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RESUMO 

 

 
O presente estudo visa a examinar a relação estabelecida entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno na proteção de Direitos Sociais no Brasil, a partir da influência da 

Organização das Nações Unidas. No primeiro capítulo faz-se uma relação entre a 

afirmação histórica das Organizações Internacionais em paralelo com a afirmação histórica 

dos Direitos Humanos, com destaque para a atuação da Organização das Nações Unidas 

nesse processo. No segundo capítulo aborda-se a mudança no enfoque do Direito 

Constitucional a partir da Constituição Federal de 1988, que proporcionou a abertura do 

Estado brasileiro às relações internacionais, especialmente no contexto do 

neoconstitucionalismo. Finalmente, o terceiro capítulo se debruça sobre a mudança de 

perspectivas na relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno e a adoção de 

legislações brasileiras voltadas à proteção de Direitos Sociais. Buscou-se demonstrar, 

assim, que a partir de uma relação que se estabelece entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno, o processo legislativo deste acaba sendo influenciado diretamente por 

aquele em virtude da globalização e da pluralização das fontes do Direito Internacional, 

que passam a ser reproduzidas no âmbito doméstico, de maneira transnormativa, como se 

Direito Interno fossem, muito embora possuam o Direito Internacional em sua gênese. 

 

Palavras-chave: Direito. Direito Internacional. Direitos Humanos. Direitos Sociais. 

Globalização. Constituição. Transnormatividade. 
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ESTEVES NETO, Ernesto Gomes. United Nations and the protection of social rights in 

Brazil after 1988. 2017. 198p. Dissertation (Master) – Law School, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This study aims to examine the relation between International Law and Domestic Law on 

the protection of Social Rights in Brazil, under the influence of the United Nations and of 

Brazil’s 1988 Constitution. This inquiry is divided in three chapters. The first chapter 

analyses the historical building and international recognition of human rights, besides the 

appearance of International Organizations, such as – and mainly – the United Nations. In 

the second chapter, it crosses out the cooperative philosophy of UN’s purposes, in the 

context of constitutional changes – for example, those arisen from Brazil’s Constitution of 

1988, in the domestic law, under neoconstitutional ideas. Finally, in the third chapter, it 

highlights the changing relation between International and Domestic law and its 

consequence on the adoption of Brazil’s legal framework of Social Rights protection. At 

this time, this research tried to demonstrate that, coming up from a transnational and 

transnormative approach, Brazil’s law making process if influenced by the United Nations 

standards. So, the domestic law, despite of being nation on its form, is international on its 

genesis. 

 

Key words: Law. International Law. Human Rights. Social Rights. Globalization. 

Constitution. Transnational approach. 
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INTRODUÇÃO 

 

A intensificação das relações intersubjetivas desenvolvidas na sociedade 

contemporânea faz com que constantemente seja colocada em xeque a compreensão do 

Direito e da sua capacidade de se amoldar às mudanças que ocorrem na sociedade 

internacional, na qual ininterruptamente se reinventam as relações de espaço e de tempo 

desenvolvidas pelo gênero humano em um mundo repleto de transformações em diversas 

áreas. 

No caso do Direito Internacional, esse questionamento que se apresenta em torno 

da compreensão da disciplina, aponta para uma reflexão crítica a respeito da relação 

estabelecida entre o Direito Internacional e o Direito Interno, que tem sido constantemente 

objeto de discussão justamente pelo fato de que a complexidade das relações sociais não 

comporta mais um enfrentamento compartimentado em esferas jurídicas distintas, uma vez 

que as relações humanas transcendem fronteiras e não são passíveis de limitação 

geográfica.  

Dentre os responsáveis por esse constante questionamento que é feito à relação 

estabelecida entre o Direito Internacional e o Direito Interno encontra-se justamente o 

processo de afirmação histórica das Organizações, que decorre do desenvolvimento das 

relações internacionais para além do antigo protagonismo exercido pelo Estado na ordem 

internacional. Em consequência percebe-se o surgimento de foros e agendas institucionais 

em nível internacional para discussão de questões geopolíticas, sociais, econômicas e 

jurídicas de Direitos Humanos.  

No que tange a essa mudança de paradigma do Direito Internacional, que até a 

metade do século XX representava o ramo do Direito que se prestava apenas ao diálogo 

interestatal, as Organizações Internacionais desempenharam importante função e 

encontram-se no âmago do processo que desencadeou a mudança de um velho sistema de 

isolamento político e jurídico e que resultou na passagem, algumas décadas depois, para 

um estágio de globalização, entendida como um fenômeno complexo e irreversível de 

transformação, de intensificação de relações intersubjetivas em âmbito mundial e de 

influência recíproca entre acontecimentos locais e mundiais. 

Essa remodelação da ordem internacional promoveu intensas transformações na 

sociedade internacional, que passou a contar com novos sujeitos de Direito Internacional, 

em cuja categoria se inserem as Organizações Internacionais. Estas, por sua vez, 
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capitaneadas pela Organização das Nações Unidas, passaram a representar um foro de 

governança internacional com peso moral indiscutível e capacidade normativa abundante, 

produzindo desde normas com caráter vinculante até diretrizes, não menos importantes, 

que vêm sendo repetidas nos ordenamentos jurídicos internos, devido à relevância das 

discussões travadas. Esse processo de replicação da normatização internacional em 

diversos ordenamentos internos pode ser denominado de “transnormatividade”. 

Paralelamente ao processo de sedimentação das Organizações Internacionais, vem 

ocorrendo um recurso de afirmação planetária dos Direitos Humanos, o qual acaba por se 

confundir e se entrelaçar com o percurso histórico das Organizações Internacionais – que, 

juntos, são pilares da sociedade internacional contemporânea – pelo fato de que os 

principais avanços ocorridos na proteção internacional dos Direitos Humanos decorrem da 

atuação direta de tais organizações. Essas alterações ocorridas na sociedade internacional, 

sobretudo após a intensificação da globalização, não se encerram no plano internacional e 

repercutem, também, no plano interno, no qual vêm sendo reproduzidas as discussões 

sobre temas que têm sido objeto de reflexão em nível internacional. 

A propósito, deve-se ressaltar que nas últimas décadas tem se notado que o 

processo de positivação dos Direitos Humanos, em que pese ter início no âmbito 

internacional, nele não se esgota e irradia para o Direito Interno, pois é no âmbito interno 

dos Estados que a proteção dos Direitos Humanos se concretiza faticamente. Existe, 

portanto, na afirmação histórica dos Direitos Humanos, uma coincidência entre a agenda 

do Direito Internacional – dinamizada pela atuação da Organização das Nações Unidas – e 

a do Direito Interno no que se refere à temática da proteção dos Direitos Humanos, 

principalmente dos Direitos Sociais, devido ao fato de que a superação de diferenças 

socioeconômicas existentes na sociedade constitui, modernamente, uma preocupação geral. 

A temática dos Direitos Sociais se insere no âmbito da relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno pelo fato de que, sendo eles direitos de participação, sua 

concretização perfeitamente se amolda aos objetivos institucionais da Organização das 

Nações Unidas, uma vez que dentre eles se encontra a superação dos problemas de ordem 

econômica e social a partir da atuação da Organização conjuntamente com os seus 

Estados-membros. Tal fato demandou do Direito Internacional e do Direito Interno a 

superação de paradigmas de isolamento, segundo os quais as disciplinas se concebiam, 

mutuamente, como esferas distintas e impassíveis de contato. 

Nesse ponto, várias são as questões que se colocam de maneira irrequieta: existe 

uma relação entre a proteção realizada em nível internacional e em nível interno dos 
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Direitos Sociais? Se sim, de que forma se dá essa aproximação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno? Ou, então: diante de uma pretensa universalidade dos 

Direitos Humanos, é possível dissociar a proteção internacional da proteção interna dos 

Direitos Humanos e, no caso, dos Direitos Sociais? Existiria algum paralelo entre o 

processo de produção de normas jurídicas no âmbito interno e no âmbito internacional? 

Seria possível falar de uma mudança de perspectiva da produção jurídica propulsionada 

pelo processo sociopolítico e jurídico-econômico da globalização? Ou, ainda: existiria uma 

causalidade internacionalmente motivada para a proteção dos Direitos Sociais no plano 

doméstico? 

Para se responder às indagações colocadas, o presente estudo parte de uma 

perspectiva idealista do Direito Internacional, que se fundamenta na existência de valores 

comuns aos membros da sociedade internacional, colocando-se como instrumento para a 

compreensão e para o trato de problemas tanto mundiais como locais.  

No desenvolvimento desta pesquisa utiliza-se o método histórico-dedutivo, sendo 

que a partir de uma reconstrução da afirmação histórica dos Direitos Humanos, associada 

às transformações evidenciadas na sociedade internacional, sobretudo a partir da atuação 

da Organização das Nações Unidas, busca-se verificar, numa perspectiva geral para casos 

específicos, a forma como a referida organização influencia a proteção de Direitos Sociais 

no Brasil e determina o conteúdo desses Direitos no país.  

A pesquisa tem seu alicerce, nesse sentido, tanto na revisão bibliográfica sobre a 

temática dos Direitos Humanos e da relação entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, quanto na análise de legislação interna e de documentos internacionais, na busca 

por elementos de convergência que apontem para a influência da Organização das Nações 

Unidas na produção normativa doméstica, sejam eles textuais, contextuais ou 

principiológicos, quando se analisa a positivação de Direitos Sociais no Brasil. 

O primeiro capítulo do presente estudo destina-se à contextualização do debate dos 

Direitos Humanos, em que são conceituados e é descrito um percurso histórico desde as 

suas raízes filosóficas, no Iluminismo, até a sua gênese internacional, a partir de sua 

relação com o surgimento das Organizações Internacionais, com destaque para as 

formulações feitas em tratados e em declarações de Direitos, por ocasião do exercício do 

poder normativo da Organização das Nações Unidas. 

Em um segundo momento, o capítulo que segue é dedicado à análise contextual da 

aproximação do Direito Internacional e do Direito Interno, a partir dos propósitos da 

Organização das Nações Unidas e da promulgação da Constituição da República 
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Federativa do Brasil, em 1988, com a consequente abertura da ordem jurídica interna ao 

Direito Internacional, em um contexto de mudança dos valores constitucionais que, a partir 

das influências de um movimento chamado “neoconstitucionalismo”, passou a assimilar, 

também, valores universais, dentre eles os oriundos da proteção dos Direitos Humanos. 

Por fim, no terceiro capítulo é demonstrada a mudança da relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno, que se aproximaram por vários fatores, como por 

exemplo, pelo surgimento de novos sujeitos e pela dinamização das fontes de Direito 

Internacional. Nesse contexto, também é traçada uma relação entre a proteção 

internacional e a nacional dos Direitos Sociais, por ocasião de sua positivação no âmbito 

interno dos Estados, buscando-se pontos de convergência e de influência do Direito 

Internacional sobre o Direito Interno. 

Nesse sentido, o estudo busca demonstrar a forma como a interação entre a 

globalização, a proteção internacional dos Direitos Humanos e a atuação da Organização 

das Nações Unidas contribuiu para a alteração das perspectivas de produção de normas 

jurídicas no âmbito interno dos Estados. Esta pesquisa objetiva, assim, demonstrar que a 

conjugação desses fatores, aliados à abertura democrática do Estado brasileiro, por meio da 

Constituição Federal de 1988, tem repercutido na determinação do conteúdo dos Direitos 

Sociais no Estado brasileiro, possibilitando o resguardo da dignidade da pessoa humana e a 

efetiva participação dos indivíduos na sociedade, como fator de desenvolvimento humano. 
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1 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E OS DIREITOS HUMANOS 

 

1.1 AFIRMAÇÃO HISTÓRICA DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

No decorrer do século XX foi possível observar a consolidação da primazia do 

Direito Internacional enquanto instrumento de cooperação entre os Estados e os demais 

sujeitos e atores do Direito Internacional. Dentre estes destacam-se as Organizações 

Internacionais, cuja afirmação é resultado do processo de intensificação das relações entre 

os Estados, verificada, sobretudo, na segunda metade do último século. 

 A progressiva sedimentação do Direito Internacional e também, in casu, do Direito 

das Organizações Internacionais, decorre do desenvolvimento das relações internacionais 

para além de solipsismo regional e tem como consequência o surgimento de foros e 

agendas institucionais em nível internacional para discussão de questões geopolíticas, 

sociais, econômicas e jurídicas, sem prejuízo de uma gama infindável de temas, que 

decorrem da amplitude natural, objetivamente observável, do Direito Internacional público. 

As organizações internacionais refletem, portanto, a necessidade de os Estados se 

organizarem para alcançar objetivos comuns de caráter permanente e de interesse global ou 

regional. 

Nesse sentido, o avanço que levou ao primado do Direito Internacional, 

inaugurando uma nova ordem jurídica pós-Segunda Guerra Mundial, foi se dando à 

medida em que a ideia de sociedade internacional se consolidava e iam surgindo novos 

mecanismos globais que dinamizaram o sistema multilateral e deram a ele caráter 

universalista, como bem observa Menezes1. 

No que tange a essa mudança de enfoque do Direito Internacional, que até a metade 

do século XX representava o ramo do Direito que se prestava apenas ao diálogo 

interestatal, as Organizações Internacionais desempenharam importante função e se 

encontram no âmago do processo que desencadeou a mudança de um velho sistema de 

isolamento político e jurídico que resultou, algumas décadas depois, na passagem para um 

estágio de globalização2. O fenômeno é entendido como complexo e irreversível de 

transformação, de intensificação de relações intersubjetivas em âmbito mundial e de 

influência recíproca entre acontecimentos locais e mundiais. 

 

                                           
1 MENEZES, Wagner. Ordem global e transnormatividade. Ijuí, RS: Ed. da Unijuí, 2005, pp. 52-53. 
2 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. da Unesp, 1991, p. 76. 
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Apesar de as Organizações Internacionais já existirem, de forma embrionária, antes 

mesmo desse período de passagem, a partir da criação das Nações Unidas é que se pode 

perceber a sua confirmação, especialmente com a chegada da Modernidade. Como bem 

observa Luigi Ferrajoli, o que houve foi a constatação de que o Estado seria “demasiado 

pequeno para as coisas grandes”3, visto que não mais poderia, por si só, exercer algumas 

funções públicas. Tornou-se evidente, assim, a necessidade de promover maior cooperação 

e coordenação em âmbito internacional, até mesmo para garantir maior efetividade no 

cumprimento de uma agenda internacional crescente, que passou a incorporar pautas muito 

diversificadas, tais como a autodeterminação dos povos,  a renúncia à guerra e, via de 

consequência, a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente, o combate à crescente 

criminalidade internacional, o respeito às fontes do Direito Internacional e a construção de 

uma ordem mundial assentada sobre o Direito Internacional4. 

Essa remodelação da ordem internacional promoveu intensas transformações na 

sociedade internacional, que passou a contar com novos atores de fato, dentre eles as 

organizações internacionais.  

Estas, por sua vez, capitaneadas pela Organização das Nações Unidas passaram a 

representar um foro de governança internacional com peso moral indiscutível e dimensão 

normativa sobejante, produzindo desde normas com caráter vinculante até diretrizes, não 

menos importantes, que vêm sendo repetidas nos ordenamentos jurídicos internos, devido à 

relevância das discussões travadas. Esse processo de replicação da normatização 

internacional em diversos ordenamentos domésticos pode ser denominado de 

“transnormatividade”5. 

Nesse sentido, ao contextualizar a afirmação histórica das Organizações 

Internacionais, sobretudo na segunda metade do século XX, confunde-se, muitas vezes, a 

história dessas Organizações com os próprios rumos levados pelo Direito Internacional 

público nesse período. Destarte, não é possível desfazer essa aproximação dada a 

relevância adquirida pelas Organizações Internacionais tanto na produção do próprio 

Direito Internacional quanto na sua presença na comunidade internacional, que sofreu 

profundas mudanças6, as quais foram aceleradas nesse período7. 

                                           
3 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 50. 
4 MENEZES, Wagner. A ONU e o Direito Internacional contemporâneo. In: MEDEIROS, Antônio Paulo 

Cachapuz de (Org.). Desafios do Direito Internacional contemporâneo. Brasília: Fundação Alexandre 

Gusmão, 2007, p. 331. 
5 Id., ibid., p. 335.  
6 Sugere Christian Tomuschat, fazendo um apanhado histórico do conceito de “comunidade internacional” 

que sempre houve referência à necessidade da humanidade se organizar para alcançar um bem maior (Cf. 
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1.1.1 Dos acordos de paz de 1648 até o fim das guerras napoleônicas 

 

Palavras e expressões atuam na consciência humana. Nesse sentido, no processo de 

cognição da sua mente, a linguagem não representa apenas a realidade; na verdade, ela 

desempenha um papel essencial na criação e na transformação da realidade, inclusive 

naquilo que se compartilha como “consciência social”8. “Westfália” é uma dessas palavras 

poderosas com existência própria que atua, de forma latente, na consciência humana.  

Para aqueles que se debruçam sobre o estudo do Direito Internacional, a expressão 

“modelo de Westfália” age como um instrumento orgânico que desperta um contexto de 

senso coletivo da comunidade internacional9. Esse dito “modelo”, quando se refere aos 

acordos de paz, de 1648, constitui um paradigma no desenvolvimento do modelo estatal 

vigente, sobretudo até o surgimento da Organização das Nações Unidas. 

A paz de Westfália, de 1648, que abrange duas conferências de paz, representa, 

historicamente, a primeira ocasião na história das relações internacionais em que núcleos 

políticos tornaram-se soberanos. Aliás, como sugere o Ministro Raul Fernandes sobre esse 

processo de cognição, historicamente construído, o conceito de “soberania” tem causado 

melindre nos Estados10. 

O modelo de Westfália também tem sido retratado como um marco histórico que 

representou um novo arranjo diplomático, isto é, uma ordem criada “por Estados e para 

Estados”, reposicionando os vestígios jurídicos de hierarquia num contexto em que a 

Igreja, por meio do papado, exercia a sua hegemonia manifesta num poder temporal sobre 

a sociedade. Westfália, assim, repise-se, representou uma nova realidade na qual as 

“soberanias” passaram a ser governadas livres de influências políticas, jurídicas ou 

religiosas externas. 

A soberania era o elemento crucial nos tratados de Westfália, sendo responsável por 

atribuir poderes domésticos e independência externa aos Estados que emergiam 

                                                                                                                                
TOMUSCHAT, Christian. International law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century: 

general course on public international law. Recueil des cours, 1999, v. 281, pp. 9-438). 
7 ROSENNE, Shabtai. The perplexities of modern international law: general course on public international 

law. Recueil des cours, 2001, v. 291, p. 26. 
8 BEAULAC, Stéphane. The Westphalian model in defining international law: challenging the myth. 

Australian Journal of Legal History, 2004, v. 8, p. 181. 
9 Id., ibid., p. 182. 
10 FERNANDES, Raul. As modificações do conceito de soberania. Boletim da Sociedade Brasileira de 

Direito Internacional. Rio de Janeiro: Serviço de Publicações do Ministério das Relações Exteriores, 1949, 

ano V, v. 9-10, p. 65: “O conceito de soberania é crucial para qualquer organização das relações 

internacionais, e nenhum outro, mais do que ele, é melindroso para as nações, dada a força emocional que 

pode desencadear.” 
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politicamente como células com vida própria. As consequências desse modelo são 

diversas, mas as suas principais decorrências são visíveis nos âmbitos jurídico, político e, 

até mesmo, social. 

