinar o 

paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e 

entregar os restos mortais a seus familiares, em conformidade com 

o estabelecido nos parágrafos 261 a 263 da presente Sentencia. 

11. O Estado deve oferecer o tratamento médico e psicológico ou 

psiquiátrico que as vítimas requeiram e, se for o caso, pagar o 

montante estabelecido, em conformidade com o estabelecido nos 

parágrafos 267 a 269 da presente Sentença. 

12. O Estado deve realizar as publicações ordenadas, em 

conformidade com o estabelecido no parágrafo 273 da presente 

Sentença. 

13. O Estado deve realizar um ato público de reconhecimento de 

responsabilidade internacional a respeito dos fatos do presente 

caso, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 277 da 

presente Sentença. 

14. O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em 

matéria de capacitação e implementar, em um prazo razoável, um 

programa ou curso permanente e obrigatório sobre direitos 

humanos, dirigido a todos os níveis hierárquicos das Forças 

Armadas, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 283 

da presente Sentença. 

15. O Estado deve adotar, em um prazo razoável, as medidas que 

sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento 

forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros 

interamericanos, nos termos do estabelecido no parágrafo 287 da 

presente Sentença. Enquanto cumpre com esta medida, o Estado 

deve adotar todas aquelas ações que garantam o efetivo 

julgamento, e se for o caso, a punição em relação aos fatos 

constitutivos de desaparecimento forçado através dos mecanismos 

existentes no direito interno. 

16. O Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, 

sistematização e publicação de toda a informação sobre a Guerrilha 

do Araguaia, assim como da informação relativa a violações de 

direitos humanos ocorridas durante o regime militar, garantindo o 

acesso à mesma nos termos do parágrafo 292 da presente Sentença. 

17. O Estado deve pagar as quantias fixadas nos parágrafos 304, 

311 e 318 da presente Sentença, a título de indenização por dano 

material, por dano imaterial e por restituição de custas e gastos, nos 
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termos dos parágrafos 302 a 305, 309 a 312 e 316 a 324 desta 

decisão. 

18. O Estado deve realizar uma convocatória, em, ao menos, um 

jornal de circulação nacional e um da região onde ocorreram os 

fatos do presente caso, ou mediante outra modalidade adequada, 

para que, por um período de 24 meses, contado a partir da 

notificação da Sentença, os familiares das pessoas indicadas no 

parágrafo 119 da presente Sentença aportem prova suficiente que 

permita ao Estado identificá-los e, conforme o caso, considerá-los 

vítimas nos termos da Lei No. 9.140/95 e desta Sentença, nos 

termos do parágrafo 120 e 252 da mesma. 

19. O Estado deve permitir que, por um prazo de seis meses, 

contado a partir da notificação da presente Sentença, os familiares 

dos senhores Francisco Manoel Chaves, Pedro Matias de Oliveira 

(“Pedro Carretel”), Hélio Luiz Navarro de Magalhães e Pedro 

Alexandrino de Oliveira Filho, possam apresentar-lhe, se assim 

desejarem, suas solicitações de indenização utilizando os critérios e 

mecanismos estabelecidos no direito interno pela Lei No. 9.140/95, 

conforme os termos do parágrafo 303 da presente Sentença. 

20. Os familiares ou seus representantes legais apresentem ao 

Tribunal, em um prazo de seis meses, contado a partir da 

notificação da presente Sentença, documentação que comprove que 

a data de falecimento das pessoas indicadas nos parágrafos 181, 

213, 225 e 244 é posterior a 10 de dezembro de 1998. 

21. A Corte supervisará o cumprimento integral desta Sentença, no 

exercício de suas atribuições e em cumprimento de seus deveres, 

em conformidade ao estabelecido na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, e dará por concluído o presente caso uma vez 

que o Estado tenha dado cabal cumprimento ao disposto na mesma. 

Dentro do prazo de um ano, a partir de sua notificação, o Estado 

deverá apresentar ao Tribunal um informe sobre as medidas 

adotadas para o seu cumprimento.” 

Da análise da decisão da Corte pode-se constatar que as peculiaridades históricas 

do processo de pacificação e transição para a democracia, bem como as diferenças entre a 

legislação brasileira e as legislações congêneres dos países vizinhos, pontos tão frisados 

pela maioria dos votos dos Ministros do STF, não foram objeto de análise da Corte 

Interamericana.  

 

3.2.1.1.3. Consequências da decisão da CIDH 

 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter julgado constitucional a Lei de Anistia, 

indo em um sentido contrário ao apontado pela Corte Interamericana, tentativas do 

Ministério Público Federal buscam levar a matéria, novamente, à apreciação do Poder 

Judiciário brasileiro. Por sua vez, a Organização das Nações Unidas apelou ao Supremo 

Tribunal Federal para que aceite a denúncia proposta pelo Ministério Público Federal 
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contra o coronel da reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura. Em comunicado emitido 

pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, a Organização deixa claro 

que, no seu entender, a Lei de Anistia não pode blindar crimes relacionados com o 

desaparecimento de pessoas, que precisam ser investigados.
960

  

Conforme André de Carvalho Ramos, cabe à Corte Interamericana exigir o 

cumprimento da sua decisão, o que atinge tanto o Poder Executivo, quanto o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário brasileiros. O ordenamento jurídico brasileiro precisará, 

então, definir como conviverão as duas decisões conflitantes.
961

 

A verdade é que a decisão da Corte é obrigatória para o Estado brasileiro. No 

entanto, o sistema interamericano não dispõe de mecanismos para obrigar o cumprimento 

de suas decisões, como analisado no capítulo 2. Como se tratam de ordens distintas, o 

eventual descumprimento da decisão pelo Brasil implica na sua responsabilização 

“apenas” na esfera internacional. E, como visto nos casos envolvendo Trinidad e Tobago e 

a Venezuela, o único caminho aceito pela Corte para o descumprimento é a denúncia do 

tratado. 

 

3.2.1.2. A vinculação à jurisprudência da CIDH sobre direito ao recurso 

 

Em que pese os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos não 

terem sido invocados no julgamento da Lei de Anistia, o Supremo Tribunal Federal parece 

inclinado a tomar direção diferente daqui para frente. 

Ao decidir sobre o cabimento ou não do recurso de Embargos Infringentes nas 

ações penais originárias da Corte (Ação Penal 470), os Ministros fizeram referência à 

Convenção Americana de Direitos Humanos e, inclusive, à jurisprudência da Corte 

Interamericana. Dentre os votos, no ponto, destacamos os dos Ministros Teori Zavascky, 

Gilmar Mendes e Celso de Mello.
962

 

O Ministro Teori Zavascky considerou que o reconhecimento do direito a recorrer 

de sentenças condenatórias, mesmo em ações penais originárias de Tribunais superiores é a 

melhor forma de harmonizar a garantia prevista na Convenção Americana de Direitos 
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Humanos. Citou, inclusive, precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 

Caso Mohamed vs. Argentina, que considerou essa uma garantia mínima de assegurar 

recursos até mesmo nos casos em que a sentença condenatória seja imposta por um 

tribunal superior. 

Já o Ministro Gilmar Mendes, firme na jurisprudência fixada no caso do 

depositário infiel, lembrou que os tratados internacionais de direitos humanos têm status de 

supralegalidade. Ou seja, “os tratados também se submetem às normas constitucionais e 

devem ser interpretados segundo a Constituição”. Assim, se a Constituição estabelece a 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar determinada ação penal, 

não prevendo duplo grau de jurisdição, tal norma é superior ao Pacto de São José da Costa 

Rica, ao prever o direito ao recurso. 

Para o Ministro Gilmar Mendes, o artigo 8.2.h da Convenção Americana de 

Direitos Humanos  diz respeito ao direito a recurso para tribunal superior. Não havendo 

tribunal superior para julgar a matéria, caso da prerrogativa de foro, não há que se falar em 

direito a recurso: 

“não são as competências que devem se amoldar ao art. 8.2.h do 

Pacto de San Jose da Costa Rica, são as normas internacionais que 

devem ser interpretadas segundo os ditames da Carta Magna, uma 

vez que estas só se implementam quando respeitadas as normas 

constitucionais.” 

No entanto, o Ministro Celso de Mello, na condição de decano, ao dar seu voto de 

minerva desempatando a votação em favor do cabimento dos Embargos Infringentes valeu-

se da tese que restou vencido no julgamento do RE 349703/RS (depositário infiel). Um dos 

argumentos utilizados pelo Ministro foi, justamente, que o cabimento dos Embargos 

Infringentes satisfaz o direito ao recurso previsto na Convenção Americana. O argumento, 

inclusive, já havia sido utilizado pelo Ministro no início do julgamento da Ação Penal 470. 

 O Ministro Celso de Mello voltou a sustentar a natureza de norma constitucional 

do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, a vinculação do Estado brasileiro 

tanto à jurisdição da Corte Interamericana quanto à interpretação dada ao artigo 8.2.h da 

Convenção (direito ao recurso), ou seja, a vinculação à jurisprudência da Corte. 