Na esfera jurídica, Westfália, como é referido a cântaros, representou um marco 

tanto para o Direito Internacional quanto para o Direito Interno. Para o Direito 

Internacional, o acordo representou a ascensão formal de um modelo que, na doutrina ficou 

conhecido como Direito Internacional clássico, no qual havia uma fundamentação 

voluntarista11 para a existência do Direito Internacional, que se apresentava num viés 

formalista oriundo da forte presença do Estado nas relações internacionais. 

Do ponto de vista político, os Tratados de 1648 representaram uma tentativa de se 

colocar um fim – ainda que temporário – à disputa de poder na Europa continental, em que 

as relações internacionais convergiram para uma realidade voltada para um pretenso 

equilíbrio de poder. 

No campo social, por sua vez, pode-se afirmar que o modelo westfaliano 

corroborou para a construção de status quo do antigo regime e despertou os anseios 

iluministas que, passado um século, culminaram com o questionamento do regime no 

processo revolucionário que derrubou a Bastilha. 

Entre os séculos XVII e XVIII, a realidade que se construiu na Europa, desde os 

ecos de Westfália, favoreceu o fortalecimento das soberanias nacionais, promovendo um 

isolamento político entre os novos Estados, num contexto em que o Direito Internacional 

quase se confundia com o dos territórios, pelo fato de que a tônica dos parcos debates 

interestatais, no âmbito continental, ficou reduzido à definição, manutenção e defesa das 

fronteiras. 

Esse ambiente de disputa soberanista, que impossibilitou a aproximação dos 

Estados ao longo do século XVII12, perdurou até o final das guerras napoleônicas, ocasião 

em que, pela ocorrência do Congresso de Viena, em 1815, pôs-se fim ao contexto 

conturbado de indefinição política, social, territorial que assolava a Europa desde julho de 

1789. 

Após a queda de Napoleão, e em função do cenário caótico vivido na Europa nos 

anos de seu governo, era um truísmo a necessidade de os núcleos políticos esfacelados e 

então existentes se reunirem para tentar recompor o cenário europeu anterior em inúmeros 

                                           
11 ACCIOLY, Hildebrando; NACIMENTO E SILVA, Geraldo E. do; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 

Direito Internacional público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 129.  
12 ARCHER, Clive. International Organizations. 3ª ed. London: Routledge, 2001, p. 3. 
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aspectos, sobretudo políticos e jurídicos. O império que então se encerrava representou, 

nessas searas, respectivamente, uma polarização entre aliados e inimigos da França, e 

também promoveu o desaparecimento de Estados e a modificação de fronteiras, deixando 

como um dos principais legados do período da guerra um passivo incalculável13. 

 

1.1.2 Congresso de Viena e sua relação com o surgimento das Organizações 

Internacionais 

 

A solução emblemática encontrada para atender a essas necessidades infindáveis do 

espólio da guerra frente aos parcos recursos – políticos, jurídicos, sociais e econômicos – 

foi a realização do Congresso de Viena, em 1815, que foi concebido como um foro de 

encontro subjetivo e tematicamente muito amplo, formulado para ser a panaceia dos 

problemas da Europa. 

O Congresso de Viena, que reuniu representantes das várias forças que derrotaram 

Napoleão – desde então diferenciados entre “grandes” e “pequenos”14, foi um importante 

acontecimento para o Direito Internacional à época, sobretudo porque se tornou um 

paradigma na história da diplomacia moderna. 

Esse paradigma adotado em Viena consistia numa estratégia de composição 

multilateral de interesses – também referido como “diplomacia parlamentar”15, com 

agendas amplas e abertas, cuja tomada de decisões era possibilitada por um sistema de 

consultas recíprocas entre os envolvidos. 

Frise-se, aliás, que a inauguração desse sistema de consultas, que visava a compor 

os interesses europeus16, aliado ao costume emergente voltado à realização sistemática de 

conferências multilaterais, mostrou-se um cenário apropriado para o alcance de 

entendimentos e para o monitoramento dos resultados desses encontros17. Tais consultas 

                                           
13 Leonard Woolf afirma que somente após a queda definitiva de Napoleão é que as relações internacionais 

presenciaram a organização de Estados para a persecução de objetivos que não se relacionassem às alianças 

militares em tempos de guerra (WOOLF, Leonard. International government. London: Fabian Society, 

1916, p. 23). 
14 REINALDA, Bob. The routledge history of International Organizations: from 1815 to the present day. 

Routledge: New York, 2009, p. 18. 
15 CASELLA, Paulo Borba; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E. do; BITTENCOURT NETO, Olavo de 

Oliveira. Direito Internacional diplomático. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 48 (e-book). 
16 WOOLF, Leonard. Op. cit., 1916, p. 24. 
17 GROSS, Leo. The peace of Westphalia, 1648-1948. The American Journal of International Law. 

Lancaster: Prince and Lemon STS, 1948, v. 42, n. 1, p. 20. No mesmo sentido, ressalta Bob Reinalda que, em 

1818 ocorreu, em Aix-la-Chapelle, a primeira conferência considerada de caráter multilateral. Curiosamente, 

a ocasião é apontada como marco inicial de uma diplomacia pública, termo empregado em contraposição à 

diplomacia privada ad hoc até então predominante. Outro dado interessante sobre Aix-la-Chapelle consiste 

no fato de que a Conferência – que, dentre outros objetivos, almejava discutir a retirada de forças do território 
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prestavam-se mais à conscientização dos envolvidos sobre os problemas vivenciados na 

comunidade internacional do que propriamente um epicentro da tomada de decisões18. 

A partir desse ambiente institucional propício surgiu o que, historicamente, 

convencionou-se chamar de “concerto europeu”19 – assim entendido como um “(arranjo) 

que deveria preservar a paz pública, a tranquilidade dos Estados, a inviolabilidade dos 

territórios e possessões e a crença nos tratados”20, lastreado, repise-se, na composição 

multilateral de interesses, na utilização de consultas recíprocas e na cultura de promoção de 

conferências sistemáticas voltada a temas variados21. 

Além de representar uma referência obrigatória em matéria de Diplomacia e em 

Direito Internacional dos Espaços, o Congresso de Viena também se mostrou como um 

referencial necessário para o estudo das Organizações Internacionais22. 

A primeira razão para a associação entre o estudo das Organizações Internacionais 

e o encontro de Viena é justamente o fato de que o Congresso de 1815 catalisou uma nova 

realidade nas relações internacionais da época, possibilitando, como suprarreferido, um 

ambiente institucional para contato entre os Estados europeus, antes excessivamente 

afastados no contexto soberanista e de mútua desconfiança que imperava desde meados do 

século XVII até o final do século XVIII.  

Nesse sentido, é inegável que Viena auxiliou para incutir na prática dos Estados a 

possibilidade de construção conjunta de uma realidade internacional promovida a várias 

mãos, que se afastasse dos casuísmos nas relações internacionais23. 

Além dessa contribuição em matéria da cultura das relações internacionais, objetiva 

e expressamente o Congresso de Viena merece ser considerado referencial histórico do 

estudo das Organizações Internacionais24. Isso porque um dos objetivos econômicos do 

Congresso25, cristalizado em sua ata final, era justamente o de assegurar a livre 

                                                                                                                                
francês após a queda definitiva de Napoleão –, também contou com ampla cobertura jornalística 

(REINALDA, Bob. Op. cit., 2009, p. 22). 
18 CLAUDE JR, Inis L. Swords into plowshares: the problems and progress of international organization. 4ª 

ed. New York: Random House, 1984, p. 28. 
19 REINALDA, Bob. Op. cit., 2009, p. 24. 
20 WOOLF, Leonard. Op. cit., 1916, p. 24. 
21 Convém ressaltar, na esteira do que sugere Inis L. Claude Jr., que esse “concerto” dito europeu deve ser 

entendido no contexto da Europa continental, onde se localizavam as potências da época, de modo que esse 

momento de calmaria internacional deve ser interpretado do ponto de vista eurocêntrico, de maneira 

pragmática (CLAUDE JR., Inis L. Op. cit., 1984, p. 25). 
22 FAWCETT, J.E.S. General course on public international law. Recueil des cours, 1971-I, v. 132, p. 542. 
23 CLAUDE JR, Inis L. Op. cit., 1984, p. 24. 
24 Cf., v.g., SEYERSTED, Finn. Common Law of International Organizations. Leiden: Koninklijke Brill 

NV, 2008, p. 8. 
25 REINALDA, Bob. Op. cit., 2009, p. 28. 
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navegação26 e o direito de passagem inocente nos trechos navegáveis dos rios referidos na 

ata, dentre eles o Pó e o Reno27. 

Para viabilizar esses objetivos foram criadas Comissões Fluviais, sendo que a mais 

antiga delas, inicialmente sediada no condado de Hesse-Darmstadt e em funcionamento 

desde 08 de junho de 1815 até a presente data, é a Comissão Central para a Navegação do 

Rio Reno (Central Commission for the Navigation of the Rhine28). 

Inspirada por esses anseios econômicos, a Comissão do Reno tinha por objetivo 

promover e disciplinar a navegação internacional e dirimir outras questões técnicas29, 

contando, para tanto, com representantes (comissionários) dos países cruzados pelo Rio. 

Essas ditas comissões fluviais costumam ser apontadas como primeiras 

manifestações do que seriam as Organizações Internacionais contemporâneas porque, além 

de possuírem um aparato administrativo mais visível – embora insipiente – mantinham, 

também, um objetivo permanente. 

Sua existência enquanto Organizações Internacionais, todavia, não coincide, 

totalmente, com o modelo de Organização contemporânea pelo fato de possuírem uma 

agenda mais técnica do que política, além de não contarem com funcionários 

internacionais. 

Nesse sentido, muito embora, como dito, a experiência das associações fluviais não 

represente plenamente o conceito de Organização Internacional que será apresentado como 

parâmetro, para efeitos desta pesquisa, a sua referência histórica é uma necessidade, haja 

vista a convergência do estudo acadêmico sistemático das Organizações Internacionais 

neste momento. 

De maneira mais ampla, contudo, é possível afirmar que experiências associativas 

em nível internacional remontam à Antiguidade. Cite-se, por exemplo, as ligas de cidades-

                                           
26 Cf. AMERASINGHE, Chittharanjan Felix. Principles of the institutional law of International 

Organizations. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Press, 2005, p. 4. 
27 Tais princípios relativos à livre navegação podem ser encontrados nos arts. 108 a 116 da Ata Final do 

Congresso de Viena. Convém, entretanto, ressaltar que proposições referentes à livre navegação nos rios 

europeus já eram encontradas, antes da Ata de Viena, no art. 5º do Tratado de Paris, de 1814, verbis: “The 

navigation of the Rhine, from the point where it becomes navigable unto the sea, and vice versá, shall be 

free, so that it can be interdicted to no one: — and that at the future congress, attention shall be paid to the 

establishment of the principles according In which the duties to be raised by the states bordering on the 

Rhine may be regulated, in the mode the most impartial, and the most favourable to the commerce of all 

nations.” 
28 Cf. o site da Comissão Central para a Navegação do Rio Reno (Central Commission for the Navigation of 

the Rhine. Disponível em: http://www.ccr-zkr.org/. Acesso em: 11 jun. 2015). 
29 MOTA DE CAMPOS, J. et al. Organizações internacionais: teoria geral. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1999, pp. 27-28.  

http://www.ccr-zkr.org/
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estados gregas constituídas com finalidades diversas30, com preponderância para a 

proteção militar, motivada pelas Guerras Médicas e do Peloponeso.  

Mais adiante, também merece destaque a proposta formulada por Simón Bolivar, 

por ocasião do Congresso do Panamá, de 182631. O Libertador, como era conhecido, 

defendia a unificação da América espanhola após a independência da Coroa Ibérica, como 

uma alternativa política a viabilizar o fortalecimento dos territórios a serem libertados. 

Finalmente, na segunda metade do século XIX, observou-se o surgimento de 

organismos internacionais com escopo universalizante, traduzindo um avanço proveniente 

das experiências multilaterais ora existentes, o que demonstrou novas dimensões de 

cooperação32, as quais eram necessárias para atingir objetivos comuns. 

Esses organismos eram uniões administrativas cujo objetivo era regulamentar, 

sobretudo, assuntos de interesse técnico33. A principal contribuição dada por essa 

modalidade para o atual modelo de Organização Internacional foi o seu elemento 

institucional, traduzido pela existência de um aparato administrativo (bureau) perene e que 

tinha por objetivo gerir a atuação de cada uma dessas organizações34. 

Dentre esses organismos destacam-se a União Telegráfica Internacional (1865), a 

União Geral dos Correios (1874, transformada em 1878 em União Postal Universal, 

atualmente sob os auspícios da ONU), o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (1875), 

a União para Proteção da Propriedade Intelectual (1883) e a Propriedade Literária e 

Artística (1886), dentre um punhado de outras organizações35. 

 

1.1.3 O advento da Primeira Guerra Mundial e a consciência da necessidade de se 

organizar 

 

Muito embora, como já suprarreferido, a evolução histórica das Organizações 

Internacionais não seja um fenômeno, mas sim um processo, não é errado afirmar que, se o 

século XIX mostrou-se, pelas experimentações vividas, um período de construção das 

                                           
30 Id., ibid., p. 27. No mesmo sentido, cf. ARCHER, Clive. Op. cit., 2001, p. 5.   
31 MENEZES, Wagner. Direito Internacional na América Latina. Curitiba: Juruá, 2008, p. 25. 
32 “In the nineteenth century states advanced from the bilateral treaty and reliance on diplomatic contact to 

other forms of co-operation.” (BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 4th ed. New 

York: Oxford Press, 1990, p. 679). 
33 FAWCETT, J.E.S.. Op. cit., 1971-I, p. 542. 
34 AMERASINGHE, Chittharanjan Felix. Op. cit., 2005, p. 4. 
35 “In the process of international organization, thus begun, quickly resulted in the establishment of a 

profusion of agencies whose terms of reference touched upon such diverse fields as health, agriculture, 

tariffs, railroads, standard of weight and measurement, patents and copyrights, narcotic drugs, and prison 

conditions.” (CLAUDE JR., Inis L. Op. cit., 1984, p. 34). 
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Organizações Internacionais, o século XX representou, propriamente, a sua consolidação36 

enquanto elemento de suma importância do Direito Internacional e da prática das relações 

internacionais. 

Nesse diapasão, não se pode afirmar que a Primeira Guerra Mundial representou 

uma ruptura inovadora na temática das Organizações Internacionais37, muito embora tenha 

sido um importante catalisador, sobretudo do ponto de vista da identificação de objetivos 

comuns, capazes de aglutinar interesses diversos em torno de um sentido maior de 

cooperação entre os povos. 

Esse objetivo mostrou-se um truísmo diante da necessidade escandalosa de se 

estabelecer mecanismos que possibilitassem a retomada do status quo ante de um concerto 

que foi destruído pela avidez dos Estados europeus. 

Destarte, foi no período entre guerras, em decorrência das discussões 

governamentais desenvolvidas em Versalhes38, que a dimensão política das Organizações 

Internacionais se aflorou, até mesmo como uma reação da sociedade internacional aos 

reveses amargurados pelas “enormes perdas em termos humanos e as vastas destruições 

provocadas pela Primeira Guerra Mundial”39. O caminho então encontrado para uma 

organização pacificada da sociedade internacional40 correspondeu à aposta em 

Organizações Internacionais com estofo suficiente para a persecução dessas necessidades. 

Nesse período surgiram organizações de suma importância, dentre elas a Liga das 

Nações – criada pelo Tratado de Versalhes, organização universal que precedeu à 

Organização das Nações Unidas na busca pela paz, dotada com aparato organizacional 

complexo, e apontada como a primeira Organização Internacional como hoje é concebida; 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada pelo mesmo tratado e hoje inserida 

no quadro das Nações Unidas; para além de outras, como a Corte Permanente de Justiça 

Internacional (CPJI), sediada na Haia, que desempenhou importante papel na resolução 

pacífica de controvérsias, e que funcionou como órgão consultivo da Liga. 

Se é bem verdade que no período entre guerras houve o surgimento de 

Organizações Internacionais relevantes, como as supracitadas, não é menos correto afirmar 

que a principal delas, surgida naquele período, seja a Liga das Nações. Esta organização 

possuía sobre seus ombros o fardo de ter que se mostrar um foro capaz de ser o epicentro 

                                           
36 AMERASINGHE, Chittharanjan Felix. Op. cit., 2005, p. 5.  
37 KENNEDY, David. The move to Institutions. Cardozo Law Review, 1987, v. 8, n. 5, p. 852. 
38 AMERASINGHE, Chittharanjan Felix. Op. cit., 2005, p. 4. 
39 MOTA DE CAMPOS, J. et al. Op. cit., 1999, p. 29. 
40 WOOLF, Leonard. Op. cit., 1916, p. 20. 
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de uma comunidade internacional fraturada, que saía da tempestade e almejava a calmaria, 

a ser alcançada justamente pelo sucesso de uma Organização esquadrinhada para promover 

a cooperação entre os Estados, com vistas ao alcance da paz mundial e da assunção de 

obrigações para evitar a guerra41. 

 

1.1.4 A Liga das Nações e o período entre guerras 

 

Em que pese o empenho do inglês Eric Drummond, primeiro Secretário-Geral da 

Liga das Nações, bem como a importância histórica da organização e a sua contribuição 

para a formulação do conceito de Organização Internacional, é consensual, também, que 

do ponto de vista político a sua atuação deixou a desejar42. 

Ocorre que, em meio à ascensão de Hitler, às investidas de Mussolini, na África, às 

do Japão, na Manchúria – dentre outros acontecimentos –, a Liga, que sistematicamente 

deixou de ser consultada43, não deu conta de alcançar plenamente um novo concerto 

europeu e, assim, controlar o nacionalismo crescente na Europa. Tais movimentos 

conduziram aos fatores que ensejaram o desastre da Segunda Guerra Mundial, sem contar 

no fato de que, do ponto de vista subjetivo, a Liga das Nações não foi uma organização 

verdadeiramente global44, dado o forte eurocentrismo que monopolizava as relações 

internacionais conduzidas, majoritariamente, pelos vencedores da guerra. 

A propósito, se, por um lado, foram terríveis as consequências da Primeira Guerra 

Mundial, ainda mais destrutiva foram as da Segunda Guerra, em todos os sentidos, devido 

a sua abrangência, pois além do passivo gigantesco, a Segunda Grande Guerra representou 

um retrocesso ainda maior para o Direito Internacional, pois permitiu aflorar o discurso do 

ódio, da xenofobia, do racismo, traduzidos em violações de direitos humanos que foram 

muito além do assassínio em si mesmo. Registre-se, também, o fato de que objetivamente 

esta foi uma guerra muito mais ampla, geograficamente falando, com fronts na Europa, na 

                                           
41 Do preâmbulo da Parte I do Tratado de Versalhes, que correspondeu ao ato constitutivo da Liga das 

Nações, verbis: “The High Contracting Parties, in order to promote international co-operation and to 

achieve international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war by the 

prescription of open, just and honourable relations between nations by the firm establishment of the 

understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and by the 

maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised 

peoples with one another Agree to this Covenant of the League of Nations.” 
42 “Thus, The League of Nations was to wear many hats: keeper of the Treaty, handmaiden of great powers, 

provider of collective security, colonial overseer, social activist, and the voice of peace for humankind.” 

(MACKENZIE, David. A world beyond borders: an introduction to the History of International 

Organizations. Toronto: University of Toronto Press, 2010, p. 14). 
43 CHADWICK, John. International Organizations. London: Methuen Education, 1969, p. 8. 
44 Id., ibid., p. 54. 
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África, na Ásia e na América, transpondo o conceito de guerra europeia, anteriormente 

experimentada. 

 

1.1.5 O surgimento da Organização das Nações Unidas 

 

Nesse diapasão de sobressalto de consciências e impulsos idealistas, tendentes a um 

racionalismo cosmopolita, a temática da paz mundial, para além das questões técnicas, 

econômicas e administrativas, renasce e retoma a sua trajetória iniciada em 1919 e 

interrompida entre 1939 e 1945. Desta vez, contudo, com um objetivo ainda mais hercúleo, 

demonstrando a tendência e a habilidade da sociedade internacional em se organizar após a 

ocorrência de uma catástrofe45. 

Entre a descrença e a expectativa46, reunidos em São Francisco, nos Estados 

Unidos, em 1945, representantes de vários Estados, sobretudo – novamente – dos 

vencedores da Guerra, optaram, desta vez, pela criação da Organização das Nações Unidas, 

concretizando a discussão em torno da necessidade de uma nova organização internacional 

de caráter universal, conforme se debatia antes mesmo do final da guerra. 

Nos primeiros anos de existência da nova Organização, havia uma forte influência 

dos Estados Unidos da América na sua atuação, sendo que há até quem diga, como 

Archer47
 que, nesse início de atuação, ainda surtindo efeito os ecos de sua participação na 

guerra, teria sido a ONU um braço da diplomacia estadunidense. 

Com o passar do tempo, entretanto, e com o amadurecimento inicial das Nações 

Unidas, percebeu-se que, por mais que cada país tivesse interesses próprios para pautar a 

atuação da Organização, fato é que os rumos tomados pela política internacional, na 

crescente tensão da Guerra Fria, exigiram, a todo custo, um cuidado institucional 

demonstrado pela condução da ONU. 

 

                                           
45 CLAUDE JR., Inis L. Op. cit., 1984, p. 57. 
46 Ernest A. Gross, por exemplo, referia-se à Organização das Nações Unidas como “uma haste de salgueiro 

extremamente frágil, na qual se depositava confiança.” (GROSS, Ernest A. As Nações Unidas: estrutura da 

paz. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1964).  
47 Clive Archer prossegue, ainda, sugerindo que, se nos primeiros anos da Organização esta servia como 

plataforma da diplomacia de Washington, por outro também ressalta que, num segundo momento, a 

Organização das Nações Unidas desempenhou um papel extremamente relevante para os então ditos “países 

de terceiro mundo”, que utilizavam a ONU como forma de concretização de suas políticas de relações 

exteriores muitas vezes incipientes (ARCHER, Clive. International Organizations. 2ª ed. London: 

Routledge, 1992, pp. 136-137). 
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1.1.6 As Organizações Internacionais e a sua relação com os Direitos Humanos 

 

Conforme afirmado anteriormente, a evolução histórica das Organizações 

Internacionais encontra-se inserida em um contexto de transformações ocorridas no Direito 

Internacional, que serviu a essas novas entidades que iam surgindo e se firmando, como 

elemento transformador da sociedade internacional. 

Nesse aspecto, merece destaque o fato de que a história das Organizações 

Internacionais, projetada no amadurecimento histórico do Direito Internacional, 

corresponde a uma caminhada evolutiva rumo à conquista de situações de superação, 

principalmente naquilo que diz respeito às violações de direitos e à necessidade de existir 

uma organização da comunidade internacional em prol do alcance de objetivos comuns. 

Se, por um lado, as Organizações Internacionais foram responsáveis pela 

dinamização das relações internacionais e por grande parcela das mudanças ocorridas na 

estrutura do Direito Internacional, principalmente quando o assunto é conceituação da 

subjetividade internacional, por outro não se pode olvidar o fato de que o tratamento 

dogmático dos Direitos Humanos, apesar de recente e ter a sua gênese nos ideais 

revolucionários do final do século XVIII e início do século XIX, teve a sua consolidação, 

no século XX, enquanto tema do Direito Internacional. 

A respeito desse período de amadurecimento da temática dos Direitos Humanos, 

cabe destacar a coincidência entre a afirmação histórica desses direitos e a das 

Organizações Internacionais.  

Tal fato não é, evidentemente, uma coincidência histórica. Ao contrário, existe uma 

forte relação entre o aparecimento das Organizações Internacionais e a cristalização dos 

Direitos Humanos pelo fato de que estes têm servido de motivação ideal para o 

funcionamento de diversas organizações internacionais48, como é o caso da Organização 

das Nações Unidas.  

Desta forma, convém analisar, nos próximos tópicos, o percurso da afirmação 

histórica dos Direitos Humanos, bem como a contribuição dada pela Organização das 

Nações Unidas nesse processo. 

                                           
48 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 10ª ed. Madrid: 

Tecnos, 2010, p. 24. No mesmo sentido, cf. VELASCO, Manuel Diez de. Instituciones de Derecho 

Internacional Público. 18ª ed. Madrid: Tecnos, 2013, p. 665, verbis: “Los sistemas internacionales de 

promoción y protección de los derechos humanos están íntimamente vinculados al fenómeno de las 

Organizaciones Internacionales, ya que surgen y se desarrollan siempre en el seno de un Organización que 

les ofrece suporte ideológico, institucional y material, y que garantiza la pervivencia y autonomía de cada 

uno de los sistemas.” 
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1.2 DIREITOS HUMANOS: CONCEITO E CLASSIFICAÇÕES 

 

Várias são as expressões que, ora utilizadas conscientemente para determinar um 

objeto, ora indistintamente, referem-se ao que se tem chamado de Direitos Humanos. Isso 

porque, tal qual eles sugerem, não surgem de fenômenos isolados, mas, na verdade, são 

construídos historicamente49. Tendo em vista essa sua historicidade, acabam por evoluir e 

por se aperfeiçoar, referindo-se a objetos de estudos que evoluem com o tempo e com o 

espaço e, por esse motivo, não são estanques.  

Desta feita, inúmeras são as saídas “conceituais”, tendo em vista o momento 

histórico que se quer visitar ou o conteúdo que se busca referir quando o assunto é a 

formulação doutrinária do conceito de Direitos Humanos. 

O conceito de Direitos Humanos, enquanto objeto de preocupação da sociedade, é 

recente, e remonta ao século XX, como informa Arendt50. O florescimento da sua 

discussão ocorreu ainda na primeira metade do referido século, haja vista a necessidade de 

se fornecer uma resposta jus-filosófica com vistas ao rechaço das atrocidades cometidas no 

período. Destacam-se nesse cenário a Primeira Guerra Mundial, o Massacre dos Armênios, 

a ascensão do nazifacismo, a Segunda Guerra Mundial, sem prejuízo de outros episódios 

de violência, de perseguição e de agressão presenciados pela sociedade internacional. 

Nesse sentido, a ideia de Direitos Humanos nasceu com a afirmação da dignidade 

moral do homem enquanto pessoa51, e é fruto da progressiva afirmação da individualidade 

do ser humano em busca de conquistas, sejam elas civis, políticas, econômicas ou sociais. 

 

1.2.1 Direitos humanos e sua conceituação 

 

Na difícil tarefa de buscar uma conceituação dos Direitos Humanos, há várias 

possibilidades de abordagem, conforme salienta Bobbio, ao apontar três maneiras de se 

                                           
49 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 9, verbis: “Do ponto de 

vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos – que os direitos do 

homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.” (grifo nosso). No mesmo 

sentido, cf. PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 169. 
50 “O conceito dos direitos humanos foi tratado de modo marginal pelo pensamento político do século XIX, e 

nenhum partido liberal do século XX houve por bem incluí-los em seu programa, mesmo quando havia 

urgência de fazer valer esses direitos.” (ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo: totalitarismo, o 

paroxismo do poder. Rio de Janeiro: Documentário, 1979, pp. 326-327). 
51 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Op. cit., 2010, p. 24. 
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conceituar “Direitos Humanos”52. A maioria das definições, indica o jurista italiano, é 

tautológica, limitando-se a reiterar que os “Direitos do homem são os que cabem ao 

homem enquanto homem.”  

Sob outra perspectiva, há quem os conceitue com base em características que lhes 

sejam peculiares, a exemplo da sua universalidade e essencialidade, como se observa na 

proposição “Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos 

os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado”53.  

Por fim, ainda destaca Norberto Bobbio, que a introdução de valores, provenientes 

de interpretações ideológicas e teleológicas, permitiria ao acadêmico conceituá-los da 

seguinte forma: “Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição 

necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da 

civilização”54. 

Há que se destacar, ainda, o emprego de várias expressões como sinônimos de 

Direitos Humanos. Conforme sugere Antonio Enrique Pérez Lunõ55, trata-se de termos que 

são empregados na crença da existência de um acordo sobre a sua utilização, muito embora 

se saiba que uma palavra não pode cobrir um setor totalmente homogêneo de um objeto. 

Muitos são, portanto, os termos usados como equivalentes de “direitos humanos”, 

dentre os quais se destacam “direitos naturais”, “direitos fundamentais”, “direitos 

individuais”, “direitos subjetivos”, “direitos públicos subjetivos”, “liberdades públicas”, 

etc. 

                                           
52 BOBBIO, Norberto. Op. cit., 2004, p. 13, verbis: “Essa ilusão já não é possível hoje; toda busca do 

fundamento absoluto é, por sua vez, infundada. Contra essa ilusão, levanto quatro dificuldades (e passo assim 

ao segundo tema). A primeira deriva da consideração de que “direitos do homem” é uma expressão muito 

vaga. Já tentamos alguma vez defini-los? E, se tentamos, qual foi o resultado? A maioria das definições são 

tautológicas: “Direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem.” Ou nos dizem algo apenas 

sobre o estatuto desejado ou proposto para esses direitos, e não sobre o seu conteúdo: “Direitos do homem 

são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser 

despojado.” Finalmente, quando se acrescenta alguma referência ao conteúdo, não se pode deixar de 

introduzir termos avaliativos: “Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição necessária 

para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da civilização, etc., etc.” E aqui nasce 

uma nova dificuldade: os termos avaliativos são interpretados de modo diverso conforme a ideologia 

assumida pelo intérprete; com efeito, é objeto de muitas polêmicas apaixonantes, mas insolúveis, saber o que 

se entende por aperfeiçoamento da pessoa humana ou por desenvolvimento da civilização. O acordo é obtido, 

em geral, quando os polemistas – depois de muitas concessões recíprocas – consentem em aceitar uma 

fórmula genérica, que oculta e não resolve a contradição: essa fórmula genérica conserva a definição no 

mesmo nível de generalidade em que aparece nas duas definições precedentes. Mas as contradições que são 

assim afastadas renascem quando se passa do momento da enunciação puramente verbal para o da 

aplicação.” 
53 Id., ibid., p. 13. 
54 Id., ibid., p. 13. 
55 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Op. cit., 2010, p. 28 e ss. O autor completa que “A linguagem da razão é 

difícil de ser compreendida, ao passo que a linguagem da paixão é sedutora e fácil”, tendo em vista o fato de 

que é muito comum valer-se mais da ideologia do que da técnica quando se conceitua “direitos humanos”, 

devendo-se, com a maior cautela, evitar confundir realidade e desejo. 
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1.2.1.1 Direitos humanos e direitos naturais 

 
A associação entre Direitos Humanos e Direitos Naturais é histórica e remete à 

gênese da conceituação de Direitos Humanos. Por muito tempo associou-se a expressão 

“direitos humanos” a um prolongamento dos “direitos naturais”, referidos por Samuel 

Pufendorf, no conceito ora adotado, também como “Leis da Natureza”, as quais 

corresponderiam às normas de uma sociedade humana, que guiariam os seres humanos na 

vida em conjunto56. 

Tal associação ocorre devido à aproximação que é feita entre o aspecto inerente dos 

direitos humanos enquanto direitos indissociáveis do indivíduo, e a superioridade do 

direito natural enquanto lei da natureza que orienta a conduta humana. A fundamentação 

do direito natural pode ser tanto de cunho metafísico-teológico, quanto de cunho 

racionalista e individualista – fruto de uma perspectiva antropocêntrica, na acepção de uma 

escola de direito natural moderno, como destaca André de Carvalho Ramos57. 

Essa aproximação entre Direitos Humanos e Direitos Naturais ganhou força na 

Escola Moderna, com a potencialização da razão e da colocação do indivíduo no centro do 

debate jus-filosófico do Iluminismo. O intuito era lhe garantir, na vigência de um Contrato-

Social, os direitos do indivíduo-cidadão para a vida em sociedade58. 

Em que pese essa convergência entre os Direitos Humanos e o Direito Natural, 

sobretudo tendo em vista a inerência desses direitos ao gênero humano, tal aproximação 

destoa da dogmática atual dos Direitos Humanos, uma vez que assinalá-los como 

representantes de uma escola de Direito Natural, significaria negar-lhes a historicidade. 

Como visto, os Direitos Humanos, diferentemente dos Direitos Naturais, estão em franca 

evolução, enquanto respostas históricas a problemas de convivência, associados ao 

resultado de processos sociais59.  

                                           
56 PUFENDORD, Samuel. Os deveres do homem e do cidadão de acordo com as leis do Direito Natural. 

Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, pp. 95-96, verbis: “Então, as regras desse companheirismo, que são as leis 

da sociedade humana, por meio das quais os homens são orientados sobre como se tornar membros úteis 

dessa Sociedade, e sem as quais ela faz-se em pedaços, são chamadas de Leis da Natureza, ou Direito 

Natural.” 
57 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 43. 
58 Cf. v. g., art. 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “A finalidade de 

toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos 

são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.” (grifo nosso). 
59 DULCE, María José Fariñas. Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la 

actitud postmoderna. Madrid: Dykinson, 1997, p. 6. 
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Considera-se, portanto, que os Direitos Humanos e o Direito Natural apresentam 

características comuns, mas não são equivalentes, posto que os Direitos Humanos evoluem 

em seu conteúdo e têm como característica marcante o seu desenvolvimento histórico. 

 

1.2.1.2 Direitos humanos e direitos fundamentais 

 

A relação entre os termos “direitos humanos” e “direitos fundamentais” remete ao 

contexto das revoluções liberais ocorridas no final do século XVIII (dentre as quais se 

destacam o processo de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa) e ao 

nascimento do Constitucionalismo Moderno. O termo “direitos fundamentais” é ora 

empregado para referir os direitos essenciais positivados nas constituições nacionais que 

foram fruto das mudanças políticas ocorridas no período. 

Trata-se, portanto, da Filosofia Iluminista refletida no direito positivo, mais 

precisamente nas constituições modernas, nas quais os direitos fundamentais apresentam-

se tanto no que diz respeito aos direitos concernentes à limitação do poder estatal60 quanto 

à consagração de princípios básicos da vida em sociedade61. 

Tendo em vista a inspiração da Revolução Francesa, é possível afirmar que a 

doutrina dos direitos fundamentais, enquanto direitos essenciais que devem ser garantidos 

pelo Estado, faz parte da nova realidade constitucional que se impõe pela via 

revolucionária. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão62 

assinalou que a existência de uma Constituição pressupõe a garantia de direitos 

individuais63. 

Tendo em vista a origem histórica do conceito de direitos fundamentais associados 

a uma ordem constitucional, vinculados à conduta dos Estados que os insere em sua 

Constituição, a doutrina tem se posicionado no sentido de que sejam os Direitos Humanos, 

expressa ou implicitamente, reconhecidos por uma ordem constitucional64. 

                                           
60 “[...] Nesse contexto encontra-se, sempre, num primeiro plano, a limitação do poder do monarca ou, na 

atualidade, a limitação do poder executivo.” (FLEINER GERST, Thomas. Teoria geral do Estado. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 136). 
61 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 1. 
62 Art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “A sociedade em que não 

esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem 

Constituição.” (grifo nosso). 
63 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 36ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 314. 
64 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 36. O autor conceitua direitos fundamentais como “o conjunto de direitos da pessoa 

humana expressa ou implicitamente reconhecidos por uma ordem constitucional.” No mesmo sentido, Fábio 
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Diante do exposto, cristalizou-se o entendimento doutrinário de que a distinção 

entre Direitos Humanos e direitos fundamentais é que estes (direitos fundamentais) são 

direitos positivados no âmbito interno do Estado, frutos de uma interpretação 

constitucional65, ao passo que aqueles (Direitos Humanos) são oriundos da prática do 

Direito Internacional. 

A propósito, nesse mesmo contexto, e absorvendo as influências iluministas, 

igualmente frequente é associação entre “direitos humanos” e “direitos individuais”. Tal 

associação deve ser situada em um primeiro momento da consolidação dos Direitos 

Humanos, por ocasião da afirmação dos direitos dos indivíduos, segundo a influência dos 

ideais liberais do Iluminismo, em um primeiro estágio de compreensão e de construção de 

liberdade associada à autonomia do indivíduo66.  

 

1.2.1.3 Direitos humanos e direitos públicos subjetivos 

 

Outra possível relação é a entre as expressões “direitos humanos” e “direitos 

subjetivos”, que decorre da consideração do indivíduo como sujeito de direito, dotado de 

faculdades. Isso porque, tal qual se infere da reflexão de Robert Alexy, a dogmática dos 

direitos humanos – ora referidos pelo autor alemão como direitos fundamentais – tem uma 

dimensão que diz respeito a questões normativas67, que devem ser discutidas sob o 

espectro de sua validade no sistema jurídico. Ou seja, considera-se a possibilidade de o 

indivíduo titular de direitos subjetivos exercê-los ou exigi-los, de um ponto de vista 

essencialmente técnico relacionado à operacionalidade das relações jurídicas68. 

                                                                                                                                
Konder Comparato endossa esse conceito de direitos fundamentais enquanto Direitos Humanos positivados, 

e destaca também a finalidade de se positivar esses direitos à luz do constitucionalismo, pois, “sem dúvida, o 

reconhecimento oficial de direitos humanos, pela autoridade política competente, dá muito mais segurança às 

relações sociais. Ele exerce, também, uma função pedagógica no seio da comunidade, no sentido de fazer 

prevalecer os grandes valores éticos, os quais, sem esse reconhecimento oficial, tardariam a se impor na vida 

coletiva.” (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 58). 
65 ANABITARTE, Alfredo Gallego. Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis 

doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Editorial Civitas, 1994, p. 35, verbis: “Ahora bien lo que se ha expuesto, 

no es más que una visión parcial de la teoría de la interpretación sobre los derechos fundamentales, que no 

es más que una parte de la reflexión general sobre la interpretación constitucional.” 
66 Cf., v. g., CONSTANT, Benjamin. Escritos de política. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 286 e ss. Cf., 

ainda, da mesma obra, p. 295, verbis: “Tudo o que não se refere aos limites e às atribuições respectivas dos 

poderes, aos direitos políticos e aos direitos individuais não faz parte da Constituição, mas pode ser 

modificado pelo concurso do rei e das duas Câmaras.” 
67 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 181-182. 
68 Cf. LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Op. cit., 2010, p. 34: “Ahora bien, si la noción de derecho subjetivo se 

asume en su significado estrictamente técnico jurídico-positivo, y a éstos les conceptúa como prerrogativas 

establecidas en conformidad a determinadas reglas y que dan lugar a otras tantas situaciones especiales y 
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Tal aproximação, entretanto, encontra dificuldade teórica, pois é igualmente 

frequente a afirmação de que os direitos humanos são inalienáveis, dada a sua 

essencialidade. Percebe-se, destarte, uma contradição entre esses direitos teoricamente 

inafastáveis e a liberdade de autodeterminação do indivíduo, compatíveis com o exercício 

de pretensões. 