Entendendo que o Brasil, ao se vincular à jurisdição da Corte Interamericana está 

obrigado a seguir sua jurisprudência, afirmou que o Estado brasileiro deve fazer 
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adequações no direito interno para garantir o direito ao duplo grau de jurisdição, mesmo 

nos caos de foro por prerrogativa de função.
963

 

Isso porque, como já mencionado pelo Ministro Teori Zavascky, a Corte 

Interamericana interpretou o direito ao recurso previsto na Convenção de modo a garantir o 

duplo grau de jurisdição, inclusive, nos ordenamentos que preveem a competência para 

julgar ação penal ao tribunal superior do país. 

No Caso Barreto Leiva vs. Venezuela
964

, a Corte Interamericana decidiu que o 

Estado venezuelano violou, entre outros, o direito de recorrer (art. 8.2.h da Convenção) e 

determinou, entre outras medidas, que “o Estado, através de seu poder judiciário e em 

conformidade com os parágrafos 128 a 131 da sentença, deve conceder ao Senhor Barreto 

Leiva, se este assim solicitar, a faculdade de recorrer da sentença”. Também determinou 

que “o Estado deve, dentro de um prazo razoável e em conformidade com os parágrafos 

133 e 134 da sentença, adequar seu ordenamento jurídico interno, de tal forma que garanta 

o direito de recorrer dos fatos condenatórios, conforme o art. 8.2.h da Convenção, a toda 

pessoa julgada por ilícito penal, inclusive aquelas que gozam de foro especial”. 

Também no Caso Mohamed vs. Argentina
965

, a Corte declarou que o Estado 

violou o direito a recorrer consagrado no art. 8.2.h e dispôs que o Estado “deve adotar as 

medidas necessárias para garantir ao Senhor Oscar Alberto Mohamed o direito de 

recorrer”. 

Por tudo, pode-se concluir que, aos poucos, e principalmente por influência da 

nova composição de seus Ministros, o Supremo Tribunal Federal começa a desenvolver 

um diálogo mais próximo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dando sinais 

de que poderá não só exercer o controle de convencionalidade do Pacto de São José da 

Costa Rica, como seguir a jurisprudência da Corte Interamericana, inclusive nos casos em 

que o Brasil não foi parte. 

 

3.2.2. As Medidas Cautelares da CIDH 
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O Brasil vem sendo alvo de várias queixas perante à Corte Interamericana. Em 

consequência, já conta-se com um bom número de Medidas Cautelares determinadas pela 

Corte contra o Estado brasileiro.
 966

 

As medidas cautelares envolvem, principalmente, estabelecimentos prisionais. 

Entre as mais importantes, podemos destacar: 

1) O Caso da Penitenciária de Urso Branco, em Rondônia, quando a corte 

determinou medidas – expressas em cinco resoluções, sendo a primeira datada de 

18/06/2002 e a última, de 25/9/2005 – para evitar mais mortes de detentos, além das 37 já 

ocorridas;  

2) O Caso da Penitenciária de Araraquara, com a edição de duas resoluções, 

ordenando a permissão de acesso a médicos, redução da população carcerária, permissão 

de visita de familiares dos presos, realização de investigação das denúncias existentes e 

tomada de medidas para preservar a vida e integridade dos detentos; 

3) O Caso das Crianças e Adolescentes Privados de Liberdade na Fundação Casa 

do Tatuapé, em São Paulo (SP), com a edição de quatro resoluções no período de dois 

anos; 

4) O Caso do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na cidade de São Luis, 

Estado do Maranhão, com a edição da Resolução 11/2012 (Medida Cautelar n. 367-13), 

pela situação de risco em que se encontram os presos, decorrente de vários atos de 

violência com violação do direito à vida e à integridade física, como visto em graves 

conflitos mais recentes; 

5) O Caso do Presídio Central de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, com a edição da Resolução 14/2013 (Medida Cautelar n. 8-13), pela 

situação de risco dos detentos em razão da situação precária, superlotação, falta de controle 

do Estado em várias áreas do recinto, entre outras, que podem afetar o direito à vida e 

integridade pessoal. 

Esses casos são importantes porque, além de o Brasil poder vir a ser 

responsabilizado internacionalmente se não adotar as medidas necessárias para fazer cessar 

as violações, o Supremo Tribunal Federal poderá vir a se manifestar também nestes casos, 
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gerando um potencial conflito com a Corte Interamericana. Basta citar a existência de 

pedido de Intervenção Federal em Rondônia (IF 5129), apresentado pelo Procurador-Geral 

da República em 2008, e ainda não julgada. 

 

3.2.3. Controle de Convencionalidade no Brasil 

 

Por controle de convencionalidade a doutrina se refere a três situações distintas: 

1) o próprio controle exercido pelo organismo internacional competente para velar pela 

Convenção (a Corte Interamericana exerce o controle de convencionaldiade da Convenção 

Americana em relação à conformidade ou não dos atos dos Estados signatários); 2) o 

controle exercido pelos Tribunais ou Cortes Constitucionais quanto à constitucionalidade 

das convenções; 3) o controle exercido pelos juízes ordinários dos Estados signatários 

quanto à conformidade das leis e atos nacionais em relação às convenções ou tratados 

internacionais. 

A primeira hipótese configurou-se aplicável ao Brasil quando o país aderiu à 

jurisdição da Corte. É reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência 

brasileira. 

No início do julgamento da Ação Penal 470, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal debateram a possibilidade de eventual controle de convencionalidade pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se da primeira hipótese aventada pela doutrina. 

Na ocasião, o Ministro Celso de Mello salientou que não existe qualquer nexo de 

prejudicialidade externa entre a ação penal e a Comissão Interamericana, não havendo no 

contexto do Sistema Interamericano legitimidade ativa do cidadão para recorrer à Corte 

Interamericana. Contudo, nada impediria que, após a conclusão do julgamento, o caso 

fosse submetido à jurisdição contenciosa da Corte para eventual controle de 

convencionalidade, atendidos os artigos 46 e 48 a 51 do Pacto de São José da Costa Rica. 

Lembrou que: 

“O Brasil, no final do segundo mandato do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (Decreto n. 4463, de 08/11/2002), reconheceu 

como obrigatórias a jurisdição e a competência da Corte 

Interaemericana de Direitos Humanos, ‘em todos os casos relativos 

à interpretação ou aplicação desta Convenção’ (Pacto de São José 

da Costa Rica, Artigo 62), o que legitima o exercício, por esse 

importante organismo judiciário de âmbito regional, do controle de 
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convencionalidade, vale dizer, da adequação e observância, por 

parte dos Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, 

como o Brasil, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, 

dos princípios, direitos e garantias fundamentais assegurados e 

proclamados, no contexto do sistema interamericano, pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos.” 

O Ministro Ricardo Lewandowski observou que, ao contrário do que ocorre no 

Direito comunitário europeu, não há o instituto do “reenvio prejudicial” que permite ao 

juiz nacional suscitar incidente acerca do direito convencional e sobrestar o processo para 

consulta à Corte de Luxemburgo. 

O julgamento da Ação Penal 470, aliás, gerou grande especulação na doutrina 

brasileira quanto à possibilidade dos réus buscarem reformar a decisão do Supremo 

Tribunal Federal junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Embora a Corte Interamericana não funcione como instância recursal, não 

podendo ser acessada diretamente pelo indivíduo em grau de recurso, queixas poderão ser 

endereçadas à Comissão Interamericana, por suposta violação à Convenção Americana e, 

se assim entender, encaminhar à Corte Interamericana. No entanto, eventual decisão da 

Corte não teria o poder de reformar penas ou alterar o resultado do julgamento, mas 

poderia responsabilizar o Estado brasileiro no plano internacional, recomendando, 

inclusive, um novo julgamento e adequações na legislação brasileira. Nesse sentido, a 

entrevista concedida pelo Presidente da Corte, Diego García-Sayán ao Jornal Valor 

Econômico: 

“Valor: No julgamento do mensalão, 25 pessoas foram 

condenadas, incluindo políticos importantes que pretendem 

recorrer à Corte. Em quais condições a Corte revê decisões penais 

como essa proferida por um Supremo de um país? 

Diego García-Sayán: Não posso falar do caso específico, pois não 

poderia adiantar um eventual voto sobre algo que pode chegar a 

Corte. Mas o que posso dizer é que a Corte não é um tribunal de 

quarta instância que revisa as penas para reduzi-las ou não. A 

Corte pode verificar o cumprimento ou não das garantias 

processuais e dar, eventualmente, alguma reparação, como, talvez, 

o direito a um novo processo. Mas a Corte Interamericana não é 

um tribunal penal que substitui o nacional. Esse é o único que pode 

ditar sentenças penais. A Corte Interamericana não é feita para se 

recorrer como outra instância penal.”
967

 

A segunda hipótese é afirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

que entende que a Constituição brasileira de 1988 conferiu competência ao Supremo para 
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exercer o controle de constitucionalidade de tratados, tanto pela via difusa quanto pela 

concentrada, como já analisado acima. 