No mesmo sentido de se constituírem os direitos humanos supostamente como 

faculdades, também é comum a sua aproximação com os “direitos públicos subjetivos”. 

Tal associação decorre da dogmática publicista alemã do final do século XIX69, situando-

se os direitos humanos dentro do direito estritamente positivo do Estado, numa lógica de 

vinculação entre administração e administrado, com base na limitação do poder do Estado 

frente ao exercício de direitos por parte dos cidadãos. 

 

1.2.1.4 Conceito proposto de direitos humanos 

 

Conforme suprarreferido, inúmeras são as acepções dadas ao termo “direitos 

humanos”, sobretudo quando o assunto é o uso de sinônimos. Ademais, várias são as 

definições encontradas na doutrina e que podem contribuir para o entendimento do tema, 

ora baseadas na ideia de “direitos humanos” enquanto conjunto mínimo de direitos 

necessários70, ora como conjunto de normas que expressam valores fundamentais71, como 

direitos inerentes a todos os seres humanos sem qualquer tipo de distinção72, ou até mesmo 

um conjunto de normas que concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da 

igualdade humana73. 

                                                                                                                                
concretas en provecho de los particulares, ambos términos no se identifican. Ya que se entiende que los 

derechos subjetivos pueden desaparecer por vía de transferencia o prescripción, en tanto que las libertades 

que se derivan de los derechos humanos son, en principio, inalienables e imprescriptibles.” 
69 Id., ibid., p. 35. 
70 André de Carvalho Ramos define Direitos Humanos da seguinte forma: “Na necessidade de se adotar uma 

definição concisa, entendo por direitos humanos um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar 

uma vida do ser humano baseada na liberdade, igualdade e na dignidade.” (RAMOS, André de Carvalho. Op. 

cit., 2012, p. 30). 
71 Por sua vez, Carlos Weis assim define Direitos Humanos: “Conjunto de normas que, mal ou bem, traduzem 

os valores e as preocupações relacionados como fundamentais para a existência digna dos seres humanos e da 

humanidade.” (WEIS, Carlos. Direitos Humanos contemporâneos. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

23). 
72 Definição do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos: “Human rights are rights 

inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, 

colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without 

discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.” (Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. Acesso em: 30 nov. 2016). 
73 Ainda, Antonio Enrique Pérez Luño fala em “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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A tal respeito, para a finalidade deste estudo, busca-se adotar uma definição que 

seja capaz de dar conta das principais características dos direitos humanos, dentre elas a 

sua essencialidade, sua universalidade e, principalmente, sua historicidade. Nesse sentido, 

em consideração às várias propostas de sua definição, entende-se “direitos humanos” como 

um conjunto de direitos essenciais, pautados em valores universais, e que têm se 

desenvolvido ao longo da História como forma de garantir a liberdade, a igualdade e a 

dignidade entre os seres humanos. 

 

1.2.2 Direitos Humanos e sua classificação 

 

Após definir o conceito de Direitos Humanos, é necessário discorrer a respeito de 

suas classificações, as quais – destaque-se, decorrem, sobretudo, de uma interpretação 

condizente com a sua afirmação histórica e com a percepção de características comuns. 

Tendo em vista uma interpretação baseada na compreensão do surgimento de 

direitos associados a momentos históricos da Humanidade, é possível associar a 

emergência de alguns direitos a eventos já conhecidos, dentre eles a superação do 

absolutismo monárquico e a afirmação de direitos frente à tirania monárquica no período 

das revoluções liberais do século XVIII; o combate à marginalização social e à 

desigualdade oriunda da luta de classes no contexto da Revolução Industrial; a 

conscientização sobre as consequências da Modernidade em meio aos impactos do 

progresso econômico e científico associado a atividades antrópicas, etc. 

A propósito dessa metodologia de compreensão histórica, tradicionalmente tem se 

falado em “gerações de direitos”, utilizando a expressão cunhada por Vasak74, em 1979. 

Na ocasião, no artigo intitulado “For the third generation of Human Rights: the rights of 

solidarity”, o autor propõe a compreensão dos Direitos Humanos em três gerações, cada 

uma delas com características próprias e associáveis aos ideais consagrados pela 

Revolução Francesa, quais sejam, os de liberdade, igualdade e fraternidade. 

 

 

 

                                                                                                                                
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.” 

(LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Op. cit., 2010, p. 50). 
74 VASAK, Karel. For the third generation of human rights: the rights of solidarity. 10th Study Session, 

International Institute of Human Rights, July 1979. 



44 

 

1.2.2.1 Direitos Humanos de primeira geração 

 

Na primeira geração de Direitos Humanos encontram-se aqueles associados à 

liberdade do indivíduo frente à figura do Estado, encarnando o espírito revolucionário de 

1789 em meio a um constitucionalismo liberal e a documentos de declaração de Direitos. 

Seu ponto de partida foi a “Declaração do bom povo da Virgínia”, em 1776, que inaugurou 

um período sucedido pela Independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, e 

pela “Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão”.  

A principal característica desses direitos é justamente um dever negativo do Estado, 

o qual deveria se abster de penetrar na esfera privada dos indivíduos e, por meio de uma 

conduta omissiva, permitir o exercício, por exemplo, da autodeterminação individual, da 

igualdade, da participação política, da propriedade e da intimidade do indivíduo. Tais 

direitos estão associados a uma ideia mais ampla de liberdade, traduzida numa resistência 

ou oposição do indivíduo ao Estado75. 

Os direitos ditos de primeira geração podem ser associados, assim, às conquistas do 

final do século XVIII e início do século XIX, tendo como principal embasamento as ideias 

iluministas e como referência fundamental a reconfiguração da ordem jurídica proveniente 

da derrocada do poder do Estado pela via revolucionária. 

Dessa forma, os direitos de primeira geração, também chamados “de liberdade” 

são, historicamente, associados ao enfraquecimento, ou melhor dizendo, à limitação do 

poder monárquico e à crescente autonomia e defesa da esfera privada do indivíduo. 

Somente após a adoção de freios sobre a atuação do Monarca – cujos poderes eram, 

durante a Idade Média, considerados ilimitados – é que passou a existir a garantia do 

exercício da liberdade do indivíduo, cujos direitos, previstos nas Constituições adotadas no 

período ou mesmo em documentos internacionais, seriam oponíveis a qualquer tentativa de 

ingerência por parte do Estado. 

 

1.2.2.2 Direitos Humanos de segunda geração 

 

Se, por um lado, os Direitos Humanos de primeira geração surgem como garantias 

de liberdade e se concretizam com uma conduta omissiva do Estado e comissiva do 

                                           
75 BONAVIDIES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 517, 

verbis: “Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao 

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço 

mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.” 
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indivíduo, os Direitos Humanos de segunda geração surgiram como forma de ultrapassar a 

barreira da liberdade, formalmente conquistada pelas mudanças políticas presenciadas, 

tendo em vista a necessidade de se garantir uma igualdade substancial76, capaz de garantir 

uma efetiva participação do indivíduo na sociedade. 

Em um contexto de fortes mudanças sociais e de alteração da perspectiva das 

relações capitalistas e de trabalho, enquanto consequências da Revolução Industrial, os 

direitos de liberdade conquistados pela burguesia não eram exercidos, efetivamente, pelo 

proletariado, socialmente marginalizado pelo fato de não possuir condições materiais de 

concretizar outros direitos já conquistados ou mesmo de garantir uma vida digna. 

Nesse contexto, a doutrina identifica o surgimento dos chamados direitos sociais – 

fruto das lutas e conquistas sociais presenciadas ao longo do século XIX na Europa – que 

demandavam uma presença ativa do Estado – que se quedava omisso e imerso em 

reacionarismos77 – por meio de prestações estatais positivas, cujo objetivo era corrigir 

distorções sociais e proporcionar a concretização dos direitos de titularidade dos 

indivíduos.  

Tais direitos podem ser associados à garantia de igualdade por proporcionarem às 

camadas mais excluídas da sociedade, pressupostos – saúde, educação, trabalho, 

previdência social e cultura – para a fruição e reivindicação sistemática78, de maneira digna 

                                           
76 A respeito da necessidade de uma igualdade meramente formal pautada apenas nos direitos humanos de 

primeira geração, expressa Paulo Bonavides, in verbis: “Mas, como a igualdade a que se arrima o liberalismo 

é apenas formal, e encobre, na realidade, sob seu manto de abstração, um mundo de desigualdades de fato – 

econômicas, sociais, políticas e pessoais –, termina a apregoada liberdade, como Bismarck já o notara, numa 

real liberdade de oprimir os fracos, restando a estes, afinal de contas, tão-somente a liberdade de morrer de 

fome.” (BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

61). 
77 Segundo Jean-François Dortier, in verbis: “Paradoxalmente, a iniciativa parte de um governo conservador, 

para não dizer reacionário, o chanceler Bismark, que, na verdade, retoma as propostas da social democracia-

alemã. No espaço de dez anos, três leis entram em vigor e estabelecem as bases da proteção social moderna. 

São elas: a lei de 1833, que instituiu o seguro-saúde obrigatório para os trabalhadores com baixos salários; a 

lei de 1844, sobre a indenização dos acidentes de trabalho; e a lei de 1889, que dá origem aos seguros por 

velhice e invalidez. A Alemanha se coloca, pois, na vanguarda e logo é seguida pelos vizinhos. No final do 

século XIX, a Hungria, a Dinamarca, a Áustria e a Suécia adotam legislações similares. A Inglaterra só o faz 

em 1911, seguida mais tarde pelos Países Baixos e pela França (1930), e por fim pelo Japão (1945).” 

(DORTIER, Jean-François. Dicionário de Ciências Humanas. São Paulo: Martins Fontes, São Paulo, 2010, 

p. 179). 
78 Nesse aspecto, a proteção dos direitos sociais, por meio de um processo de democratização e efetiva 

participação do indivíduo na sociedade, promove o fortalecimento dos vínculos de cidadania. Para Maria 

Victória de Mesquita Benevides, in verbis: “[...] A expectativa de mudança existe e se manifesta na exigência 

de direitos e de cidadania ativa; o que se traduz, também, em exigências por maior participação política – na 

qual se inclui a institucionalização dos mecanismos de democracia direta.” (BENEVIDES, Maria Victória de 

Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1998, p. 

194). 
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e adequada, dos direitos de primeira geração79, resgatando o indivíduo da sua inferioridade 

existencial, fruto da opressão sofrida pelo establishment do modelo produtivo capitalista. 

Com efeito, os direitos sociais podem ser definidos, portanto, como garantias que se 

referem a prestações estatais positivas voltadas à efetiva concretização da igualdade e da 

dignidade humana, proporcionando a todos os indivíduos a participação na sociedade, bem 

como possibilitando o exercício pleno da cidadania. 

 

1.2.2.3 Direitos Humanos de terceira geração 

 

Os direitos humanos de primeira e segunda geração foram afirmados em meio às 

transformações presenciadas na sociedade internacional, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial. Já na segunda metade do século XX presenciou-se, paulatinamente, uma 

crescente preocupação que transcendeu a esfera individual, apontando para uma nova 

geração de direitos que, superando dicotomias, voltou-se para toda a humanidade. Pautada 

por um senso de comunidade e convivência para além de uma preocupação com a própria 

subsistência da espécie humana em meio à deterioração das condições gerais de vida no 

planeta, essa nova geração de direitos é proveniente das transformações radicais geradas 

pelo progresso científico-econômico e pela atuação antrópica sem planejamento. 

Na esteira do que pontua Antônio Augusto Cançado Trindade, tais direitos são fruto 

de uma nova relação que se estabelece, na Modernidade, entre o indivíduo e o planeta, e 

adotam uma perspectiva cuja titularidade transcende a esfera individual e passa ter a 

coletividade como referência80. 

Nesse sentido, as expectativas da espécie humana devem ser pautadas em ações 

coletivas, em detrimento das posturas individuais que conduziram o tempo presente ao 

atual estágio de degradação da vida em sociedade. 

Os direitos de terceira geração são, assim, chamados de “direitos de solidariedade”, 

e neles se encontram o direito ao meio ambiente equilibrado, à autodeterminação dos 

povos, à paz, à segurança coletiva, etc. É interessante notar que, sendo esses direitos um 

                                           
79 Nas palavras de André de Carvalho Ramos, in verbis: “Nesse momento, são reconhecidos os chamados 

direitos sociais, com o direito à saúde, educação, previdência social, habitação, entre outros, que demandam 

prestações positivas do Estado para seu atendimento e são denominados direitos de igualdade por garantirem, 

justamente às camadas mais miseráveis da sociedade, a concretização das liberdades abstratas reconhecidas 

nas primeiras declarações de direitos.” (RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2012, p. 73). 
80 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Derechos de solidariedad. Estudios de Derechos Humanos. 

São José/Costa Rica, 1993, v. 1, pp. 63-73, p. 63. 
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benefício para a humanidade em geral81, eles representam verdadeiros instrumentos de 

expansão do Direito Internacional contemporâneo82, enquanto componentes da agenda 

temática atual, principalmente das Organizações Internacionais de vocação universal. 

 

1.2.2.4 A crítica sobre a abordagem geracional dos Direitos Humanos 

 

Atualmente, a classificação dos direitos humanos em gerações tem sido objeto de 

controvérsia. Isso porque, em que pese o fato de os Direitos Humanos terem como uma de 

suas principais características a historicidade suprarreferida, o apontamento de gerações 

induziria a uma compreensão histórica de direitos humanos calcada em uma lógica de 

superação.  

Segundo entendimento de André de Carvalho Ramos83, a análise geracional dos 

Direitos Humanos promove distorções, pois conduz à interpretação de que um direito 

sucede a outro, em uma lógica de antiguidade ou mesmo de compartimentalização, não 

observada na prática. 

Evidentemente, cada uma dessas ditas “gerações” pode, de fato, ser associada ao 

desenvolvimento de um momento histórico, mas o que se observa, na prática, não é a 

sobreposição de uma geração de direitos sobre a outra, mas, sim, a afirmação dos direitos 

humanos como uma história de acumulação84 e não de substituição.  

Tal acumulação se dá tanto pelo fato de que novas gerações de direitos se somam às 

anteriores, expandido o rol de categorias essenciais dos indivíduos e que passaram a ser 

tuteladas85, como pelo fato de que, continuamente, por mais que surjam novas gerações de 

direitos, os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração continuam surgindo86 ou 

                                           
81 LAFER, Celso. A reconstrução histórica dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 

Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 131. 
82 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Op. cit., 1993, pp. 72-73. 
83 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014a, pp. 57-58. 
84 No mesmo sentido, cf. WEIS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 53. 
85 Norberto Bobbio fala, por exemplo, em novas gerações de Direitos Humanos, como por exemplo, de uma 

quarta geração de direitos oriundos da engenharia genética, in verbis: “[...] Mas já se apresentam novas 

exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 

traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.” 

(BOBBIO, Norberto. Op. cit., 2004, p. 9). 
86 Por exemplo, adotando-se a perspectiva já exarada de que os direitos sociais, de segunda geração – isto é, 

segundo a classificação proposta por Karel Vasak – são direitos de participação. Segundo a lógica da 

cumulatividade e da expansão dos direitos humanos, pode-se dizer que atualmente existiria, em tese, um 

direito social à inclusão digital. Tal direito não existia antes, pois a sociedade informatizada não era uma 

realidade social, mas tornou-se e, como tal, para que haja a efetiva participação dos indivíduos nessa nova 

realidade, faz-se necessária a inclusão digital (Cf., v.g., GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Inclusão 

digital como direito fundamental. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2011, p. 107 e ss). 
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tendo seu conteúdo alterado – seja diminuído ou alargado, pois os direitos humanos – 

enquanto frutos de processos sociais – continuam em franca evolução. 

 

1.3 O PAPEL DA ONU NA AFIRMAÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Conforme referido anteriormente, existe uma coincidência temporal entre a 

afirmação histórica das Organizações Internacionais e dos Direitos Humanos, sendo que, 

no caso, essas entidades serviram como foros adequados para a discussão e também para a 

normatização desses direitos, seja pela adoção de Declarações ou pela formulação de 

tratados que concorreram para a intensificação do processo de Codificação do Direito 

Internacional – e, no caso, da positivação dos Direitos Humanos – por meio da atuação da 

Organização das Nações Unidas. 

A propósito, merece destaque o fato de que tanto a história da Organização das 

Nações Unidas87 quanto a dos Direitos Humanos88 são muito curtas e possuem pouca idade 

quando comparadas com o percurso da própria Humanidade. Por esse motivo, é possível 

afirmar, sem embargos, que, tendo ambas as histórias ocorrido no século XX89, em muitos 

pontos elas se aproximam, tangenciam-se, cruzam-se e, comumente, sobrepõem-se uma 

sobre a outra. 

                                           
87 A respeito das discussões em torno da necessidade de reforma da ONU, Wagner Menezes pondera sobre o 

processo de amadurecimento das Nações Unidas: “A sociedade internacional pedagogicamente sob liderança 

da ONU, vai amadurecendo em busca da civilidade e solidificando conceitos, valores e princípios a partir de 

seus sofrimentos, erros e acertos, bastando historicamente contrapor o tempo presente ao surgimento da 

humanidade, o que reflete que muito ainda está por acontecer até se chegar a um conceito de paz perpétua 

mundial, baseada nas relações entre os sujeitos do Direito Internacional a partir de um contrato social 

global.” (MENEZES, Wagner. Reforma da Organização das Nações Unidas. In: CACHAPUZ DE 

MEDEIROS, Antônio Paulo (Org.). Seminário sobre a reforma da ONU. Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2010b, p. 259). No mesmo sentido, imbuído de idealismo, Philip C. Jessup fez, na abertura da Haia 

de 1970, a comparação entre o aniversário dos jovens e o das organizações internacionais, sendo que o 

natalício, para essas últimas, serve não apenas como recurso mnemônico para resgate do passado, mas sim 

para encorajar e inovar, sendo, portanto, importantes ocasiões para autodepuração, in verbis: “In the human 

individual’s experience, there are ages worth celebrating, such as the coming of legal at 21 or 18. Then a 

point is reached at which some, at least, seek desperately to conceal the advancing years. But for an 

international organization, each decade, indeed each year of existence, warrants a general sense of 

satisfaction, of gratification. And since excessive repetition stales the interest, it is well to signal periodic 

anniversaries which serve more than one purpose. Such anniversaries are mnemonic devices encouraging us 

to consider what is past, bearing in mind that “what is past is prelude”. They are, or should be, stations on 

the road to innovations which are so necessary to prevent smugness or hyper-conformity.” (JESSUP, Philip 

C. To form a more perfect United Nations. Recueil des cours, 1970-I, v. 129, p. 25). 
88 GARCÍA, Eusebio Fernández. Dignidad humana y cidadania cosmopolita. Madrid: Dynkinson, 2001, p. 

62. 
89 A respeito da trajetória contemporânea dos Direitos Humanos, há quem afirme que esse é um conceito 

histórico do mundo moderno (PECES-BARBA, G.; DE ASÍS, R. et al. Curso de derechos fundamentales: 

teoría general. Madrid: Dynkinson, 1995, pp. 113-114). 
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Nesse sentido, ressalte-se a prominência assumida pela Organização das Nações 

Unidas na temática da proteção dos Direitos Humanos, cuja atuação representa uma nova 

concepção da vida internacional90, ao mesmo tempo em que se passou a afirmar, 

planetariamente91, os Direitos Humanos92. 

Trata-se de uma nova concepção pelo fato de que a lógica westfaliana até então 

predominante não atribuía a devida relevância ao indivíduo, cuja subjetividade 

internacional se encontrava alijada das relações internacionais. Atualmente, porém, nota-se 

a substituição do Estado pelo indivíduo enquanto pilar central no estabelecimento de uma 

nova governança global93, capitaneada pela Organização das Nações Unidas. 

A superação da lógica de Westfália durante a passagem de um Direito Internacional 

clássico para um Direito Internacional contemporâneo94, inserido em um contexto que 

adquiriu contornos pós-modernos95, revela a ocasião em que o Direito Internacional 

começa a questionar o seu tempo e o seu contexto, conforme ensina Paulo Borba Casella, 

ao transpor, também para o plano do Direito Internacional, o kharma filosófico da crise de 

um período de constantes mudanças e questionamentos.  

O Direito nele inserido é, também, numa vertente determinista, produto de uma 

construção humana, situado entre a história e a cultura e entre a política e a moral96, de 

modo que, em meio a essas transformações, o Direito Internacional foi abandonando a sua 

                                           
90 LAFER, Celso. Direitos Humanos. São Paulo: Atlas, 2015, v. 1, p. 3. 
91 Aliás, diga-se de passagem, é conveniente ressaltar o emprego do termo “planetário” para que se possa 

objetivar a abrangência das declarações, sobretudo considerando a de 1948, das Nações Unidas, isso em 

contraposição à utilização de termos como “mundial” ou mesmo “universal”, pelo fato de que estes termos, 

muitas vezes, trazem consigo uma carga política e ideológica que reflete uma realidade política que não é 

conglobante, ao passo que a atuação da Organização das Nações Unidas, desde o início de sua peregrinação, 

tem se mostrado deveras representativa, não só política e cultural, mas também geograficamente. 
92 LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 3. 
93 “No que se refere ao outro grande tema do novo direito internacional, a proteção internacional dos direitos 

humanos pode ser vista como o pilar central das ambições de estabelecimento de uma governança global com 

elementos democráticos.” (FLOH, Flávio. Direito Internacional contemporâneo: elementos para a 

configuração de um direito internacional na ordem internacional neo-vestfaliana. In: CASELLA, Paulo 

Borba; CELLI JÚNIOR, Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de Almeida; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot 

(Orgs.). Direito Internacional, humanismo e globalização: Guido Fernando Silva Soares amicorum 

discipulorum liber. São Paulo: Atlas, 2008, p. 224).  
94 Nas palavras de Wagner Menezes, in verbis: “Decorrente das transformações anteriormente descritas há 

uma crise estrutural, que coloca em xeque o Direito Internacional clãssico, que não consegue mais 

corresponder ou dar respostas efetivas para a sociedade internacional contemporânea, que está a exigir a todo 

momento instrumentos jurídicos hábeis para pacificação das relações sociais, seja entre Estados, 

organizações internacionais ou mesmo entre indivíduos.” (MENEZES, Wagner. Op. cit., 2005, p. 42). 
95 Segundo Paulo Borba Casella, in verbis: “A construção do direito internacional se renova e se reinstaura ao 

longo dos tempos, e se põe, de modo crítico, no contexto pós-moderno.” (CASELLA, Paulo Borba. 

Fundamentos do Direito Internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 63). 
96 Id., ibid., p. 65. 
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concepção estatizante uniformizadora de outrora, do Direito Internacional clássico, ao 

passo que foram surgindo agentes não estatais97. 

Desta forma, ao se analisarem os avanços trazidos pela Organização das Nações 

Unidas na temática dos Direitos Humanos, deve-se ter em mente que se, por um lado, 

várias contribuições foram dadas pela experiência da Sociedade das Nações – 

principalmente no que diz respeito à arquitetura de uma Organização Internacional 

estruturada e com pretensões universais, figurando, na esteira do sugerido por Celso 

Lafer98 como tertius inter-partes em meio aos Estados – então sujeitos de Direito 

Internacional por excelência, por outro, frise-se que a tônica do Pacto da Sociedade das 

Nações gravitava em torno de temas como a independência das nações, a segurança 

coletiva e a manutenção da paz mundial99. 

A Carta da Organização das Nações Unidas, por sua vez, vai além e nela os 

Direitos Humanos – assim referidos pela primeira vez em um documento de Organização 

Internacional100 – foram inseridos como fator de construção de uma nova ordem mundial 

que se imporia101. Tal ênfase, conforme sugeriu Wilfred Jenks102, é elemento que denuncia 

um status completamente novo no trato dos direitos da pessoa humana. 

Essa nova posição central dos Direitos Humanos na Carta da Nações Unidas, bem 

como em seus documentos, conforme se aborda a seguir, decorre de uma “virada kantiana” 

que inseriu o ser humano no centro dos debates da Organização e da agenda 

internacional103, passando a ser tido, doravante, como um fim em si mesmo, na esteira do 

que ressaltou Kant a respeito da centralidade do indivíduo no debate jusfilosófico104, 105.  

                                           
97 “Terminados os dias da concepção estatizante uniformizadora do direito internacional, que se pautava 

pelas normas de coexistência entre os estados e somente entre estes se reconhecia a condição de sujeito, para 

ver instalado o direito internacional pós-moderno: dividido entre o anseio de construção da cooperação, com 

alguns laivos de implementação de patamar tendente à integração, em contextos específicos, de coesão 

econômica e de compartilhamento de valores, que permita superar algumas das dicotomias mais gritantes do 

direito internacional, como a sobrevivência da pretensão da exclusividade dos papéis estatais, no plano do 

direito e das relações internacionais, quando mais e mais se vê a emergência e a atuação dos agentes não 

estatais.” (Id., ibid., p. 67). 
98 LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 4. 
99 Id., ibid., p. 4. 
100 Cf. BROWNLIE, Ian. International law at the fiftieth anniversary of the United Nations: general course on 

public international law. Recueil des cours, 1995, v. 255, p. 79, in verbis: “There can be no question that it 

was the United Nations Charter which established human rights as a major element in the sphere of 

international legal obligations. Unlike the Covenant of the League of Nations, the Charter of the United 

Nations directly addressed the issue of human rights, insisted on the equality of peoples, and, for the first 

time, employed the terminology of human rights.” (grifos nossos). 
101 LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 5. 
102 JENKS, Wilfred. Economic and social change and the law of nations. Recueil des cours, 1973-I, v. 138, 

p. 471. 
103 Nesse sentido, afirma Celso Lafer, in verbis: “A internacionalização dos Direitos Humanos foi antecipada 

no plano das ideias pela reflexão de Kant. Como é sabido, o centro da doutrina moral de Kant é o ser 
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O percurso histórico da proteção internacional dos Direitos Humanos, segundo a 

atuação da Organização das Nações Unidas, pode ser analisado em três etapas: em um 

primeiro momento, com a previsão desses direitos segundo aquilo que iria balizar a 

atuação da Organização por ocasião de sua Carta Constitutiva, de 1945; em seguida, pela 

afirmação desses direitos no episódio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948; e, finalmente, numa toada de especificação, ao tempo da aprovação dos Pactos de 

1966 – de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

 

1.3.1 Os Direitos Humanos na Carta da Organização das Nações Unidas  

 

Já durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados discutiam a necessidade de se 

conceber uma organização internacional em substituição da Sociedade das Nações, cuja 

morte já havia sido inexoravelmente decretada pela guerra que não se conseguiu evitar. 

Nesse contexto, merecem destaque as discussões que precederam a Carta da Organização 

das Nações Unidas e a própria Conferência de São Francisco, em 1945. 

                                                                                                                                
humano, que não tem preço, mas dignidade. Por isso, é concebido como um fim em si mesmo e não deve ser 

tratado como meio, pois não tem equivalente.” (LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 7). 
104 Segundo Immanuel Kant, in verbis: “Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser 

racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. 

Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem // a 

outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim.” (KANT, Immanuel. 

Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 68).  
105 De se ressaltar que a referência feita a Kant, no ponto, decorre da coincidência de alguns de seus escritos 

com a essência da Carta das Nações Unidas, mormente no que se refere à centralidade do indivíduo, 

considerado a par de um conceito de hospitalidade universal. Entretanto, não se pode afirmar que a 

formulação de um corolário de “Direitos Humanos”, tal qual hoje se concebe, seja defendida por Kant. Nesse 

sentido, cf. MECKSTROTH, Christopher. Could Kant support Human Rights? Kant's arguments and their 

contemporary relevance. Annual Meeting Paper. American Political Science Association, 2013, p. 15. 

Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2301504. Acesso em: 24 out. 2016, in verbis: “So if, 

according to Kant, one cannot find anything like ‘human rights’ below the level of the state (as binding 

conditions of state legitimacy), might one instead find them above, at the level of cosmopolitan right? But 

Kant allows only one cosmopolitan right: the right of hospitality. The fact that this one right is so different 

from most items on familiar lists of human rights is telling: for Kant this one right is alone admissible just 

because it does not depend on any derivation from principles of morality, metaphysics, or human nature – 

since all of those would be encompassed or overridden in effect by the judgment of sovereign states. Kant’s 

argument for the right of hospitality is brief, and contains two parts. First he suggests that it is based in “the 

right of possession in common of the earth’s surface,” in the sense that states should not exclude foreigners 

from the free use of “uninhabitable” seas and deserts as routes for commerce (8:358). But this alone does 

not explain why such areas cannot be claimed by states, the way all the rest of the originally common earth 

was divided up, nor why foreigners once in a given state ought also to be offered hospitality, although they 

may first be turned away (ibid.). (Kant also in one sentence suggests that foreigners may not be turned away 

if this would lead to their deaths, and so one might find support here for a sort of incipient right to asylum, 

but the point is not developed and it is not clear in particular whether this is only a moral ought or also a 

claim of justice.) So it is important that Kant also offers a second, more cogent reason: he claims that 

“cosmopolitan right is a necessary supplement in the public right of human beings, to the unwritten code of 

the right of states and the right of nations, and therefore also for perpetual peace, which one may only on 

this condition flatter oneself to be continually approaching).” (grifo nosso). 

https://ssrn.com/abstract=2301504
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Importante referir que o próprio termo “Nações Unidas” foi proposto por Franklin 

Roosevelt, em 1942106, na Carta das Nações Unidas107 – também denominada Carta dos 

Estados Unidos – resultante de conferência do mesmo nome, da qual participaram 

representantes de 26 nações – com abertura a assinaturas posteriores, ainda durante a 

Segunda Guerra Mundial. O termo utilizado, na verdade, referia-se à convergência de 

interesses políticos verificados pelos que davam combate ao eixo e não propriamente à 

futura organização. Tal referência à criação de uma organização internacional concretizou-

se apenas em 1943, por ocasião da Conferência de Moscou108. 

Já em Durbaton Oaks, em 1944, as ideias já estavam mais amadurecidas e se falava 

sobre a estrutura e gestão da organização – havendo referência a uma Assembleia, um 

Conselho, um Secretariado e uma Corte de Justiça, com inspiração no modelo da 

Sociedade das Nações109. Na ocasião pensava-se numa organização cujos propósitos110 

fossem a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento de relações 

amistosas entre as nações, mediante a tomada de medidas adequadas para a manutenção da 

paz mundial, o incremento da cooperação para a solução de problemas econômicos, sociais 

e humanitários e também o funcionamento da organização como um centro destinado à 

harmonização das nações para a consecução de objetivos comuns. 

                                           
106 CONFORTI, Benedetto. The law and practice of the United Nations. 3nd ed. Leiden: Loninklijke Brill 

NV, 2005, p. 1. 
107 Disponível em: http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-na 

tions/index.html. Acesso em: 26 out. 2016. 
108 Da Declaração de Moscou, de 1943: “The Governments of the United States of America, the United 

Kingdom, the Soviet Union and China: United in their determination, in accordance with the Declaration by 

the United Nations of January 1, 1942, and subsequent declarations, to continue hostilities against those 

Axis powers with which they respectively are at war until such powers have laid down their arms on the basis 

of unconditional surrender; Conscious of their responsibility to secure the liberation of themselves and the 

peoples allied with them from the menace of aggression; Recognizing the necessity of ensuring a rapid and 

orderly transition from war to peace and of establishing and maintaining international peace and security 

with the least diversion of the world's human and economic resources for armaments; JOINTLY DECLARE: 

[…] 4. That they recognize the necessity of establishing at the earliest practicable date a general 

international organization, based on the principle of the sovereign equality of all peace-loving States, and 

open to membership by all such States, large and small, for the maintenance of international peace and 

security. […].” (grifo nosso). Disponível em: http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-

charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html. Acesso em: 26 out. 2016. 
109 CONFORTI, Benedetto. Op. cit., 2005, pp. 2-3. 
110 Declaração realizada após a Conferência de Durbatom Oaks: “The purposes of the Organization should 

be: 1. To maintain international peace and security; and to that end to take effective collective measures for 

the prevention and removal of threats to the peace and the suppression of acts of aggression or other 

breaches of the peace, and to bring about by peaceful means adjustment or settlement of international 

disputes which may lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations and to take 

other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in the 

solution of international economic, social and other humanitarian problems; and 4. To afford a centre for 

harmonizing the actions of nations in the achievement of these common ends.” (Disponível em: 

http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.ht 

ml. Acesso em: 26 out. 2016). 

http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-na%20tions/index.html
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-na%20tions/index.html
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.ht%20ml
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.ht%20ml
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Muito embora em Durbaton Oaks a nova organização já se encontrasse estruturada, 

é verdade que algumas discussões foram inseridas somente na ocasião dos debates 

realizados durante a Conferência de São Francisco. Por esse motivo também merecem 

destaque as discussões paralelas feitas em outros foros como, por exemplo, a Conferência 

de Chapultepec111, que reuniu representantes dos Estados latino-americanos, com o intuito 

de firmar posição no sentido de evitar novamente a implantação de uma dinâmica de poder 

excludente e que gravitasse apenas em torno dos vencedores da guerra, deixando à margem 

os países em desenvolvimento na futura organização112. 

Entre os meses de abril e junho de 1995 instalou-se, em São Francisco, a 

conferência na qual foi aprovada a Carta das Nações Unidas, com a assinatura de 51 

Estados113. Muito embora a essência da Carta já estivesse presente na Declaração 

elaborada em Durbaton Oaks, a Carta da Organização das Nações Unidas, resultado da 

Conferência de São Francisco, tornou-se mais analítica114 e conseguiu traduzir os anseios 

da sociedade internacional ao colocar a temática dos Direitos Humanos em posição de 

destaque, tanto no preâmbulo115 do texto, ao indicar que os Estados redigiram o 

                                           
111 Alijados da Conferência de Durbaton Oaks, da qual apenas participaram, em suas duas etapas, Estados 

Unidos, Reino Unido, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e China, alguns países em 

desenvolvimento sulamericanos realizaram encontros paralelos para a discussão a respeito dos rumos da 

futura Organização Internacional. Cite-se, v. g. a realização da Conferência Interamericana sobre Problemas 

de Guerra e de Paz, realizada no México, em 1945, a qual originou o Ato de Chapultepec, de 6 de março de 

1945: “The Conference of Mexico, known officially by the name of Inter-American Conference on Problems 

of War and Peace, was held in the historic Chapultepec Castle in the capital city of our neighbor Republic 

from February 21 to March 8, 1945. Its purpose was to afford the American governments, through their 

respective delegations, an opportunity to consider jointly ways and means of intensifying their collaboration, 

to determine the participation of America in the future world organization, and to improve and strengthen 

the inter-American system as well as the economic solidarity of the hemisphere.” (CANYES, Manuel S. The 

Inter-American System and the Conference of Chapultepec. The American Journal of International Law. 

American Society of International Law, Jul. 1945, v. 39, n. 3, p. 505). 
112 “Os governos latino-americanos queriam discutir não apenas a organização mundial, mas também 

questões econômicas de especial relevância para seus países, de modo que não se repetisse o colapso 

financeiro que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Temia-se que, com o fim da guerra, a previsível 

queda na demanda provocasse uma drástica redução no nível de preços e na produção das matérias primas 

exportadas pela região. Ademais, era visível o crescente envolvimento dos Estados Unidos nos planos de 

reconstrução europeia, com o sério risco de desvio de recursos e investimentos antes canalizados para 

projetos na América Latina, que ficaria mais uma vez em segundo plano.” (GARCIA, Eugênio Vargas. O 

sexto membro permanente: o Brasil e a criação da ONU. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011, p. 92, grifo 

nosso). 
113 Disponível em: http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-

present/index. html. Acesso em: 27 out. 2016. 
114 Enquanto a proposta de Durbaton Oaks possuía cerca de 3.500 palavras, a Carta das Nações Unidas 

possuía aproximadamente 10.000 palavras (Cf. FINCH, Georges A. The United Nations Charter. The 

American Journal of International Law, Jul, 1945, v. 39, n. 3, pp. 541-542). 
115 Preâmbulo da Carta das Nações Unidas: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as 

gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do 

ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, 

e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 

http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.%20html
http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.%20html
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documento, imbuídos de fé nos Direitos Humanos, quanto nos propósitos116 da 

Organização, ao estabelecer que um dos seus objetivos é justamente promover a 

cooperação pautada no respeito a esses direitos. 

Há outras referências aos Direitos Humanos como, por exemplo, o capítulo que 

trata das atribuições da Assembleia Geral, dentre as quais se destaca a promoção de 

estudos e a edição de resoluções voltadas à cooperação internacional, em consonância com 

o pleno gozo dos Direitos Humanos117. Há, também, o capítulo que faz referência às 

atribuições do Conselho Econômico e Social, dentre elas a possibilidade de serem 

realizadas recomendações aos Estados-membros destinadas à promoção e ao respeito dos 

Direitos Humanos118 e possibilidade de serem criados órgãos subsidiários para a proteção 

dos Direitos Humanos119 com vistas ao desempenho das funções do Conselho. 

 A Carta das Nações Unidas representou, desta feita, o prenúncio de uma nova era, 

na qual os Direitos Humanos estariam presentes e seriam o centro axiológico120 de uma 

nova realidade jurídica almejada, que seria alcançada por meio da cooperação e do 

desenvolvimento de relações pacíficas, com respeito à igualdade de direito e à 

autodeterminação dos povos121. 