Segundo André de Carvalho Ramos, o Supremo Tribunal Federal já declarou a 

inconstitucionalidade de tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico 

brasileiro em diversas oportunidades.
 968

 

O entendimento é antigo e remonta à égide da Constituição anterior. A Convenção 

n. 110 da Organização Internacional do Trabalho sobre as condições do trabalho no meio 

rural foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que fez com que o 

Estado brasileiro denunciasse a Convenção. Trata-se da Representação n. 803/DF, de 

relatoria do Ministro Djaci Falcão: 

“REPRESENTAÇÃO QUE SE PRENDE AO DECRETO 

LEGISLATIVO N.33, DE 5.8.1964, QUE RATIFICOU A 

CONVENÇÃO N. 110, RELATIVA AS CONDIÇÕES DE 

EMPREGO DOS TRABALHADORES EM FAZENDAS, 

CELEBRADA EM GENEBRA A 26.6.1958, E AO DECRETO N. 

58.826, DE 14.7.1966. II- INCONSTITUCIONALIDADE DAS 

LOCUÇÕES 'SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA' E ' COM A 

ÚNICA CONDIÇÃO DE SE SUJEITAREM AOS ESTATUTOS 

DESTAS ULTIMAS', CONSTANTES NO ART. 62, POR 

AFRONTAREM O DISPOSTO NO ART. 159 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VENCIDO, EM PARTE, O 

MINISTRO ELOY DA ROCHA. III- O ART. 63 NÃO PADECE 

DE INCONSTITUCIONALIDADE POIS PRESSUPOE O 

RESPEITO A LEI, SEGUNDO ESTA DITO NO SEU N. 2 . 

ADEMAIS, MERECE CONJUGAÇÃO COM O ART.68, N.1, 

ONDE SE FALA EM OBEDIENCIA AS LEIS LOCAIS. 

DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. IV- 

INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO 'OU 

SUSPENSÃO' DO ART. 64, POIS SE CONTRAPOE AO 

ALCANCE DO ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO 

POR MAIORIA DE VOTOS. V- REJEITADA, POR MAIORIA 

DE VOTOS, A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART-65,DESDE QUE A REGRA SE HARMONIZA COM O 

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. VI- REJEITADA A ALEGAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 66 E 67, DESDE 

QUE FORAM EXPUNGIDOS DOS ARTS. 62 E 64 AS 

EXPRESSÕES CONTRARIAS A CONSTITUIÇÃO. VENCIDOS 

O RELATOR E O PRESIDENTE, QUE OS CONSIDERAVAM 

ILEGITIMOS NAS REMISSÕES AOS ARTS. 62 E 64. VII- 

ACOLHIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 68, N.2, 

POR VIOLAR O ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO, VENCIDO O 

MINISTRO ELOY DA ROCHA. VIII- REJEITADA A 

ILEGITIMIDADE DOS ARTS. 69 E 70. O PRIMEIRO CINGE-

SE A FIXAR O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO, EM 

TERMOS QUE NÃO CONTRARIAM O NOSSO SISTEMA 
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CONSTITUCIONAL, ENQUANTO O SEGUNDO PRENDE-SE 

A UM COMPROMISSO PARA TORNAR EFETIVO O LIVRE 

EXERCÍCIO DO DIREITO SINDICAL. INFERE-SE DA SUA 

LEITURA A INEXISTÊNCIA DE CONFLITO MANIFESTO 

COM A LEI MAGNA.” 

Mais recentemente, destaca-se o entendimento consignado no Agravo Regimental 

no Mandado de Injunção 772, de relatoria do Ministro Celso de Mello: 

“MANDADO DE INJUNÇÃO - AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA 

DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL SUBJETIVO - INCOGNOSCIBILIDADE DA 

AÇÃO INJUNCIONAL - AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

CONHECIDO. DIREITO DE PETIÇÃO E A QUESTÃO DA 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA. (…). SUPREMACIA DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SOBRE TODOS OS 

TRATADOS INTERNACIONAIS. - O exercício do "treaty-

making power", pelo Estado brasileiro, está sujeito à observância 

das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional. Os 

tratados celebrados pelo Brasil estão subordinados à autoridade 

normativa da Constituição da República. Nenhum valor jurídico 

terá o tratado internacional, que, incorporado ao sistema de direito 

positivo interno, transgredir, formal ou materialmente, o texto da 

Carta Política. Precedentes. - A questão pertinente aos tratados 

internacionais de direitos humanos: Art. 5º, § 2º (que instituiu 

cláusula geral de recepção das convenções internacionais em 

matéria de direitos da pessoa humana) e § 3º, da Constituição da 

República. Hierarquia constitucional das cláusulas inscritas em 

tratados internacionais de direitos humanos (posição do 

Relator).”
969 

A terceira hipótese, no entanto, é praticada no âmbito da União Europeia e 

defendida pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo 

executada por alguns países da América Latina, como apontado no capítulo 2. No Brasil, 

no entanto, é objeto de grande polêmica doutrinária e pouca utilização jurisprudencial. 

Nesse sentido, inclusive, entende Virgílio Afonso da Silva, que “a jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos não tem ressonância nas decisões dos tribunais 

nacionais”.
970

 

Consiste, conforme lição de André de Carvalho Ramos, no entendimento de que 

“o Supremo Tribunal Federal e os juízos locais devem também zelar pelo cumprimento dos 

dispositivos convencionais e expurgar as normas internas que conflitem com as normas 

internacionais de direitos humanos”. Dessa forma, cabe a todos os juízes o exercício do 

controle interno do ordenamento jurídico, aí englobado o da legalidade, o da 
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supralegalidade e o da constitucionalidade, de modo a evitar a responsabilização 

internacional do Estado brasileiro. Através do controle de convencionalidade, acaba se 

instaurando um diálogo entre a justiça nacional e a internacional.
971

 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do status 

dos tratados internacionais, especialmente os de direitos humanos, André de Carvalho 

Ramos propõe a teoria do duplo controle ou crivo dos direitos humanos, “que reconhece a 

atuação em separado do controle de constitucionalidade (STF e juízos nacionais) e do 

controle de convencionaldiade (Corte de San José e outros órgãos de Direitos Humanos no 

plano internacional)”. Por essa teoria, os direitos humanos possuem uma dupla garantia: o 

da constitucionalidade nacional e o da convencionalidade internacional. Dessa forma, o 

autor propõe uma forma de dirimir conflitos entre a decisão do STF e da Corte 

Interamericana:  

“Assim, ao mesmo tempo em que se respeita o crivo de 

constitucionalidade do STF, deve ser incorporado o crivo de 

convencionalidade da Corte Interamericana. Todo ato interno (não 

importa a natureza ou origem) deve obediência aos dois crivos. 

Caso não supere um deles (por violar Direitos Humanos), deve o 

Estado envidar todos os esforços para cessar a conduta ilícita e 

reparar os danos causados. (...) Não se desafia o STF, mas sim 

ficam esclarecidos os campos de atuação: para a Alta Corte 

nacional há a palavra final sobre o ordenamento nacional; para a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos resta a palavra final 

sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, costume 

internacional e tratados conexos, que incidem também sobre o 

Brasil.”
972

 

Embora ainda pouco utilizada no Brasil, após a decisão da Corte Interamericana 

que entendeu que a Lei de Anistia brasileira violava a Convenção e impôs uma série de 

determinações ao Estado brasileiro como visto acima, o Ministério Público brasileiro 

ingressou com várias ações buscando a responsabilização de membros do regime militar 

por atos praticados durante o regime
973

, mas ainda não se tem resultados concretos dessas 

tentativas. Por outro lado, a própria Ordem dos Advogados do Brasil tenta reverter junto ao 

STF o resultado do julgamento da ADPF 153. O resultado dessa tentativa é imprevisível, 

especialmente com a nova composição do Supremo Tribunal Federal, que já assinala para 
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uma possível vinculação à jurisprudência da Corte como visto no julgamento do cabimento 

dos Embargos Infringentes na Ação Penal 470. 

Como forma de atender às decisões da Corte Interamericana, o Poder Executivo 

brasileiro, por meio do Decreto n. 4.433/02, criou a Comissão de Tutela dos Direitos 

Humanos, no âmbito da então Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça. Essa comissão tem como atribuição, entre outras, acompanhar a defesa nos 

processos que tramitam na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

gerir e fiscalizar a dotação orçamentária interna, para implementar indenizações objeto das 

referidas condenações; e acompanhar a solução dos problemas que geraram a condenação 

no Brasil. 

 

3.3. STF e Mercosul 

 

As experiências europeias poderão ser muito úteis para a compreensão do 

processo de consolidação do Mercosul que, ainda longe de se consolidar como uma 

realidade, já apresenta desafios para o direito constitucional. A recente suspensão do 

Paraguai e a admissão da Venezuela pela cúpula do Mercosul, com o apoio do Brasil, 

suscitam questões relevantes relacionadas à cláusula democrática e a tutela dos direitos 

fundamentais no âmbito do bloco. No entanto, embora seja possível imaginar a 

judicilização de tais questões diante dos princípios constitucionais que orientam as relações 

internacionais brasileiras, nada foi feito nesse sentido. O Paraguai, apenas, denunciou o 

Brasil na OMC em junho de 2013 alegando que a suspensão do bloco foi ilegal.
974

 De 

resto, o caráter intergovernamental do bloco e as finalidades marcantemente econômicas 

podem explicar a insipiente interação jurídica entre os ordenamentos nacionais dos 

Estados-membros. 

 

3.3.1. Aplicabilidade direta das normas do Mercosul? 
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O Brasil não reconhece a primazia do “direito comunitário” sobre o direito 

brasileiro, nem mesmo o efeito direto das normas do Mercosul no território brasileiro. 

O Congresso Nacional, ao aprovar o Protocolo de Ouro Preto por meio do 

Decreto Legislativo n. 188, reafirmou a necessidade de participação do Poder Legislativo 

no processo de elaboração dos tratados: 

“Art. 1
o
 É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de 

Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL – 

Protocolo de Ouro Preto – assinado em Ouro Preto, Minas Gerais, 

em 17 de dezembro de 1994.  

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido 

Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos 

termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos 

ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.” 

Segundo Gilmar Mendes o referido dispositivo foi percebido pela doutrina como 

“uma sinalização clara de que estaria distante a possibilidade de uma ordem autônoma 

acima do Estado”.
975

 

O próprio Protocolo de Ouro Preto, nos arts. 38 a 40, reconhece a falta de 

aplicabilidade interna de suas fontes jurídicas e determina que as normas convencionadas 

para o Mercosul apenas entrarão em vigor após a sua incorporação em cada um dos países 

membros: 

“Artigo 38 - Os Estados Partes comprometem-se a adotar todas as 

medidas necessárias para assegurar, em seus respectivos territórios, 

o cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mercosul 

previstos no artigo 2 deste Protocolo. 

Parágrafo único - Os Estados Partes informarão à Secretaria 

Administrativa do Mercosul as medidas adotadas para esse fim. 

Artigo 39 - Serão publicados no Boletim Oficial do Mercosul, em 

sua íntegra, nos idiomas espanhol e português, o teor das Decisões 

do Conselho do Mercado Comum, das Diretrizes da Comissão de 

Comércio do Mercosul e dos Laudos Arbitrais de solução de 

controvérsias, bem como de quaisquer atos aos quais o Conselho 

do Mercado Comum ou o Grupo Mercado Comum entendam 

necessário atribuir publicidade oficial. 

Artigo 40 - A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados 

Partes das normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no 

Artigo 2 deste Protocolo, deverá ser observado o seguinte 

procedimento: 

i) uma vez aprovada a norma, os Estado Partes adotarão as 

medidas necessárias para a sua incorporação ao ordenamento 

jurídico nacional e comunicarão as mesmas à Secretaria 

Administrativa do Mercosul; 

ii) quando todos os Estados Partes tiverem informado sua 
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incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos internos, a 

Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o fato a cada 

Estado Parte; 

iii) as normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados 

Partes 30 dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria 

Administrativa do Mercosul, nos termos do item anterior. Com 

esse objetivo, os Estados Partes, dentro do prazo acima, darão 

publicidade do início da vigência das referidas normas por 

intermédio de seus respectivos diários oficiais.” 

Segundo Fernando de Magalhães Furlan, a disposição do Protocolo de Ouro Preto 

é “um traço importante da ausência de supranacionalidade do bloco”. Tal entendimento é 

reforçado por decisões do sistema de solução de controvérsias do Mercosul que sustentam 

que “a norma adotada no âmbito do bloco é apenas exigível quando for incorporada à 

ordem interna de cada um dos países”. Em sua opinião, “a adoção da doutrina da vigência 

simultânea das normas (laudo arbitral do contencioso do ‘caso frangos’) demonstra quão 

distante se está do sistema de aplicação direta e efeito imediato das normas”, característica 

da supranacionalidade europeia.
976

 

A necessidade da recepção dos tratados ou convenções celebrados no âmbito do 

Mercosul é reiterada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido cabe 

transcrever o entendimento do Ministro Celso de Mello no Agravo Regimental na Carta 

Rogatória n. 8.279-4: 

“MERCOSUL - CARTA ROGATÓRIA PASSIVA - 

DENEGAÇÃO DE EXEQUATUR - PROTOCOLO DE 

MEDIDAS CAUTELARES (OURO PRET0/MG) - 

INAPLICABILIDADE, POR RAZÕES DE ORDEM 

CIRCUNSTANCIAL - ATO INTERNACIONAL CUJO CICLO 

DE INCORPORAÇÃO, AO DIREITO INTERNO DO BRASIL, 

AINDA NÃO SE ACHAVA CONCLUÍDO À DATA DA 

DECISÃO DENEGATÓRIA DO EXEQUATUR, PROFERIDA 

PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

RELAÇÕES ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL, O 

DIREITO COMUNITÁRIO E O DIREITO NACIONAL DO 

BRASIL - PRINCÍPIOS DO EFEITO DIRETO E DA 

APLICABILIDADE IMEDIATA - AUSÊNCIA DE SUA 

PREVISÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - 

INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GERAL DE RECEPÇÃO 

PLENA E AUTOMÁTICA DE ATOS INTERNACIONAIS, 

MESMO DAQUELES FUNDADOS EM TRATADOS DE 

INTEGRAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A 

RECEPÇÃO DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS EM GERAL E DOS ACORDOS 

CELEBRADOS NO ÂMBITO DO MERCOSUL ESTÁ SUJEITA 

À DISCIPLINA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO DA 

                                                           
976

 FURLAN, Fernando de Magalhães. “A Supranacionalidade no Mercosul”, In: Revista Brasileira de 

Direito Constitucional – RBDC N. 15, jan./jun. 2010, p. 113. 



 286 

REPÚBLICA. - A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no 

âmbito do MERCOSUL está sujeita à mesma disciplina 

constitucional que rege o processo de incorporação, à ordem 

positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções 

internacionais em geral. É, pois, na Constituição da República, e 

não em instrumentos normativos de caráter internacional, que 

reside a definição do iter procedimental pertinente à transposição, 

para o plano do direito positivo interno do Brasil, dos tratados, 

convenções ou acordos - inclusive daqueles celebrados no contexto 

regional do MERCOSUL - concluídos pelo Estado brasileiro. 

Precedente: ADI 1.480-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - 

Embora desejável a adoção de mecanismos constitucionais 

diferenciados, cuja instituição privilegie o processo de recepção 

dos atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados pelo Brasil no 

âmbito do MERCOSUL, esse é um tema que depende, 

essencialmente, quanto à sua solução, de reforma do texto da 

Constituição brasileira, reclamando, em conseqüência, 

modificações de jure constituendo. Enquanto não sobrevier essa 

necessária reforma constitucional, a questão da vigência doméstica 

dos acordos celebrados sob a égide do MERCOSUL continuará 

sujeita ao mesmo tratamento normativo que a Constituição 

brasileira dispensa aos tratados internacionais em geral. (...) O 

SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO 

CONSAGRA O PRINCÍPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O 

POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS 

TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. (...) Sob 

a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando-se de 

tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos 

institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, 

não bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no art. 

4º, parágrafo único, da Constituição da República, que possui 

conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna 

dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de 

transposição, para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, 

protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do 

MERCOSUL.” (CR-AgR 8.279-4/Argentina, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ 10/08/2000) 

 

3.3.2. Cooperação Judicial: Protocolo de Las Leñas 

 

A cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e 

administrativa foi regulamentada pelo Protocolo de Las Leñas (Decreto n. 2067, de 12 de 

novembro de 1996) e busca facilitar as provas, troca de informações e o reconhecimento de 

sentenças entre os países do Mercosul. 

No entanto, Gilmar Mendes observa que a desburocratização não tem sido 

facilitada pela jurisprudência nacional. Cita o entendimento consignado na Carta Rogatória 

n. 7613 de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence: 
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 “Sentença estrangeria: Protocolo de Las Leñas: homologação 

mediante carta rogatória. O Protocolo de Las Leñas (‘Protocolo de 

Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 

Comercial, Trabalhista, Administrativa’ entre os países do 

Mercosul) não afetou a exigência de que qualquer sentença 

estrangeira – à qual é de equiparar-se a decisão interlocutória 

concessiva de medida cautelar – para tornar-se exequível no Brasil, 

há de ser previamente submetida à homologação do Supremo 

Tribunal Federal, o que obsta à admissão de seu reconhecimento 

incidente, no foro brasileiro, pelo juízo a que se requeira a 

execução; inovou, entretanto, a convenção internacional referida, 

ao prescrever, no art. 19, que a homologação (dito 

reconhecimento) de sentença provinda dos Estados partes se faça 

mediante rogatória, o que importa admitir a iniciativa da 

autoridade judiciaria competente do foro de origem e que o 

exequatur se defira independentemente da citação do requerido, 

sem prejuízo da posterior manifestação do requerido, por meio de 

agravo à decisão concessiva ou de embargos ao seu cumprimento.” 