 

1.3.2 Os Direitos Humanos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi elaborada num 

contexto de retomada de uma tradição jusnaturalista no trato dos direitos individuais, por 

                                                                                                                                
fontes do direito internacional possam ser mantidos, e [...].” (BRASIL. Decreto Federal nº 19.841/1945. 

Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2019.841-194 

5?OpenDocument. Acesso em: 08 jan. 2017). 
116 Art. 1.3. da Carta das Nações Unidas: “Conseguir uma cooperação internacional para resolver os 

problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular 

o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua 

ou religião; e [...].” (Id., ibid.). 
117 Art. 13.1.b. da Carta das Nações Unidas: “Promover cooperação internacional nos terrenos econômico, 

social, cultural, educacional e sanitário e favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.” (Id., ibid.). 
118 Art. 62.2. da Carta das Nações Unidas: “Poderá, igualmente, fazer recomendações destinadas a promover 

o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos.” (Id., ibid.). 
119 Art. 68 da Carta das Nações Unidas: “O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos 

econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos assim como outras comissões que forem necessárias 

para o desempenho de suas funções.” (Id., ibid.). 
120 LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 16. 
121 Art. 55, caput e alínea “c” da Carta das Nações Unidas: “Com o fim de criar condições de estabilidade e 

bem estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: [...] c) o respeito 

universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 

sexo, língua ou religião.” (Id., ibid.). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2019.841-194%205?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2019.841-194%205?OpenDocument
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ocasião da ascensão e queda de um modelo político em que esses direitos passaram a ser 

associados à liberalidade estatal, concedidos ou outorgados pela Administração nos 

regimes ditatoriais presenciados na Europa na primeira metade do século XX122. 

Nessa guinada pelos Direitos Humanos merece destaque o fato de que, apesar de a 

Carta de 1945 possuir esse caráter dito “planetário” e ter representado um importante passo 

no reconhecimento da subjetividade do indivíduo123, foi justamente em 1948, por ocasião 

da aprovação, pela Assembleia Geral, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

se teve, com a devida abrangência e importância, a inserção da proteção internacional dos 

Direitos Humanos na agenda da Organização. 

Não se trata, evidentemente, de uma lógica de superação, pois o documento de 

1948 se mostra, sobretudo, como um desdobramento de 1945. O texto da Declaração 

Universal, entretanto, é apontado como um “evento inaugural” e, como tal, é singular124, 

pois rompe com a tradição estatocêntrica ao colocar o homem, in casu, o indivíduo, como 

destinatário de suas previsões e como fundamento da existência de uma ordem jurídica que 

em torno dele gravite125, adotando-se uma perspectiva ex parte populis126. 

O texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos é fruto de uma resolução da 

Assembleia Geral127, oriunda do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, então subordinada ao Conselho Econômico e Social. 

Desde a segunda reunião do Conselho128, em 1976, já se falava sobre a necessidade de 

confeccionar um documento que servisse de ponto de partida para a construção do modelo 

onusiano de proteção dos Direitos Humanos. A Declaração de 1948 é o primeiro 

documento da Organização que compõe a chamada “Carta de Direitos Humanos”129 (bill of 

                                           
122 WEIS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 79. 
123 Cf. P.E. Corbett, in verbis: “The Charter and proceedings of the international tribunals at Nuremberg and 

Tokyo were the first great official assertion of the personality of the individual in the law of nations. But all 

this was law for a special occasion, emphasizing obligations of the individual to a world-society assumed for 

the occasion.” (CORBETT, P. E. Social basis of a law of nations. Recueil des cours, 1954-I, v. 85, p. X). 
124 LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 6. 
125 Nesse sentido, afirma Norberto Bobbio: “A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a 

manifestação da única prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente 

fundado e, portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua validade. Os jusnaturalistas 

teriam falado de consensus omnium gentium ou humani generis.” (BOBBIO, Norberto. Op. cit., 2004, p. 17). 
126 Tal perspectiva, na expressão utilizada a cântaros por Norberto Bobbio, denota uma tomada de posição a 

partir dos interesses do indivíduo, em contraposição a uma postura ex parte principis, associada à doutrina 

das razões de Estado (Id., ibid., p. 61). 
127 Resolução da Assembleia Geral nº A/RES/217/(III)A. 
128 Resolução do Conselho Econômico e Social nº E/437, de 1947. 
129 WEIS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 81. No mesmo sentido, Cf. RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014a, 

p. 147. 
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human rights), ao lado dos Pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 1966, bem como de seus protocolos facultativos. 

A Declaração de 1948 deve ser entendida como a concretização da Carta das 

Nações Unidas, de 1945130, e é resultado de um processo de amadurecimento, que bebeu 

do Iluminismo francês e representou, nas palavras de Fábio Konder Comparato, um resgate 

da pujança do período axial da Filosofia131, ocorrido entre os séculos VII e II a.C. Naquele 

período, ainda que em localidades distintas, conviveram e desenvolveram seus estudos, 

mentes brilhantes como Zaratustra, Buda, Lao-Tsê, Confúcio, Pitágoras e Dêutero-Isaías, 

entre muitos outros. 

Do ponto de vista formal, a Declaração é composta por um preâmbulo com sete 

considerandos e 30 artigos. No preâmbulo existe uma contextualização da Declaração à luz 

da necessidade de se reconhecer a dignidade humana como fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz. Há, também, alusão à necessidade de se superar as tragédias ocorridas na 

primeira metade do século XX, bem como reafirmação do compromisso com a proteção 

internacional dos Direitos Humanos. Nas disposições da Carta das Nações Unidas132 

encontra-se o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, a promoção de 

progresso social e melhores condições de vida, a cooperação dos Estados-membros voltada 

à observância de direitos humanos e liberdades fundamentais. 

No corpo de seu texto, a Declaração apresenta 30 artigos sucintos sobre direitos 

civis (como, por exemplo, direito à liberdade, à igualdade, à vida, à segurança, à não 

redução à condição de escravo, ao acesso à justiça, à presunção de inocência, à 

privacidade, à livre locomoção, à nacionalidade, à propriedade, à livre expressão, etc.); 

direitos políticos (direito à livre associação e reunião, a fazer parte de governo, à expressão 

democrática do voto popular, etc.); direitos sociais (direito ao trabalho com condições 

justas e favoráveis, de organização sindical, ao repouso, ao lazer, a cuidados relativos à 

maternidade e à infância, à educação, etc.); direitos econômicos (direito ao gozo de 

condições existenciais mínimas, por exemplo); e direitos culturais (direito de participar da 

                                           
130 WEIS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 84. 
131 Fábio Konder Comparato reconhece que apenas 20 séculos após o referido período axial é que se 

observou o surgimento de uma organização que englobasse a quase totalidade dos porros da terra e 

proclamasse que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” (COMPARATO, Fábio 

Konder. Op. cit., 2006, p. 16). 
132 Nesse sentido, a Declaração de 1948 pode ser entendida como uma fonte de interpretação das cláusulas da 

Carta das Nações Unidas referentes aos Direitos Humanos  (Cf. MARAN, Rita. The universal declaration of 

human rights at 40. Social Justice – Human rights & people’s rights: views from north & south. Social 

Justice, spring 1989, v. 16, n. 1, p. 146). 
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vida cultural de sua comunidade e de proteção aos interesses morais decorrentes da 

produção cultural ou científica). 

Como se pode perceber, a Declaração Universal de Direitos Humanos serviu para 

indicar direitos lastreados na Carta da Organização das Nações Unidas, de 1945, e serviu 

de base para a concretização dos demais documentos que compõem a já referida “Carta de 

Direitos Humanos”. Apesar de vaga em seu texto – até mesmo por não apresentar 

mecanismos de implementação desses direitos133 – a Declaração de 1948 cumpriu seu 

papel no sentido de aplainar o terreno e possibilitar a construção de uma base134 para a 

especificação e delimitação desses direitos, seja nos Pactos de Direitos Civis e Políticos e 

de Direitos Sociais e Culturais135 – conforme se verá posteriormente – seja no restante do 

arcabouço normativo da Organização em construção. 

Destaca-se, ainda, que a Declaração Universal de Direitos Humanos não possuía o 

objetivo de esgotar institucionalmente a temática, tampouco pretendia ser um documento 

que vinculasse os Estados-membros na sua observância136.  

                                           
133 Ressalte-se, entretanto, que, apesar de a DUDH não se debruçar sobre mecanismos de implementação, é 

preciso fazer uma leitura contextual e sistemática dos D.H. no âmbito de atuação da ONU, tendo em vista 

tanto o seu arcabouço normativo quanto institucional (Cf. WEIS, Carlos. Op. cit., 2010, p. 86). 
134 Para ilustrar o ponto, tomemos o exemplo kantiano sobre o que se convencionou chamar de “buracos de 

toupeira”. Para garantir a solidez do edifício que se pretende ver construído – isto é, a proteção dos Direitos 

Humanos – é necessário, antes, nivelar e preparar o terreno, eliminando os buracos de toupeira que ameaçam 

a fundação do “prédio”: “Em vez de todas estas considerações, cujo conveniente desenvolvimento é, de fato, 

a verdadeira função da Filosofia, ocupemo-nos agora de um trabalho menos brilhante, mas que, no entanto, 

não é desprovido de mérito, e que consiste em nivelar e preparar o terreno para erigir o majestoso edifício da 

moral, terreno em que se encontra toda espécie de buracos de toupeira que a razão, em busca de tesouros, 

cavou sem proveito algum, não obstante suas boas intenções, e que ameaçam a solidez do edifício a ser 

construído.” (Cf. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 222). 
135 “The declaration was adopted by the General Assembly without negative vote on 10 December 1948 as a 

nonbinding statement of aspirations. Negotiations then started on two treaties translating the thirty 

principles into more specific rules. This process was essentially completed by 1956, but the International 

Covenant on Civil and Political Rights as well as the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights were not opened for signature until 1966.” (FORSYTHE, David P. The UN and Human 

Rights at Fifty: an incremental but incomplete revolution. Global governance, Sep./Dec. 1995, v. 1, n. 3, p. 

298). 
136 Em que pese a discussão sobre natureza jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos ser obter 

dictum no âmbito deste trabalho, convém ressaltar, en passant, que o documento de 1948 não constitui um 

tratado, conforme se ressaltará na próxima nota de rodapé, posto que não foi concebida para a assinatura, 

incorporação e ratificação pelos Estados. Do ponto de vista de sua localização no âmbito das fontes do 

Direito Internacional, trata-se de soft law, assim entendida como documento jurídico com conteúdo 

propositivo e com forte influência na conduta dos Estados, porém carente de obrigatoriedade. Sobre esse 

enquadramento da Declaração como soft law, Michèle Olivier destaca in verbis: “The Universal Declaration 

of Human Rights (hereafter the Universal Declaration) is arguably the most prominent human rights 

resolution and is a prime example of the capacity of a non-binding, soft law instrument to influence both 

hard law (treaties and custom) and practice. It was adopted on 10 December 1948 by the UNGA.” 

(OLIVIER, Michèle. The relevance of ‘soft law’ as a source of international human rights. The 

Comparative and International Law Journal of Southern Africa. Nov. 2002, v. 35, n. 3, p. 298). Noutro 

giro, considerando a cristalização da aceitação generalizada e da invocação reiterada da Declaração de 1949, 

também há certo consenso na doutrina no sentido de encarar o documento como um costume. Nessa esteira, 

ver: RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2012, p. 53. Há, também quem vá além, como: COMPARATO, 
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Na verdade, o que se pretendia era a formulação de um documento base137 que 

servisse de ponto de partida tanto para o desenvolvimento do mister da Organização das 

Nações Unidas quanto para a atuação interna dos Estados na tentativa de compatibilizar a 

realidade internacional com os avanços e com os anseios observados no âmbito 

internacional. 

 

1.3.3 Os Direitos Humanos nos Pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais 

 

Após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a 

agenda da Organização das Nações Unidas, na temática da proteção internacional dos 

Direitos Humanos, por meio da atuação do Conselho Econômico e Social e de suas 

comissões – dentre as quais se destacava a antiga Comissão de Direitos Humanos – iniciou 

um trabalho voltado para o avanço nos seus propósitos institucionais de proteção e 

promoção de direitos. 

Se, por um lado, muito já se havia avançado com os fundamentos oferecidos pela 

Carta das Nações e pelas previsões externadas pela Declaração Universal de 1948, por 

outro, um caminho ainda longo precisava ser percorrido no âmbito da institucionalização 

dos Direitos Humanos, sobretudo na delimitação de seu conteúdo e no estabelecimento de 

mecanismos de efetivação desses direitos. 

 

                                                                                                                                
Fábio Konder. Op. cit., 2006, p. 24), e reconheça uma coincidência entre o conteúdo da Declaração e o 

conteúdo do ius cogens, assim entendido como “norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional 

dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida” (na dicção do art. 53 da 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, promulgada, no Brasil, pelo Decreto Federal nº 7030/2009) 

que, nesse caso relacionam-se à proteção internacional dos direitos humanos (Cf. GÓMEZ ROBLEDO, 

Antonio. Le ius cogens international: sa genèse, sa nature, ses fonctions. Recueil des cours, 1981-III, v. 172, 

p. 180).  
137 A respeito das pretensões sobre o texto que se pretendia aprovar como “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, merece destaque pronunciamento da então presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU 

e também representante da delegação estadunidense, Eleanor Roosevelt, na Conferência de Paris, em 1948: 

“In giving our approval to the declaration today, it is of primary importance that we keep clearly in mind the 

basic character of the document. It is not a treaty; it is not an international agreement. It is not and does not 

purport to be a statement of law or of legal obligation. It is a declaration of basic principles of human rights 

and freedoms, to be stamped with the approval of the General Assembly by formal vote of its members, and 

to serve as a conmmon standard of achievement for all peoples of all nations.” (Cf. WHITEMAN, Marjorie 

M. Mrs. Franklin D. Roosevelt and the Human Rights Commission. The American Journal of 

International Law. American Society of International Law. Oct./1968, v. 62, n. 4, p. 920.) Sobre o papel dos 

“padrinhos” da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre os quais se insere Eleanor Roosevelt, 

ver: LAFER, Celso. Op. cit., 2015, p. 19 e ss; BLACK, Allida M.. Eleanor Roosevelt and the Universal 

Declaration of Human Rights. OAH Magazine of History. Oxford: Oxford University Press, Apr. 2008, v. 

22, n. 2, pp. 34-37. 
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Nessa esteira de continuidade, a então Comissão de Direitos Humanos, ligada ao 

Conselho Econômico e Social, iniciou um trabalho voltado ao desenvolvimento de um 

marco normativo que fosse capaz de construir mais um degrau nessa escalada dos Direitos 

Humanos, naquilo que se refere à especificação desses direitos138. 

Muito embora houvesse um consenso entre os Estados-membros no sentido da 

necessidade de avançar no tema, havia divergências quanto à forma como esse novo passo 

seria dado, sendo que as principais discussões de ordem formal presenciadas na referida 

comissão gravitavam em torno da estratégia a ser empregada no documento em gestão.  

Se, por um lado, Estados-membros ligados à antiga União Soviética defendiam a 

formulação de um único documento, extenso, e que representasse a concretização 

normativa dos dispositivos de 1945 e 1948, os países ocidentais, próximos aos Estados 

Unidos, defendiam, por motivos relacionados à implementação das disposições 

internamente, a divisão em mais de um documento. 

Trinfou, como se sabe, com esforço diplomático, a opção pelo fracionamento do 

documento em dois pactos, quais sejam, o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ambos abertos à assinatura dos Estados-membros por 

ocasião da plenária da Assembleia Geral, de 1966, por meio da Resolução nº A/RES/2200 

(XXI). 

 

1.3.3.1 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, aborda temas 

relacionados à liberdade individual frente à necessidade de se limitar a intervenção estatal 

na esfera individual, além de se debruçar sobre os direitos de participação do indivíduo na 

vida política.  

Trata-se da reiteração de uma fórmula já consagrada de enunciação de direitos 

individuais à francesa, num contexto de reafirmação dos direitos do homem frente ao risco 

                                           
138 A respeito da preparação do documento que se pretendia chamar de International Bill of Rigths, no âmbito 

da atuação do Conselho Econômico e Social da Organização, in verbis “As the result of recommendations 

made by the Commission on Human Rights, the Economic and Social Council decided at its fourth session in 

March 1947 that a Drafting Committee consisting of the representatives of eight members of the 

Commission, namely, Australia, Chile, China, France, the Lebanon, U.S.S.R., the United Kingdom and the 

United States, should meet prior to the second session of the Commission in order to prepare, on the basis of 

documentation supplied by the Secretary-General, a preliminary draft of the International Bill of Right.” (cf. 

BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW: Autumn. An International 

Bill of Human Rights. The International Law Quarterly, 1947, v. 1, n. 3, p. 435). 
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da tirania do Estado que, apesar de indesejável, estava presente ainda no século XX, mais 

de um século e meio após os ecos da Tomada da Bastilha.  

No referido Pacto são reiterados e pormenorizados os direitos já declarados na 

fórmula de 1948, dentre os quais se destacam, por exemplo, os seguintes direitos humanos: 

ao tratamento igualitário entre homens e mulheres no gozo dos direitos previstos no Pacto 

(art. 3º); à vida e ao reconhecimento da excepcionalidade da pena de morte (art. 6º); a não 

ser submetido à tortura, a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (art. 7º); a não ser 

escravizado ou submetido a trabalhos forçados (art. 8º); à liberdade e à segurança pessoal 

(art. 10); a não ser preso por descumprimento de obrigação contratual (art. 11); a se 

locomover e deixar livremente um país (art. 12); a um devido processo legal, com a 

observância de contraditório e ampla defesa (art. 14); à personalidade jurídica (art. 16); à 

inviolabilidade de domicílio e de correspondências, bem como de preservação da 

intimidade e da honra (art. 17); ao livre pensamento e à livre manifestação (arts. 18 e 19); à 

livre associação (art. 22); à constituição de uma família, como núcleo da vida social (art. 

23); à proteção da infância (art. 24), à participação política (art. 25), à não discriminação 

(art. 26); à identidade cultural (art. 27), etc. 

Ao avançar, o Pacto estabelece a impossibilidade de suspender139, sob qualquer 

circunstância, alguns dos seus dispositivos, revelando, em verdade, um núcleo essencial 

dos direitos tutelados pelo documento140, dentre os quais se observa a proibição da 

privação arbitrária da vida (art. 6º); a não submissão à tortura nem a penas ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes (art. 7º); a não submissão à escravidão, ao tráfico de 

pessoas e à servidão (art. 8º, §§ 1º e 2º); a impossibilidade de prisão decorrente de 

inadimplemento de obrigação de natureza contratual (art. 11); a observância do princípio 

nullum crimen nulla poena sine lege, no que se refere à observância da anterioridade da lei 

                                           
139 Cf. art. 4.2 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: “A disposição precedente não autoriza 

qualquer suspensão dos artigos 6, 7, 8 (parágrafos 1 e 2) 11, 15, 16, e 18.” (BRASIL. Decreto Federal nº 

592/1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 08 jan. 2017). 
140 A propósito desses direitos que não comportariam suspensão em hipótese alguma, Natalie Kaufman 

Hevener e Steven A. Mosher destacam que esses direitos foram repetidos em várias constituições dos 

Estados-partes do Pacto, tidos como direitos pressupostos do indivíduo: “The second category consists of 

those rights presented in the Covenant which we also found in one form or another in the constitu- tions; this 

set of rights, however, are not as unambiguously stated as those mentioned above and are open to a greater 

range of interpreta- tions and applications. Since the intent in all cases, however, is to establish a 

presumption of rights for the individual, we classify them as common denominator rights, recognising the 

general nature of their form and the necessity for further comparative analysis before specific obligation can 

be established.” (HEVENER, Natalie Kaufman; MOSHER, Steven A. General principles of law and the UN 

Govenant on Civil and Political Rights. The International and Comparative Law Quarterly. Jul./1978, v. 