(CR 7613/AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.04.1997). 

 

3.3.3. Medidas Cautelares 

 

O Protocolo de Medidas Cautelares (aprovado pelo Decreto n. 2626) dispõe no 

art. 5
o
 que “a admissibilidade da medida cautelar será regulada pelas leis e julgada pelos 

juízes ou Tribunais do Estado requerente”. 

No Agravo Regimental na Carta Rogatória n. 9194, o STF aplicou o protocolo de 

cautelares do Mercosul, já incorporado, nos seguintes termos: “A medida rogada encontra 

amparo nos arts. 3
o
, 21 e segs. do Protocolo de Medidas Cautelares, concluído em Ouro 

Preto, em 16 de dezembro de 1994, e aprovado pelo Decreto n. 2626, de 15 de junho de 

1998”.
977

 

Conforme conclui Gilmar Mendes,  “a interpretação do STF ao Direito do 

Mercosul não privilegia, sob hipótese alguma, a almejada integração regional”.
978

 

Cabe mencionar que, com a adoção da “cláusula democrática” (Protocolo de 

Ushuaia de 1998) e com a assinatura do Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a 

Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Mercosul, ratificado pelo Brasil por meio 

do Decreto n. 7225/2010, abre-se o caminho para um possível controle de 

convencionalidade nos Estados-membros do Mercosul, uma vez que “a plena vigência das 
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instituições democráticas e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais” 

passam a ser “condições essenciais para a vigência e evolução do processo de integração” 

(art. 1
o
), cabendo a suspensão do direito de participar do processo de integração (art. 4

o
) 

nos casos de graves e sistemáticas violações de direitos humanos (art. 3
o
), devendo a 

promoção e proteção dos direitos humanos serem efetivadas por meio dos “mecanismos 

institucionais estabelecidos no Mercosul” (art. 2
o
). 

 

3.4. STF e Diálogo Constitucional 

 

Como ensina Virgílio Afonso da Silva, “o diálogo constitucional transnacional 

pode ocorrer de diversas maneiras”
979

, tendo recebido diferentes nomenclaturas, como 

examinado no Capítulo 2 deste trabalho: uso de direito estrangeiro, Diálogo entre Cortes, 

Globalização Judicial, Cross-Constitucionalismo, Fertilização constitucional, 

transconstitucionalismo, migração de ideias constitucionais, empréstimos constitucionais, 

etc., sendo apontados por muitos doutrinadores como consequência do processo de 

globalização. 

Carlos Bastide Horbach observa que a jurisdição constitucional no Brasil “nasce 

sob o influxo marcante do direito estrangeiro, em especial do direito norte-americano”.
980

 

A influência constou expressamente do art. 386 do Decreto n. 848, de 1890, que instituiu a 

jurisdição constitucional brasileira: “Os estatutos dos povos cultos e especialmente os que 

regem as relações jurídicas na República dos Estados Unidos da América do Norte, os 

casos de common law e equity, serão também subsidiários da jurisprudência e processo 

federal”. 

Segundo Horbach, “acúmulo de referências estrangeiras é uma das características 

mais constantes dos votos de ministros do Supremo Tribunal Federal”.
981

 

 

3.4.1. Referência ao Direito estrangeiro 
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Horbarch, examinando os acórdãos da ADI 3510 (Lei de Biossegurança) e ADPF 

132 (Uniões homoafetivas), ambas de relatoria do Ministro Ayres Brito, conclui que os 

elementos estrangeiros são “utilizados sem maiores critérios metodológicos, se 

considerados os padrões fixados pelo direito comparado moderno”. Observa que na ADI 

3510, o acórdão faz referência à 20 ordenamentos estrangeiros, sem explicitar as razões de 

sua escolha e sem examinar a função de cada norma em seu país de origem. Na ADPF 132, 

o voto do relator começa por aplicar a XIV Emenda à Constituição americana e as 

reflexões de Ronald Dworkin, sem fazer maiores considerações sobre a história da norma 

naquele ordenamento. Cita, ainda, os ordenamentos da Espanha, Alemanha, Inglaterra, 

França, Japão e Reino do Butão sem maiores preocupações metodológicas.
982

 

Na Reclamação 6568, que tratou do direito de greve dos policiais civis, o voto do 

relator, Ministro Eros Grau, é mais um exemplo de utilização de direito estrangeiro e 

decisões de Cortes Constitucionais estrangeiras sem maior esforços argumentativos ou 

emprego de métodos de comparação. De fato, as citações à experiência estrangeira 

parecem ser empregadas como argumento de autoridade. 

No caso da Reclamação 6568, o voto condutor utilizou-se de “breve exame de 

precedentes no direito comparado” para verificar como a matéria é regulada em outros 

sistemas constitucionais democráticos e, assim, determinar jurisprudencialmente que o 

exercício do direito de greve de servidores públicos não se estende aos policiais militares. 

Há referência ao sistema jurídico Italiano, Espanhol e Francês: 

“6. Na Itália, a Corte Constitucional tem decidido pela 

impossibilidade do exercício de greve por certas categorias de 

agentes públicos. Apreciou a sua aplicação a servidores 

incumbidos de funções de política judiciaria e de segurança pública 

nas estradas. Afirmou ser necessária, em especial no que concerne 

a certas atividades, a imposição de medidas adequadas à proteção 

de valores fundamentais objeto de proteção constitucional, quais a 

preservação da vida e a defesa da Pátria. 

7. A legislação italiana, corroborando as decisões da Corte, privou 

do direito de greve os militares e os policiais. Reconhecendo que 

os interesses a serem protegidos por esses agentes públicos são de 

extrema relevância, o legislador italiano proibiu-lhes o exercício 

desse direito em termos absolutos. 

8. Na Espanha a limitação desse exercício pelos servidores 

públicos e disciplinada pelo art. 28.2 da Constituição de 1978. 

Examinando a matéria, o Tribunal Constitucional definiu que o 

direito de greve deve ser relativizado em hipóteses que possam 
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gerar situações de risco. Leis posteriores à Constituição espanhola 

de 1978 vedam o seu exercício pelos militares e policiais. (...) 

11. Na França, o Conselho Constitucional entendeu que o direito 

de greve há de ser limitado e restringido por diversos valores de 

índole constitucional, como o da continuidade do serviço público e 

o da segurança das pessoas e bens. Ao legislador cumpre definir 

tais limites do direito de greve, harmonizando a defesa dos 

interesses profissionais e a proteção do interesse público. Essas 

limitações podem inclusive consubstanciar a interdição do direito 

de greve dos servidores públicos que desempenham serviços 

essenciais. 

12. O Conselho Constitucional proferiu decisões proibindo a certas 

categorias de servidores o exercício do direito de greve --- 

servidores que atuavam em funções relacionadas à soberania do 

Estado ou cumpriam atividades estratégicas. Na França ele é 

vedado aos militares [Lei n. 77-662, de 13 de julho de 1972, 

Estatuto Geral dos Militares]; aos membros das Companhias 

Republicanas de Segurança, a CRS [Lei n. 47-2384, de 27 de 

dezembro de 1947]; aos policiais [ Lei n. 48-1504, de 28 de 

setembro de 1948]; aos funcionários das instituições penitenciárias 

[ Lei n. 58-969, de 6 de agosto de 1958]; aos juízes [ordonnance 

n. 58-1270, de 28 de dezembro de 1958; aos trabalhadores dos 

serviços de transmissões do Ministério do Interior [Lei de 

Finanças, de 31 de julho de 1978, artigo 14]; aos engenheiros de 

estudos e de exploração da aviação civil [Lei de 17 de junho de 

1971].” (grifo nosso) 

No entanto, o que chama atenção, é que em todos os casos a vedação ou limitação 

do direito de greve a policiais civis é determinado pela legislação de cada país, sendo que 

as Cortes ou Tribunais constitucionais apenas entendem que tal limitação legislativa é 

constitucional. Já no caso brasileiro, a Constituição veda o direito de greve apenas aos 

militares, nada determinando quanto aos policiais militares. A diferença do tratamento 

constitucional sobre a matéria envolvendo os países citados não foi objeto de análise do 

Supremo. 

Ocorre que na Itália, no capítulo relativo às relações econômicas, sem fazer 

distinção entre empregados e servidores públicos, o art. 40 apenas estabelece que “o direito 

de greve é exercido no âmbito das leis que o regulamentam”. Foi a legislação que proibiu o 

exercício de greve para certas categorias de agente públicos, tendo a Corte Constitucional 

entendido que tais limitações não contrariavam a Constituição italiana. 

Na Espanha, o art. 28.2 da Constituição de 1978 garante o direito de greve nos 

seguintes termos: “28.2. O direito de greve pelos trabalhadores para defender seus 

interesses é reconhecido. A lei que rege o exercício desse direito deve estabelecer as 

salvaguardas necessárias para garantir a manutenção de serviços essenciais”. Assim, o que 
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o Tribunal Constitucional decidiu foi que as leis posteriores à Constituição que vedaram o 

exercício do direito de greve aos militares e policiais eram constitucionais, pois a limitação 

por lei de tal direito preservaria valores constitucionais maiores. 

Na França, o número 7 do Preâmbulo da Constituição de 1946, recepcionado pelo 

Preâmbulo da Constituição de 1958, apenas estabelece que “o direito de greve exerce-se no 

âmbito das leis que o regulam”. Dessa forma, o Conselho Constitucional francês, ao 

examinar as legislações que limitaram o direito de greve a certas categorias de servidores 

públicos, entendeu que as legislações não contrariavam a Constituição da França. 

Situação diferente é a da Constituição brasileira, onde o direito de greve é tratado 

em três artigos distintos: art. 9
o
 (direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais, 

cabendo à lei regulamentar os serviços e atividades essenciais, nos termos do § 1
o
), art. 37, 

VII (direito de greve dos servidores públicos civis, garantido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica) e art. 142, IV (que proíbe o direito de greve aos militares). 

Assim, diante da inexistência da lei a que se refere o art. 37, o Supremo Tribunal Federal 

resolveu que aos policiais civis também era negado o direito de greve, proibindo o 

exercício de um direito constitucional sem a manifestação do legislativo, apenas por 

antever, com base no direito comparado, que tal vedação seria justificável. 

Embora o uso do direito comparado pelo Supremo pareça assumir, na maioria das 

vezes, um caráter de autoridade do argumento utilizado pelo Ministro, há exceções. 

Na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, o Ministro Gilmar Mendes, ao tratar 

da judicialização de direitos sociais, observou que o estudo do tema deve levar em 

consideração as diferenças entre a proteção dos direitos sociais nos diferentes regimes 

constitucionais. Assim, embora cite a doutrina estrangeira, especialmente a americana, a 

portuguesa e a alemã, e se utilize de conceitos desenvolvidos pela jurisprudência 

estrangeira (mínimo existencial, reserva do possível), salienta que a questão dos direitos 

fundamentais sociais no Brasil, em razão das peculiaridades de sua positivação na 

Constituição, demanda um exame próprio a essa realidade: 

“Ressalte-se, não obstante, que a questão dos direitos fundamentais 

sociais enfrenta desafios no direito comparado que não se 

apresentam em nossa realidade. Isso porque a própria existência de 

direitos fundamentais sociais é questionada em países cujas 

Constituições não os preveem de maneira expressa ou não lhes 

atribuem eficácia plena. É o caso da Alemanha, por exemplo, cuja 

Constituição Federal praticamente não contém direitos 

fundamentais de maneira expressa (ALEXY, Robert. Teoria dos 
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Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 500), e de Portugal, que 

diferenciou o regime constitucional dos direitos, liberdades e 

garantias do regime constitucional dos direitos sociais 

(ANDRADE, José Carlos Vieria de. Os Direitos Fundamentais na 

Constituição Portuguesa de 1976. 3
a
. Edição. Coimbra: Almedina, 

2004, p. 385). 

Ainda que essas questões tormentosas permitam entrever os 

desafios impostos ao Poder Público e à sociedade na concretização 

à saúde, é preciso destacar de que forma a nossa Constituição 

estabelece os limites e as possibilidades de implementação deste 

direito.” (STA-AgR 175, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 

17/03/2010) 

 

3.4.2. Diálogo entre Cortes 

 

Assim como a referência ao direito e à doutrina estrangeiras, a utilização de 

precedentes de Cortes estrangeiras é comum na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, especialmente como forma de legitimação da decisão a ser adotada e incorporar 

novos conceitos. 

Como exemplo dessa prática, André de Carvalho Ramos cita o HC 82.959, 

ocasião em que o STF decidiu-se pela inconstitucionalidade do art. 2
o
, § 2

o
, da Lei n. 

8072/90. Para tanto, se utilizou dos casos “Plessy vs Ferguson, Brown vs. Board of 

Education, Mapp vs. Ohio, Linkletter vs. Walker, da Suprema Corte dos Estados Unidos 

da América e o Caso Markx da Corte Europeia de Direitos Humanos”.
983

 

Também reconhecendo que a prática é comum entre nós, Virgílio Afonso da Silva 

destaca, no entanto, que ocorre muito mais em relação à jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Alemão e da Suprema Corte Norte-Americana do que em relação aos 

Tribunais e Cortes Constitucionais de países da América Latina, nossos vizinhos. Segundo 

o autor, conforme informações disponibilizadas pelo sistema de banco de dados do STF, se 

procuradas decisões que façam menção à jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, da Corte Suprema de Justiça da Argentina, do Tribunal Constitucional 

do Chile e da Corte Constitucional da Colômbia, quase nada se vai achar. No entanto, o 

número é considerável quando o vetor de busca utiliza como referência a Suprema Corte 

dos Estados Unidos e o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha.
984
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Por outro lado, embora seja frequente a utilização de precedentes de outras Cortes 

estrangeiras na fundamentação de decisões brasileiras, não se trata propriamente de um 

diálogo, uma vez que o Ministro responsável pelo voto escolhe livremente a jurisprudência 

que irá citar, por razões não manifestadas e, por outro lado, as decisões do Supremo não 

são examinadas por estas Cortes. 

No entanto, o pedido de Extradição de italiano Cesare Battisti
985

 parece envolver 

um verdadeiro Diálogo entre Cortes, no qual foi submetido o Supremo Tribunal Federal. 

Ao examinar o pedido de extradição apresentado pela Itália, o Tribunal defrontou-se tanto 

com decisões do Estado italiano que condenaram o extraditando, como com decisões da 

justiça francesa e da Corte Europeia de Direitos Humanos que examinaram o caso 

posteriormente, sob a ótica da proteção dos direitos humanos. Em seu voto, o Ministro 

Cesar Peluzo, relator do acórdão, inclusive, registrou a posição dessas Cortes: 

“Perante a Justiça francesa, no tramite do pedido de extradição ali 

formulado, de igual modo e com não menor empenho, a defesa 

percorreu o Tribunal de Recurso de Paris (fls. 2442-2462), o 

Supremo Tribunal de Justiça (fls. 2464-2503) e até o Conselho de 

Estado (fls. 2504-2514). 

A defesa de Cesare Battisti, ao cabo do processo de extradição, 

recorreu ainda à Corte Europeia de Direitos Humanos, que, sobre 

as questões específicas da revelia e da validade dos mandatos 

outorgados aos advogados observou e decidiu: ‘(...) Neste 

contexto, a Corte observa que quando encontrava-se foragido, o 

Requerente por meio de duas cartas manuscritas e assinadas, 

endereçadas respectivamente aos Ministérios Públicos dos 

Tribunais de Udine e Milão em 10 de maio e 12 de julho de 1982, 

nomeou dois advogados para representá-lo nas instâncias 

judiciárias em curso. (...).’.” 

Assim, ao julgar o pedido de extradição de Cesare Battisti, o Supremo Tribunal 

pode valer-se, de fato, de um Diálogo com Cortes estrangeiras e regionais, efetuando uma 

“troca de informações” em relação ao caso em análise. 

 

3.4.3. Diálogos Transnacionais 

 

Interessante caso envolvendo pluralidade de ordenamentos jurídicos foi o 

enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 101
986

 sobre a 

constitucionalidade da Importação de pneus usados. Além dos princípios constitucionais 
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em conflito (especialmente sobre proteção da saúde e do meio-ambiente, livre iniciativa e 

liberdade de comércio), incidiam normas do Mercosul e a regulamentação da Organização 

Mundial do Comércio (contencioso instaurado em 2005 a pedido da União Europeia). 

No caso, o Brasil, por força de tratado do Mercosul, permitia a importação de 

pneus usados dos países que o compõe, mas não permitia a importação de países da União 

Europeia. O tratamento desigual fez com que muitos importadores brasileiros recorressem 

à justiça buscando liberar a importação de pneus vindos da Europa. Por outro lado, a União 

Europeia denunciou o Brasil na OMC. 

O Presidente da República ingressou com a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, com base nas diversas sentenças judiciais que contrariavam as 

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, as Portarias do 

Departamento de Operações de Comércio Exterior – Decex e da Secretaria de Comércio 

Exterior – Secex e Decretos Federais, alegando ofensa à Convenção da Basiléia (Decreto 

n. 875, de 19 de julho de 1993), violação aos princípios constitucionais e o compromisso 

perante a OMC de dar efetividade às normas brasileiras que vedam a importação. 

O caso gerou grande repercussão, determinando a realização de audiência pública 

para a oitiva de todos aqueles que fossem interessados, direta ou indiretamente, no tema. 