27, n. 3, p. 612).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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penal (art. 15); o reconhecimento da personalidade jurídica do indivíduo (art. 16); e a 

liberdade de manifestação e pensamento (art. 18). 

Merece destaque também, no âmbito do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, a criação de um Comitê de Direitos Humanos141, formado por representantes de 

18 Estados-partes, com a atribuição142 de analisar relatórios enviados periodicamente e de 

receber informações de Estados-partes a respeito de situações de violação de direitos 

previstos no pacto. O Estado perpetrador, por sua vez, deve aceitar a atuação do Comitê na 

condução do exame das informações. 

Convém ressaltar, igualmente, que o Pacto conta com dois protocolos facultativos, 

sendo o primeiro deles aberto a assinaturas juntamente com o seu texto principal, em 1966, 

e versa sobre a instituição de um sistema de petições individuais ao Comitê de Direitos 

Humanos. Já o segundo protocolo facultativo ao Pacto de 1966 foi proposto pela 

Resolução nº A/RES/44/128, da Assembleia Geral das Nações Unidas, por ocasião de sua 

44ª reunião, em 1989. Nele se discute o compromisso dos Estados-partes em abolir a pena 

de morte, cuja regra apenas admite exceção por ocasião da formulação de reserva no 

momento da adesão ou ratificação, quando a pena de morte for decorrente de punição 

imposta a título de condenação por crimes gravíssimos perpetrados em tempos de 

guerra143. 

 

1.3.3.2 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais debruça-se 

sobre direitos que se relacionam com o cumprimento de alguns dos objetivos institucionais 

da Organização das Nações Unidas, principalmente no que se refere ao desenvolvimento 

de seus Estados-membros e à superação da desigualdade, por meio da afirmação 

internacional dos Direitos Humanos. 

Conforme suprarreferido, por motivos diplomáticos relacionados a diferentes 

concepções a respeito da implementação de direitos144, foi rechaçada a ideia da 

                                           
141 Cf. art. 28 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (BRASIL, Decreto Federal nº 

592/1992). 
142 Cf. art. 41 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Id., ibid.).  
143 O Brasil formulou tal reserva para que as obrigações assumidas estivessem de acordo com o disposto no 

art. 5º, XLVII, “a”, da Constituição Federal de 1988. 
144 A respeito da dificuldade de se chegar a um denominador comum sobre um texto para ser aprovado a 

título de bill of rights, que abarcasse todos os direitos que se pretendia prestigiar, há quem sugira, como C. 

Raj Kumar, que o interesse pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foram relativamente ignorados 
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constituição de um documento único – um bill of human rights – para dispor, de maneira 

sistemática, sobre a proteção internacional dos Direitos Humanos na Organização das 

Nações Unidas.  

Por esse motivo, a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidades submeteu à Assembleia Geral a proposta de dois documentos, quais sejam, o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto ora analisado sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

O Pacto tem por finalidade elevar a qualidade de vida dos indivíduos que se 

encontram nos Estados-partes por meio da concretização desses direitos, visando lhes 

garantir uma vida digna, bem como assegurar materiais mínimos para o desenvolvimento 

da vida humana em sua plenitude145. 

Tal desiderato é alcançado por meio da cooperação entre a Organização das Nações 

Unidas e seus Estados-membros, in casu, aqueles que são partes no Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a qual é pautada pela solidariedade entre 

os Estados e pela adoção progressiva de medidas concretas no âmbito doméstico dos 

países. 

Apesar de os direitos previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais serem de implementação progressiva, há expressa vedação ao 

retrocesso e à escusa estatal em sua implementação, posto que se trata de direitos cogentes. 

A antijuridicidade de seu descumprimento reside justamente na inércia estatal, motivo pelo 

qual há muito já se divorciou da perspectiva puramente teórica, ultrapassada, de que os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais seriam apenas exortações de cunho ideológico146. 

Inicialmente, o documento traz uma referência ao direito de autodeterminação dos 

povos e do seu acesso às riquezas e recursos naturais de seus territórios, cuja exploração 

está pautada pelos limites do Direito Internacional e pelo proveito mútuo entre os 

indivíduos (art. 1º). Tal dispositivo, assim como boa parte do preâmbulo do Pacto, 

                                                                                                                                
pela comunidade internacional tendo em vista o afã da reiteração dos direitos civis e políticos na mesma 

ocasião, em 1966, e nos trabalhos preparatórios dos pactos, in verbis: “The international community has 

neglected the obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(ICESCR) with its nearly uniform focus on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

[…].” (Cf. KUMAR, C. Raj. National Human Rights Institutions and Economic, Social, and Cultural Rights: 

toward the institutionalization and developmentalization of human rights. Human Rights Quarterly. Aug. 

2006, v. 28, n. 3, pp. 755-779, p. 757). 
145 Nesse sentido, dissertando sobre as características dos direitos humanos no Direito dos Povos, John Rawls 

fala sobre o estabelecimento de um “padrão necessário, mas não suficiente, para a decência das instituições 

políticas e sociais.” (RAWLS, John. O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 104). 
146 Cf. ROTH, Kenneth. Defending economic, social and cultural rights: practical issues faced by an 

International Human Rights Organization. Human Rights Quarterly. Feb./2004, v. 26, n. 1, pp. 63-73, p. 

64. 
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coincidem com as disposições inaugurais do Pacto de Direitos Civis e Políticos, seu 

congênere. 

Nos arts. 2º a 5º o Pacto faz uma abordagem referente à conduta dos Estados-parte 

no que se refere à implementação dos dispositivos do texto, ocasião em que há uma 

especial atenção para a cooperação jurídica que se desenvolverá tanto nas relações entre a 

Organização das Nações Unidas e os Estados, quanto na atuação doméstica dos Estados, 

uma vez que, reconhecidamente, os direitos tutelados pelo documento requerem uma 

concretização progressiva por ocasião da atuação estatal no âmbito interno. 

Logo após o Pacto apresenta uma referência pormenorizada aos direitos 

econômicos, sociais e culturais em espécie, dentre os quais se destacam: a liberdade na 

escolha e aceitação do trabalho, ao lado da plenitude de emprego enquanto fato que 

possibilita o gozo da liberdade política e econômica (art. 6º); a existência de condições 

dignas de trabalho – nelas compreendidas a higiene, a segurança, a remuneração dos 

descansos, a limitação da jornada, a igualdade de oportunidades, a percepção de salário 

equitativo, sem discriminação de nenhuma natureza, etc. (art. 7º); a liberdade sindical e o 

direito de greve (art. 8º); a previdência e a seguridade sociais (art. 9º); a proteção da 

maternidade, da infância e da adolescência, com as suas respectivas restrições de trabalho, 

garantindo-se licença à gestante, reiterando a proibição do emprego de mão de obra infantil 

e limitando o trabalho dos adolescentes (art. 10); a manutenção de nível adequado de vida 

para o indivíduo e sua família – incluindo-se, nessa fórmula, alimentação, vestimenta e 

moradia adequadas (art. 11); os mais elevados níveis de saúde física e mental (art. 12); a 

educação, entendida como meio para o desenvolvimento da personalidade humana e do 

sentido de sua dignidade e o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, 

sendo garantida a educação primária gratuita e a extensão progressiva dessa gratuidade 

para os níveis secundário e superior (arts. 13 e 14); a participação da vida cultural e o 

desfrute do progresso científico, sendo assegurados a liberdade de criação e a proteção da 

atividade criadora (art. 15). 

No que se refere à efetivação das disposições constantes no Pacto, nos arts. 16 a 25 

do documento são estabelecidas regras relativas à obrigatoriedade do envio periódico de 

relatórios a respeito dos avanços e da situação em cada Estado-parte dos direitos previstos 

no instrumento. Os Estados deverão submeter essas informações, periodicamente, à 

Assembleia Geral da Organização, que ficará responsável pela distribuição das 

informações para o Conselho Econômico e Social, bem como para os demais órgãos 

interessados. 
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Na tentativa de aperfeiçoar a gestão desses relatórios, tomando-se como base o 

órgão análogo existente para o acompanhamento dos resultados do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, o Conselho Econômico e Social criou um Comitê147 para 

auxiliar no processamento e acompanhamento da implementação dos direitos previstos no 

Pacto148.  

No intuito de aprofundar a institucionalização do acompanhamento da 

implementação dos Direitos previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, entretanto, a Assembleia Geral aprovou, em 2008, uma Resolução149 

contendo um Protocolo Facultativo150 ao Pacto de 1966, o qual prevê a criação de um 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ligado ao Conselho Econômico e 

Social. 

O referido Comitê realiza as suas funções de acompanhamento por meio de três 

mecanismos: individual, mediante um sistema de petições enviadas por particulares, que 

passam sobre o crivo de critérios de admissibilidade; interestatal, por intermédio da 

representação de Estados-partes a respeito da situação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais em determinado Estado-parte; e, também, periódico, por ocasião da realização de 

investigações sazonais realizadas alternadamente entre os Estados-partes, os quais deverão 

cooperar com a Organização. 

 

 

 

 

 

                                           
147 Tal Comitê foi criado pela Resolução nº 1985/17, do Conselho Econômico e Social (Disponível em: 

http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/.../E-RES-1985-17.do. Acesso em: 08 jan. 2017). 
148 Apesar de não ter sido criado por meio de um tratado, a instituição desse Comitê pelo Conselho 

Econômico e Social representou um grande avanço no monitoramento da implementação dos direitos 

previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sobretudo porque contou 

não só com a participação dos Estados que compunham o Conselho, mas também com o auxílio de 

acadêmicos e de organizações não governamentais engajadas no tema. A esse respeito, ver Fons Coomans, in 

verbis: “It may be concluded that since 1987 the Covenant has gained importance and status, thanks to the 

combined efforts of the Committee, NGO's and academics. They all contributed to give teeth to the Covenant 

and to strengthen implementation of rights at the national level and supervision at the international level. 

The Committee has developed the reporting procedure by holding states accountable through the dialogue, 

giving access to NGO's and drafting concluding observations which assess the performance of states and 

contain concrete suggestions for a better implementation.” (COOMANS, Fons. The role of the UN 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Strengthening Implementation and Supervision of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Law and Politics in Africa, Asia and 

Latin America, 2002, v. 35, n. 2, pp. 182-200, p. 200). 
149 Resolução da Assembleia Geral nº A/RES/63/117, de 2008. 
150 Ainda não ratificado pelo Estado brasileiro. 

http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/.../E-RES-1985-17.do
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2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A ABERTURA DO ESTADO 

BRASILEIRO AO DIREITO INTERNACIONAL 
 

2.1 A COOPERAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS A PARTIR DOS PROPÓSITOS 

DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

Conforme referido no primeiro capítulo deste estudo, a Sociedade das Nações, por 

um lado, falhou devido à falta de cumplicidade de seus membros, que não contribuíram 

significativamente em suas relações exteriores para a manutenção da paz, em detrimento 

da renúncia ao imperialismo político e econômico, e para a criação de uma organização 

verdadeiramente global, tanto em termos geográficos quanto do exercício legítimo da 

democracia à luz da igualdade entre os Estados-membros. Por outro lado, objetivamente 

falando, o próprio Pacto da Sociedade das Nações, quando comparado à arrojada Carta de 

São Francisco, já denunciava as vicissitudes de uma sociedade cujos objetivos 

encontravam-se abafados pelo temor da guerra151. 

Desta forma, é possível verificar, ictu oculi, que o próprio Pacto das Sociedades das 

Nações já trazia consigo a declaração de que não conseguiu se divorciar do fardo do 

conflito, tamanho o trauma sofrido durante a Primeira Guerra Mundial. Praticamente todos 

os dispositivos do documento referem-se virtualmente a guerras e conflitos hipotéticos 

entre os Estados-membros, denunciando um franco receio da chegada de uma guerra 

mundial – que, sabe-se, chegou. 

Esta foi, acredita-se, uma infeliz opção – muito embora compressível diante da 

ferida aberta e da lembrança de um dos maiores conflitos até então coletivamente 

presenciados –, pois, ao passo em que a Organização, por um lado, ocupou-se tanto da 

reflexão acerca da proscrição bélica, por outro acabou menosprezando, ou mesmo tratando 

com timidez – falha não repetida em 1945, como se verá mais adiante – da paz, ou mesmo 

dos propósitos de uma Organização que então nascia e que almejava ter, a menos em uma 

insipiente concepção política inicial, uma vocação universalizante. 

Diferentemente da Carta das Nações Unidas, cujos propósitos encontram-se bem 

explícitos e delimitados, em destaque já no art. 1º do documento, os propósitos da 

                                           
151 O próprio texto da Carta de São Francisco é consideravelmente mais longo do que o Pacto da Sociedade 

das Nações (Cf. ALMEIDA RIBEIRO, Manuel de. A Organização das Nações Unidas. Coimbra: 

Almedina, 1998, p. 46). 
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Sociedade das Nações, relegados ao segundo plano, precisam ser inferidos de seu 

preâmbulo152,153, ou mesmo da leitura sistemática e teleológica do Pacto como um todo. 

Do preâmbulo do Pacto colhe-se, por inferência, que os desideratos da Sociedade 

das Nações ora constituinte eram: (i) desenvolver a cooperação entre as nações; e (ii) 

garantir a paz e a segurança, sendo que as “nações, para atingirem esses objetivos, 

deveriam”: (a) se abster da guerra; (b) manter claramente relações internacionais fundadas 

sobre a justiça e a honra; (c) seguir o Direito Internacional; (d) fazer reinar a justiça; e (e) 

respeitar escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos 

povos organizados. 

Percebe-se, portanto, que tanto os propósitos da Sociedade das Nações quanto o 

modus operandi para alcançá-los demonstram a realidade extremamente soberanista de 

uma Europa fraturada do período entre guerras, na qual a temática do conflito e a 

preocupação com a paz, típicas dos temas quase que numerus clausus do Direito 

Internacional Clássico, convivem com a necessidade imperiosa de alinhar os Estados à 

observância do Direito Internacional, com base num voluntarismo estatal que se traduz, 

propriamente, no princípio pacta sunt servanda, dedutível da fórmula “respeitar 

escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos povos 

organizados”, presente na carta da Sociedade das Nações. 

Em que pese o debate entre o “possível” e o “desejável” no âmbito da Sociedade 

das Nações, seja obter dictum na presente análise, fato é que, possível e provavelmente, 

parte do déficit do engajamento dos Estados-membros na atuação fragilizada da Sociedade 

das Nações se debita à ausência da tônica mais viva de idealismo, presente, por outro lado, 

a cântaros, nas discussões que antecederam a promulgação da Carta de São Francisco, em 

1945, conforme referido no primeiro capítulo deste estudo. 

Diferentemente do Pacto das Nações, que integrava o Tratado de Versalhes, 

assinado em 1919, apenas no final da Primeira Guerra Mundial, em um contexto de 

imposição dos vencedores aos vencidos, a Carta de 1945, ato constitutivo da Organização 

das Nações Unidas, foi discutida com maior diligência, tendo a própria Organização sido 

                                           
152 Eis o preâmbulo referido: “As altas partes contratantes, considerando que, para desenvolver a cooperação 

entre as Nações e para lhes garantir a paz e a segurança, importa: aceitar certas obrigações de não recorrer à 

guerra; manter claramente relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra; observar rigorosamente 

as prescrições do Direito Internacional, reconhecidas de ora em diante com regra de conduta efectiva dos 

Governos; fazer reinar a justiça e respeitar escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações 

mútuas dos povos organizados; Adoptam o presente Pacto que institui a Sociedade das Nações. [...].” (sic). 
153 O decreto de publicação do Tratado de Versalhes (Decreto nº 13.990, de 12 de janeiro de 1920), em cuja 

primeira parte se encontra o Pacto da Sociedade das Nações, foi publicado no Diário Oficial da União de 13 

de janeiro de 1920. 
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criada antes mesmo do final da guerra, com o envolvimento de Estados-membros 

fundadores que sequer haviam aderido formalmente ao conflito, mas que se encontravam 

igualmente atordoados pelos reveses do entrincheiramento. 

Cabe ressaltar o ponto de vista de Orlando Pulvirenti, que nos seus comentários ao 

art. 1º da Declaração de São Francisco, afirmou que não se deve ignorar a dimensão trazida 

pela temática a favor da paz. 154 

A referida temática da paz, entretanto, não foi suficiente para garantir à 

Organização das Nações Unidas um modelo inovador, motivo pelo qual houve a inserção 

de propósitos mais arrojados, como se verá mais adiante, voltados, em geral, à cooperação 

entre os povos, com vistas a garantir pleno desenvolvimento às Nações, com a observância 

da proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais155. 

Com relação aos objetivos da Organização das Nações Unidas, para além das 

expectativas oriundas do contexto no qual foi criada, como suprarreferido, a Carta de São 

Francisco, de 1945, ato constitutivo da Organização, já traz, explicitamente, em seu art. 1º, 

os seus propósitos156. 

Sobre tais propósitos, os dois primeiros referem-se à manutenção da paz e ao tipo 

de relação amistosa que se pretendia estabelecer entre os Estados, de modo que a 

justificativa desses objetivos decorre, evidentemente157, da necessidade de se criar um 

                                           
154 A propósito, vale ressaltar que Orlando Pulvirenti fez a afirmação supra num contexto geral de referência 

à atuação das delegações americanas nos debates que antecederam os atos jurídicos que deram origem à 

ONU, muito embora, acredite-se, essas “argumentações” referidas pelo autor, sobretudo na temática da paz e 

na resolução pacífica de controvérsias, apliquem-se, mutatis mutandis, à inspiração de todos os Estados-

membros fundadores, in verbis: “Não se pode menosprezar a importância de argumentações a favor da paz, 

do princípio de que a vitória militar ou a ocupação não dão direitos territoriais, da não intervenção em 

assuntos internos de outros países, do respeito pela opinião das minorias, da resolução de controvérsias por 

meios pacíficos e da arbitragem internacional como grandes conquistas [americanas] para a humanidade.” 