Em seu voto, a Ministra Carmen Lucia examinou, inclusive, documentos e normas que 

disciplinavam a matéria no âmbito nacional e internacional desde 1980: Comprehensive 

Environmental Response, Compensation and Liability Act – CERCLA aprovado pelo 

Congresso dos Estados Unidos; Lei n. 6938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); 

Convenção da Basiléia; Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos 

do Mar; Resolução n. 1/1986 do CONAMA; Relatório Brundland da Comissão Mundial da 

ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; e a Constituição brasileira de 1988. 

Examinou, também, os compromissos internacionais assumidos posteriormente à 

promulgação da Constituição, incluindo a realização da Rio92 e as Portarias editadas pelo 

governo brasileiro a partir de 1991 como decorrência de tais compromissos.  

Explicou que, em decorrência da Portaria Secex n. 8 de 2000, proibindo a 

importação, o Uruguai se considerou prejudicado e questionou o Brasil perante o Tribunal 

Arbitral ad hoc do Mercosul. Em 2001, o Decreto n. 3919 reforçou a proibição de 

importação, isentando do pagamento de multa, no entanto, os países integrantes do 

Mercosul. O laudo do Tribunal Arbitral, em 2002, conclui pela ilegalidade da proibição de 

importação, razão pela qual o Brasil teve de adequar sua legislação, o que fez por meio da 
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Portaria 02/02 da Secex (manteve a proibição de importação de pneus, à exceção dos pneus 

remoldados provenientes do Mercosul). Ou seja, foi por força da decisão do Tribunal 

Arbitral ad hoc do Mercosul que a importação de pneus usados, vedada desde 1992, 

passou a ser permitida quando oriunda de países do Mercosul a partir de 2003. 

O voto justifica como “necessidade premente de se pacificar o cuidado judicial 

sobre a matéria” a circunstância do contencioso instaurado perante a OMC em 2005, que 

levou à instauração de Painel pelo Órgão de Solução de Controvérsia em 2006. A OMC 

decidiu que a proibição de importação de pneus usados pelo Brasil era uma medida 

justificável para fins de proteção da saúde e do meio ambiente, mas decidiu que a isenção 

dada ao Mercosul e as importações permitidas por meio de liminares configuravam 

injustificada e arbitrária discriminação. 

Assim, o voto constatou uma “questão jurídica e diplomática” a ser resolvida pelo 

Brasil, uma vez que o país era signatário da Convenção da Basiléia, mas, como integrante 

do Mercosul, vinculava-se à decisão do Tribunal Arbitral ad hoc. Concluiu que a vedação 

da importação tem amparo constitucional, uma vez que a importação de pneus usados ou 

remoldados afronta os preceitos constitucionais da saúde e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e que o Brasil não adotou conduta discriminatória pois a 

exceção à importação de pneus provenientes do Mercosul decorria de decisão do Tribunal 

Arbitral ao qual o país está vinculado. 

Dessa forma, a ADPF foi julgada parcialmente procedente para declarar a 

validade constitucional das normas que vedam a importação e para declarar 

inconstitucional as interpretações, incluídas as judiciais, que proibiam a importação de 

pneus usados, ressalvados os pneus provenientes dos Estados do Mercosul. 

O exame da decisão do Supremo demonstra que se trata de caso paradigmático, 

não só por envolver uma pluralidade de ordenamentos jurídicos de diferentes níveis 

(nacional, supranacional e transnacional), mas também decisões contraditórias de órgãos 

nacionais, regionais e transnacionais. No caso, o STF exerceu um papel de harmonização 

dessas normas, privilegiando a Constituição brasileira como parâmetro de controle, mas 

deixou ao Poder Executivo a tarefa de resolver o conflito das normas nacionais e 

internacionais com a decisão regional em termos políticos. 
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3.5. Síntese Conclusiva do Capítulo 3 

 

No plano externo, a soberania do Estado brasileiro tem sido reafirmada como 

nunca. Em seu último discurso nas Nações Unidas, a Presidente Dilma Rousseff reafirmou 

a soberania brasileira ao repudiar os atos de espionagem americana e reivindicar a 

regulação internacional da internet: 

“(...) Sem respeito à soberania, não há base para o relacionamento 

entre as nações. Estamos, senhor Presidente, diante de um caso 

grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis; da 

invasão e captura de informações sigilosas relativas as atividades 

empresariais e, sobretudo, de respeito à soberania nacional do meu 

país. (...)”
987

 

No caso Battisti, inclusive, o Governo brasileiro não se furtou de, em nome da 

soberania nacional, descumprir tratado internacional com a Itália, mesmo com a 

autorização do Supremo Tribunal Federal para extraditá-lo. 

No plano interno, a soberania do Estado brasileiro manifesta-se não só no texto de 

sua Constituição, como é reforçada pela jurisprudência de seu Supremo Tribunal Federal. 

Embora aberta ao direito internacional e vocacionada à tutela dos direitos 

humanos, a Constituição mantém sua supremacia, estabelecendo competências para o 

procedimento de recepções dos tratados, inclusive os de direitos humanos.  

Ou seja, o Brasil deve abrir-se ao direito internacional, aderindo a Tribunais 

Internacionais (art. 7
o
 do ADCT), buscando a integração na América Latina (parágrafo 

único do art. 4
o
 da CF), ao mesmo tempo que reconhece os tratados de direitos 

fundamentais (art. 5
o
, § 2

o
 da CF), mas para que tais tratados tenham status de norma 

constitucional devem ser aprovados conforme estabelecido em seu art. 5
o
, § 3

o
; para que o 

País se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional acrescentou-se o § 4
o
 ao art. 

5
o
; para que as normas do Mercosul, assim como os demais tratados internacionais, 

incidam no ordenamento jurídico brasileiro devem ser incorporados em conformidade com 

os art. 84, VIII, e 49, I, da Constituição. 

A jurisprudência do Supremo, ao reconhecer status de lei ordinária aos tratados e 

de supralegalidade aos tratados de direitos humanos não aprovados na forma do art. 5
o
, § 

3
o
, bem como ao não admitir a aplicabilidade direta das normas do Mercosul, confirma o 
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entendimento de que a Constituição brasileira é o parâmetro para aplicação de qualquer 

norma no território nacional. Tal supremacia é confirmada, ainda, pela prática do Tribunal 

de controlar a constitucionalidade dos tratados incorporados. 

As polêmicas quanto à constitucionalidade do tratado de adesão ao Tribunal Penal 

Internacional, mesmo após a Emenda Constitucional n. 45 acrescentar o § 4
o
 ao art. 5

o
, 

também demonstram a resistência brasileira à aceitar, na prática, uma supremacia do 

direito internacional em relação à constituição. O despacho do Ministro Celso de Melo na 

Petição apresentada pelo Tribunal Penal Internacional, no qual requer que o Ministério 

Público se manifeste sobre as possíveis inconstitucionalidades envolvendo a submissão 

brasileira à jurisdição do TPI, demonstra que a última palavra permanece sendo a da 

Constituição, ou melhor, a de seus intérpretes. 

A responsabilidade do Supremo Tribunal Federal pela resistência brasileira à 

supranacionalidade é reconhecida, inclusive, pelo Ministro Gilmar Mendes que, ao refletir 

sobre a abertura nacional aos ordenamentos supranacionais assim concluiu: 

 “Podemos afirmar que, sob a perspectiva brasileira, o problema 

central da justiça constitucional nos contextos tendentes à 

supranacionalidade apresentados reside não apenas no incipiente 

grau de institucionalização do Mercosul, ou ainda da recente 

integração do país ao Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, mas, sobretudo, nas dificuldades impostas pelo próprio 

modelo institucional do Poder Judiciário desenhado pela 

Constituição Federal.”
988

 

Por outro lado, a tendência de privilegiar os direitos humanos tem feito com que o 

Supremo se abra para a jurisprudência da Corte Interamericana gradualmente. Com a 

adesão à jurisdição da Corte, as medidas cautelares e decisões contra o Brasil incentivam 

que nossos juízes executem o controle de convencionalidade, inclusive utilizando-se das 

interpretações da Corte exaradas em sua jurisprudência. 

Tal situação, como não poderia deixar de ser, já gerou inclusive um caso de 

conflito entre os dois ordenamento (nacional e supranacional) em relação à análise da Lei 

de Anistia brasileira. 

O Supremo Tribunal Federal concluiu que a lei é constitucional, privilegiando as 

peculiaridades nacionais e históricas que levaram à sua aprovação. A Corte a considerou 

contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos, nada falando sobre a margem 

nacional de apreciação. A primeira vista, a divergência de entendimentos não traz maiores 
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complicações: a decisão do Supremo vale no plano nacional, e a lei continua a ser 

aplicável, e a decisão da Corte vale no plano internacional, e o Estado brasileiro é 

responsabilizado internacionalmente. 

No entanto, com o desenvolvimento da jurisprudência da Corte Interamericana no 

sentido de entender-se competente para determinar alterações nas legislações internas e a 

atuação dos juízes nacionais a questão se complica. Dessa forma, embora a decisão do 

Supremo produza efeito erga omnes e determine a aplicação da lei de anistia com a 

consequente não responsabilização de agentes do regime por crimes conexos, a decisão da 

Corte determina que a lei seja afastada e que os agentes sejam responsabilizados, 

incentivando a aplicação da decisão pelos juízes ordinários. 

O que vai acontecer ainda não se sabe. Fatalmente a questão chegará ao Supremo 

Tribunal Federal novamente, dadas as características de nosso sistema de controle de 

constitucionalidade, e a nova composição dos Ministros do Supremo poderá implicar uma 

alteração radical no modo como os ordenamentos vêm se relacionando até hoje. A decisão 

sobre o cabimento de Embargos Infringentes nas ações penais originárias é um indício 

disso. 

De resto, o papel do Supremo Tribunal Federal na harmonização dos múltiplos 

ordenamentos, a semelhança do que vem sendo desempenhado pelas Tribunais em geral ao 

redor do mundo, vem crescendo, a medida em que as relações se tornam cada vez mais 

complexas e o Brasil cada vez mais aberto à esfera internacional. 

A decisão do Supremo na ADPF 101 não só demonstra que também aqui a função 

de integração e harmonização dos diversos ordenamentos acabam sendo desempenhada 

pelo poder judiciário, como reforça o entendimento de que, no Brasil, o parâmetro para 

essa harmonização parte da Constituição Federal. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A globalização, a individualização, a regionalização e a fragmentação da 

sociedade contemporânea representam novos desafios ao Estado moderno e ao 

constitucionalismo. 

Como visto no capítulo primeiro, em resposta aos problemas de escala global, os 

Estados estão se associando, cooperando entre si, o que resulta em novas formas de 

organização e compartilhamento do poder tanto na ordem interna como na internacional. 

As novas formas de relacionamento entre os Estados trazem novos desafios tanto 

para o Direito Constitucional, na medida em que o Estado altera seu funcionamento e 

finalidade, como para o Direito Internacional, que se vê diante de novos atores, fontes 

normativas e instituições. Essas mudanças acabam por fortalecer doutrinas 

internacionalistas, universalistas ou cosmopolitas. Tais doutrinas, inclusive, já conseguem 

enxergar um mundo sem Estados, ou um Estado Global. 

No entanto, parece que a humanidade ainda está longe de alcançar uma República 

mundial. Embora a globalização tenha acarretado mudanças na vida do indivíduo, da 

sociedade, do Estado e do mundo, ela não acabou com o Estado. 

É bem possível que o Estado moderno esteja entrando em uma nova fase, ainda 

sem nome, ainda sem características explícitas, mas ainda assim continua o detentor do 

monopólio da força sobre determinado território.  

A grande questão continua sendo a questão do poder. No fim, quem tem o poder 

de aderir a uma organização ou associação de Estados? Quem delas pode se retirar? Quem 

define se e em que medida normas produzidas por organizações da sociedade civil, 

organismos internacionais ou associações de Estados incidirão dentro do território 

nacional? Parece que a resposta continua sendo o Estado-Nação. 

Intimamente ligado ao Estado está o constitucionalismo. Na medida em que o 

Estado altera suas funções, compartilha sua soberania, relaciona-se com outros Estados e 

cria novas formas de associações de Estados, o Direito Constitucional também precisa 

acompanhar essas alterações. Afinal, a história do constitucionalismo é a história da 

limitação do poder, e isso não parece estar superado.  
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Por um lado, a interação entre os Estados leva o constitucionalismo a se adaptar 

internamente, tornando-se mais aberto, mais cooperativo. Por outro, acaba se projetando 

para além do Estado, contaminando as esferas supranacional e internacional. 

Só que este “constitucionalismo” que se espalha para além do Estado não é 

propriamente o constitucionalismo moderno, uma vez que não comporta uma Constituição 

formal, fruto do poder constituinte (povo). Trata-se de um constitucionalismo sem 

constituição formal, que pode remontar ao constitucionalismo antigo ou prenunciar uma 

nova forma de constitucionalismo: constitucionalismo transnacional, constitucionalismo 

social, constitucionalismo global, constitucionalismo multinível, etc. 

Por outro lado, a Constituição, internamente, não perdeu sua importância, ao 

contrário. Apresenta-se como parâmetro de conformação das diversas ordens. E, na medida 

em que os Estados aprofundam a experiência constitucional, consolidando suas 

democracias, os princípios do constitucionalismo universal se ampliam. Assim, a garantia 

dos direitos fundamentais ganha nova escala, a escala mundial. 

A comunidade internacional, formada por Estados Constitucionais, que 

compartilham valores universais, cada vez mais se institucionaliza e fornece novos 

mecanismos para a resolução pacífica dos conflitos. 

Entre os Estados ocidentais, parece que o modelo de convivência internacional, de 

fato, evoluiu de um modelo Maquiavélico-hobbesiano, bélico, para um modelo grociniano, 

de sociabilidade e caminha em direção a alcançar o modelo kantiano, de paz universal, 

justamente em função da evolução do papel dos direitos humanos na esfera mundial.  

Mesmo contando cada vez mais com a participação da sociedade civil, esse 

processo continua pautado pelos Estados. E não poderia deixar de ser assim, dado o déficit 

democrático ainda presente na arena global. 

Sendo assim, a soberania, característica fundamental do Estado, permanece como 

a base do direito constitucional e do direito internacional. Não há um poder que se afirme 

acima dos Estados, nem o das Nações Unidas, nem o das associações de Estados como a 

União Europeia, muito menos o das organizações não governamentais. 

É verdade que as feições da soberania não são mais as mesmas. O poder parece 

ceder cada vez mais espaço ao direito, também nas relações internacionais. 
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Se é verdade que o Estado, o Constitucionalismo e a Soberania permanecem, é 

também verdade que o gubernaculum cada vez mais dá lugar à iurisdictio em um mundo 

globalizado.  

Como visto no segundo capítulo, a complexidade da vida contemporânea 

alcançou o mundo jurídico. Os processos de mútua implicação entre constitucionalização e 

internacionalização, guiados sempre pelos valores constitucionais da democracia e da 

liberdade, surgem ou fortalecem outros ordenamentos jurídicos (além dos tradicionais 

ordenamentos nacionais e internacional, os locais, regionais, transnacionais...). A liberdade 

alcançada, por meio das tecnologias contemporâneas, permite trocas entre indivíduos e 

organizações entre indivíduos que perpassam as fronteiras estatais e desligam-se do poder 

estatal. 

Nesse contexto, velhas práticas constitucionais se intensificam (uso do direito 

estrangeiro e da jurisprudência de outros tribunais para decidir casos cada vez mais 

complexos), que agora recebem novos nomes: Diálogo entre Cortes, Cross-

Constitucionalismo, Fertilização Cruzada...  

Mas também novas práticas constitucionais são necessárias como forma de 

harmonização dos múltiplos ordenamentos que trabalham em diferentes planos. Como se 

trata de algo ainda em construção, várias doutrinas se desenvolvem, algumas com 

características muito semelhantes mas com nomes distintos, na tentativa de explicar e, 

assim, orientar o caminho a ser seguido.  

No entanto, a influência das normas internacionais (Sistema da ONU), regionais 

(União Europeia e Mercosul) ou transnacionais (lei mercatória) nos ordenamentos 

nacionais de fato ocorre, mas por meio das Constituições.  

Ou seja, na medida em que é a ordem constitucional que baliza se e como direitos 

produzidos fora do Estado produzirão efeitos dentro do Estado, a função da Constituição 

do constitucionalismo é preservada e a soberania do Estado mantida. 

As teorias do “constitucionalismo pós-nacional”, por mais que advoguem a 

redução das constituições nacionais e a existência de constituições em Estados, não 

conseguiram superar a ideia de que é a Constituição estatal que, no fim, acaba sendo a 

responsável por conferir alguma legitimidade ou efetividade às outras “constituições”. 

O Constitucionalismo brasileiro, como visto no capítulo terceiro, pelo menos por 

enquanto, permanece firme, ao mesmo tempo em que se abre à internacionalização. 
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No plano externo, a soberania do Estado brasileiro tem sido reafirmada 

diuturnamente pelo governo nas suas relações internacionais, como, no plano interno, é 

constantemente reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Tanto em relação ao tratamento dado aos tratados internacionais, quanto em 

relação ao reconhecimento de decisões de tribunais estrangeiros, regionais ou 

internacionais, a Constituição brasileira continua sendo, para o Supremo Tribunal Federal, 

o parâmetro de aferição de validade e aplicação de tais normas e decisões no território 

nacional, mas sempre sensível à prevalência dos direitos humanos. 

De resto, o papel do Supremo Tribunal Federal na harmonização dos múltiplos 

ordenamentos, à semelhança do que vem sendo desempenhado pelas Tribunais em geral ao 

redor do mundo, vem crescendo, à medida em que as relações se tornam cada vez mais 

complexas e o Brasil cada vez mais aberto à esfera internacional. 
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