(PULVIRENTI, Orlando Daniel. Capítulo I – propósitos e princípios. In: BRANT, Leonardo Nemer 

Caldeira. Comentários à carta das Nações Unidas. Belo Horizonte: CEDIN, 2008, p. 38). 
155 Em que pese no primeiro capítulo do presente estudo ter se afirmado que o conceito de liberdades 

fundamentais está contido nas reflexões sobre os Direitos Humanos, no presente tópico utilizou-se ambas as 

expressões para reproduzir os termos presentes da Carta de São Francisco, de 1945. 
156 Os propósitos das Nações Unidas são: “1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: 

tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra 

qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do 

direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 

perturbação da paz; 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de 

igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento 

da paz universal; 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de 

caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 4. Ser um 

centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns.”  
157 Stephen Goodspeed, por exemplo, refere-se à “premissa” de que os membros irão fazer o seu melhor para 

promover um cliva favorável à paz, buscando as necessidades da humanidade e encorajando a dignidade 

humana. (Cf. GOODSPEED, Stephen S. The nature and function of International Organizations. New 

York: Oxford Press, 1967). 
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organismo que fosse capaz de evitar a deflagração de mais um conflito de caráter 

internacional. 

Mais sofisticados, entretanto, são os terceiro e quarto propósitos, que revelam, 

respectivamente, a forma como a nova organização espera que seus membros atuem em 

suas relações, e a pretensão da Organização das Nações Unidas de ser um importante 

espaço de convivência e um foro relevante para a discussão de objetivos comuns entre os 

Estados. 

Percebe-se, pois, que, para além do fato de a Organização das Nações Unidas ter 

sido amoldada para ser uma associação de Estados fundada na cooperação158, esta deveria 

ser mais substancial do que a sua antecessora, Liga das Nações.   

Com relação aos propósitos em espécie da Organização das Nações Unidas, é 

possível afirmar que o inciso I, do art. 1º159, não se apresenta, propriamente, como uma 

inovação da Organização, seja em face do Direito Internacional já existente, ou dos 

próprios objetivos da Sociedade das Nações. Ao reafirmar a manutenção da paz e da 

segurança, bem como eleger os meios pacíficos de solução de controvérsias, na prática, 

esse artigo repete um dos propósitos da antiga Sociedade160 e reitera, ainda, que a contrário 

senso, alguns princípios já bem formulados do Direito Internacional, quais sejam: a (i) a 

renúncia à guerra; e (ii) a solução pacífica de controvérsias, são uma consequência 

necessária daquela, numa sociedade internacional que, se espera, seja pautada pelo 

entendimento mútuo161.  

Já o segundo propósito da Organização das Nações Unidas162, compatível com o 

intuito da Sociedade das Nações de desenvolver a cooperação entre os estados, mantendo 

“claramente relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra”, reiterara, de 

                                           
158 FERNANDES, Raul. As modificações do conceito de soberania. Boletim da Sociedade Brasileira de 

Direito Internacional, 1949, ano V, v. 9-10, p. 72. 
159 “Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para 

evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios 

pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução 

das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz.” 
160 Garantir a paz e a segurança, sendo que as nações, para atingirem esses objetivos, deverão manter 

claramente relações internacionais fundadas na justiça e na honra. 
161 A propósito, talvez a maior relevância do inciso I do art. 1º dos propósitos da ONU não tenha sido, como 

referido, a inovação de seu texto, mas sim a reafirmação tácita da relevante função que viria a adquirir a 

Corte Internacional de Justiça, sobretudo em seus primeiros anos de funcionamento, nos quais as principais 

demandas existentes ainda versavam sobre pretensões resistidas em matérias típicas de um Direito 

Internacional soberanista, dentre elas a questão da delimitação de territórios, da navegação marítima, etc. 
162 “Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de 

direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz 

universal.” 
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maneira mais enfática, é verdade, princípios como o da igualdade e da autodeterminação 

dos povos. 

Muito embora, no âmbito das Nações Unidas, seja factível a crítica daqueles que, 

fundamentada e corretamente, acredita-se, defendem a reforma da Organização163 – 

sobretudo na questão da tomada coletiva de decisões –, tal propósito deve ser entendido no 

sentido de ter a democracia como um dos pilares que motivaram a criação da Organização, 

na esteira do que sugeriu o primeiro presidente provisório da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Dr. Ángel Zuleta, que afirmou, quando de seus comentários ao ato constitutivo da 

Organização das Nações Unidas, ter sido a Carta de 1945 “debatida livre e 

democraticamente”164. 

O terceiro propósito da Organização das Nações Unidas165, por sua vez, conforme 

suprarreferido, se apresenta não apenas como aperfeiçoamento de forma, mas também de 

grau no que se refere à cooperação internacional para a solução dos mais diversos 

problemas da sociedade internacional contemporânea. Dentre eles destaca-se o respeito aos 

Direitos Humanos e às liberdades fundamentais, sendo que ambas as expressões, diga-se 

de passagem, não encontravam correspondente sintático no Pacto da Sociedade das 

Nações. 

A cooperação proposta pelo terceiro propósito da Organização das Nações Unidas é 

– e espera-se ser – mais intensa do que aquela referida no preâmbulo do texto de 1919. 

Hildebrando Accioly, por exemplo, referia-se a uma “verdadeira cooperação”166, em 

contraposição a uma cooperação apenas pretensa, outrora existente. Aliás, repise-se, essa 

cooperação maximizada seria possível, acreditava-se, apenas se se observasse uma 

                                           
163 MENEZES, Wagner. Reforma da Organização das Nações Unidas. In: CACHAPUZ DE MEDEIROS, 

Antônio Paulo (Org.). Seminário sobre a reforma da ONU. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 

2010b, pp. 259-262. 
164 “Resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que duas vezes durante a nossa vida 

infligiu à humanidade sofrimentos indizíveis, e inspirados por uma fé inquebrantável na liberdade e na 

justiça, viemos a esta capital britânica, tão profundamente marcada por um majestoso heroísmo, com o 

propósito de constituir a Assembleia Geral das Nações Unidas e de iniciar com sinceridade e lealdade a 

aplicação da Carta de São Francisco. Esta Carta, por haver sido debatida livre e democraticamente, recebeu a 

aceitação sem reservas de todos, ao saberem que os órgãos criados de acordo com seus dispositivos seriam 

dignos da sua missão histórica. Essa missão consiste, numa palavra, em manter a paz e a segurança, se for 

preciso, recorrendo coletivamente ao emprego de forças aéreas, terrestres e navais, e em criar, mediante uma 

cooperação adequada, nas esferas econômica, social, educativa e humanitária, as condições de estabilidade e 

bem-estar que são necessárias para assegurar relações pacíficas e amistosas entre os povos, baseadas no 

princípio da igualdade de direitos dos povos e no seu direito de dispor de seus destinos.” 
165 “Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.” 
166 ACCIOLY, Hildebrando. A paz mundial e a Organização das Nações Unidas. Boletim da Sociedade 

Brasileira de Direito Internacional, 1947, ano III, v. 5, p. 29. 
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realidade universalista167 na organização, abrangendo o maior número possível de Estados-

membros, de modo que estes promovessem tanto uma cooperação horizontal, isto é, entre 

Estados, quanto vertical, isto é, entre eles e a Organização. 

Argumente-se, ainda, que esse terceiro propósito tem especial relevância, sobretudo 

na questão que interessa a este estudo, porque pode ser identificado como o fundamento 

normativo da atuação da Organização das Nações Unidas para a proteção internacional dos 

Direitos Humanos168 e, consequentemente, para a promoção dos Direitos Sociais, seja em 

âmbito internacional ou nacional, a partir da profunda cooperação que se espera dos 

Estados-membros. 

Por fim, o quarto propósito169, sem referencial textual no preâmbulo do Pacto das 

Nações, deve ser entendido como uma reafirmação da Organização das Nações Unidas 

como espaço democrático de convivência dos Estados, por meio da atuação de seus 

diversos órgãos e organizações especializadas, que devem interagir com a sociedade 

internacional com o fito de traduzir tanto consensos políticos quanto jurídicos. Trata-se, 

pois, de um propósito que evidencia o potencial gravitacional da organização, a partir do 

qual os Estados-membros orbitam em torno das possibilidades a eles colocadas à 

disposição. 

 

2.1.1 A solidariedade como elemento diferenciador da Organização das Nações Unidas 

 

Um dos fatores que contribuiu para a consolidação das Organizações Internacionais 

é justamente o surgimento de uma consciência coletiva relativa ao fato de que a ordenação, 

a nível internacional, não era apenas uma opção dos Estados, mas sim uma necessidade da 

vida em sociedade em um contexto no qual a realização coletiva de ações e a tomada 

democrática de decisões serviam como repositório da esperança de uma vida de paz, de 

renúncia à guerra e de desenvolvimento. 

No âmbito internacional, em meio à afirmação das Organizações Internacionais, 

esse processo vai além da noção de um arcabouço de relações internacionais estabelecidas 

                                           
167 Id., ibid., pp. 36-37. 
168 “Em prol de assegurar a supremacia do objetivo universal que propõe o inciso III, do artigo 1º, da Carta 

das Nações Unidas, nossos Estados claramente aceitaram ceder grande parte de sua soberania nacional, 

aceitando os pronunciamentos da comunidade internacional” e, em especial, novamente se referindo às 

relações exteriores dos Estados americanos, na p. 52 (“Em resumo, os Estados ibero-americanos colaboraram 

em grande medida com o processo de universalização dos direitos humanos e com a atuação das Nações 

Unidas no estabelecimento e no desenvolvimento dos propósitos contidos no inciso III do artigo 1º”). 

(PULVIRENTI, Orlando Daniel. Op. cit., 2008, p. 50). 
169 “Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns.” 
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entre Estados soberanos170. Na verdade, pautou-se pela existência de valores comuns171 – 

sejam eles espirituais, econômicos, sociais, culturais, tanto no plano regional como global 

– que permeiam a sociedade e permitem, pois, a superação de obstáculos a partir de uma 

consciência de coletividade, haja vista o fato de que ela não é regida pela administração 

das diferenças, mas sim pela existência de laços que permitem a união172 em torno da 

“família humana”173. 

A nível doutrinário, nas primeiras décadas do século XX, essa “consciência de 

coletividade”, além de ter servido como polo metodológico para a compreensão de 

processos sociais e de opções jurídicas, acabou confluindo para uma ideia de “sociedade 

internacional”, assim entendida como uma comunidade jurídica possuidora de regras, 

princípios e padrões de conduta, na qual as relações entre os seus membros são 

mutuamente pactuadas174. 

Esses vínculos comuns que unem pessoas e povos e permitem a construção de uma 

noção de agrupamento evoluíram a partir de um conceito de agrupamento familiar e 

fraternal, confluindo para o reconhecimento de um elemento distintivo da sociedade 

internacional contemporânea, qual seja, a existência de uma solidariedade entre seus 

                                           
170 "[…] The contemporary international legal system, as it has been built up slowly over the last three and a 

half centuries, represents no more than a loose and patchy structure of relation between sovereign States. A 

subsequent lecture will deal with the much debated question of how far the structure of interstate relation 

can be regarded as ‘law’. But whatever the answer, there can be no doubt that the law of nations is – or at 

least has been until very recently – essentially concerned with the formalisation of relations between 

sovereign States.” (Cf. FRIEDMANN, W. General course in public international law. Recueil des cours, 

1969-II, v. 127, pp. 39-246, p. 48).  
171 Em outro giro, Carmen Tibúrcio e Luís Roberto Barroso falam sobre “crenças compartilhadas” ao se 

referirem a uma ideia de vida em comunidade, típica da solidariedade, in verbis: “A expressão, que é bastante 

ambígua, é usada aqui, por convenção, para identificar duas diferentes forças exógenas que agem sobre o 

indivíduo: (1) os compromissos, valores e ‘crenças compartilhadas’ de um grupo social; e (2) as normas 

impostas pelo Estado.” (Cf. TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional 

Internacional. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 100). 
172 “No doubt, each one of the groups of countries known as Capitalist, Socialist or Third World is 

characterised by special ties of solidarity among the member, by ‘particular’ rules, written or unwritten, 

concerning military, political, economic and/or social and cultural co-operation (more or less organised) 

and perhaps by the presence of one or more hegemonic powers. However, the countries involved in each 

group are equally subject, as among themselves and in their relations with member of the other group or 

groups, to general international law and to the rules of those treaties in which they participate – as is 

frequently the case – together with member of other groups.” (ARANGIO-RUEZ, Gaetano. The normative 

role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations. 

Recueil des cours, 1972-III, v. 137, pp. 419-742, p. 587). 
173 Expressão de Marc Boegner, ao se referir a uma visão cristã sobre a compreensão da sociedade, in verbis: 

“Des deux affirmations essentielles qui découlent, d’après l’Évangile, de la paternité divine: la Réforme a 

mis la première en pleine lumière. [...].” (Cf. BOEGNER, Marc. La Solidarité dês Nations. Recueil des 

Cours, v. 6, 1925, p. 305). 
174 Nesse sentido, afirma Hermann Mosler, in verbis: “The theme of my lectures will be thus to be show that 

international society is  at the same time a legal community which regulates its ember’s relation with one 

another and with organized institutions by rules and principles and maxims of conduct.” (MOSLER, 

Hermann. The international society as a legal community. Recueil des cours, 1974-IV, v. 140, pp. 1-320, p. 

12). 
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membros, assim definida como um vínculo que se forma a partir de uma consciência de 

responsabilidade comum175. 

A construção de uma retórica176 em torno da solidariedade enquanto elemento 

característico da sociedade177, ao menos do ponto de vista ideal178, permitiu, justamente, 

uma diferenciação entre a noção de solidariedade da de cooperação, pois, enquanto esta 

sugere uma ideia de ações que convergem para o interesse comum, aquela dialoga com a 

existência de valores comuns e superiores que são responsáveis por guiar ações – 

constantes e conscientes179 – em busca do bem comum. 

A propósito, essa cooperação intensa que se esperava da Organização das Nações 

Unidas para a execução de seus propósitos é tão forte que extrapola propriamente o senso 

                                           
175 Segundo Wagner Menezes, in verbis: “La solidaridad designa un vinculo reciproco y profundo que 

conecta dos o más sujetos, o mismo un grupo, en lo que toca a la conciencia de responsabilidad común sobre 

un determinado objeto, o de un elemento común que los une, y en razón de esos lazos, existe una tendencia 

natural en ayudar al otro y de compartir los mismos valores, sin exigir nada en cambio, ellos sean buenos o 

no, encierren beneficios o costes, manifestados mediante la concordancia de los intereses de los sujetos433. 

Además, ella también expresa una corresponsabilidad en el sentido de cumplir una obligación, un deber 

asumido en grupo por ocasión de un pacto.” (MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América 

Latina. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2010a, p. 269. Noutro giro, há quem adote, como Cândido 

Motta Filho, uma perspectiva de Durkheim, que define o próprio Direito como símbolo da solidariedade 

social, in verbis: “Serve a imagem, mostrando que o senso comum, pelo que recebe, pelo que oferece e pelo 

que acumula através dos acontecimentos –, trabalha constantemente como terreno de aluvião. O direito aflora 

daí como uma vegetação propícia e se torna a sua linguagem correta e precisa, ou como o define Durkheim – 

o símbolo visível da solidariedade social.” (MOTTA FILHO, Cândido. O Direito e o senso comum. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1945, v. 40, pp. 149-162, p. 150). 
176 Cf. CASSESE, A. Modern constitutions and international law. Recueil des cours, 1985-III, v. 192, pp. 

331-476, p. 445. 
177 Louis Le Fur, por exemplo, destaca a solidariedade como regra comum a ser observada pelos homens no 

desenvolvimento em sociedade: “Tandis que chez l’homme, être raisonnable, doué d’intelligence et de 

moralité, dès que la necessite de cette interdépendance ou solidarité humaine est perçue, elle apparaît 

comme une règle obligatoire que l’homme est tenu d’observer, puisqu’elle est nécessaire à as vie normale et 

qu’il est incapable sans la société d’arriver à as vie normale et qu’il est incapable sans la société d’arriver à 

son complet développement.” (LE FUR, Louis. La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la 

doctrine moderne. Recueil des cours, 1927-III, v. 18, pp. 259-442, p. 302). 
178 Se, por um lado, como visto, Louis Le Fur aponta para a sociedade enquanto elemento natural da vida em 

sociedade, por outro, já apontava Immanuel Kant, que “o maior problema da espécie humana, a cuja solução 

a natureza a obriga, é alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o direito.” (KANT, 

Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 10, grifos nossos). 
179 A propósito da realização de objetivos comuns, Ronald MacDonald destaca que a solidariedade não deve 

ser associada a uma caridade ou a uma postura altruísta, uma vez que ela é fruto, na verdade, da convergência 

de ações voltadas para interesses comuns, in verbis: “Solidarity is neither charity nor welfare; it is an 

agreement among formal equals that will all refrain from actions that would significantly interfere with the 

realization of common goals and fundamental interests. Solidarity requires an understanding that every 

member of the community must consciously and constantly conceive of its own interests as being inextricable 

from the interests of the whole. No State may choose to use its power to undertake actions that might threaten 

the integrity of the community.” (MacDONALD, Ronald St. John. The principle of solidarity in public 

international law. In: DOMINICE, Christian; PARTY, Robert; REYMOND, Claude. (Eds.). Estudes de 

droit internacional en l’honneur de Pierre Lalive. Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichtenhahn, 1993, p. 

301, grifo nosso). 
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comum da cooperação, fazendo despontar um elemento diferencial apresentado pela 

Organização das Nações Unidas, identificada como “solidariedade”.  

A propósito, a solidariedade estabelecida pela Organização das Nações Unidas é 

um dos fatores que corrobora para o entendimento de superioridade deste modelo – que de 

fato demonstra uma preocupação a nível global180 – quando comparado com o da 

Sociedade das Nações, uma vez que o seu fracasso decorreu menos da própria organização 

e, também, da ausência de uma congruência de vontades entre seus membros181. 

Essa concepção de construção de uma cultura de auxílio mútuo entre os Estados, 

com vistas à efetivação do bem comum a partir de vínculos mais profundos – sobretudo de 

identidade e de pertença –, bem como o reconhecimento da proteção dos Direitos Humanos 

enquanto elemento central que permite atingir os fins colimados182, seriam a efetiva 

materialização do terceiro e quarto propósitos da Organização das Nações Unidas. Tais 

concepções permitiriam que a referida organização desse a tônica do desenvolvimento da 

sociedade internacional contemporânea, superando eventuais assimetrias183 e reafirmando 

o compromisso entre os membros da sociedade internacional a partir de seus interesses 

comuns.  

São estes, pois, os elementos que legitimam a atuação da Organização para além da 

manutenção da paz e do afastamento da guerra, cujos fundamentos possibilitaram a sua 

institucionalização, o seu sucesso e o seu volume após o seu nascimento, colocando-a 

como modelo organizacional mais avançado até então observado pela história das 

Organizações Internacionais, haja vista, como suprarreferido, a existência de propósitos 

                                           
180 Nesse sentido, cf. Bruno Simma, in verbis: “Further, the General Assembly established the necessary 

connection between the protection of the environment, development, and human rights. From this new 

perspective, solidarity may be understood as the acknowledgement by all states that they all have a 

responsibility to the general global welfare.” (SIMMA, Bruno. From bilateralism to community interest in 

international law. Recueil des cours, 1994-VI, v. 250, pp. 217-384, p. 288, grifo nosso). 
181 ACCIOLY, Hildebrando. Op. cit., 1947, p. 29. 
182 Resultado de um processo de construção histórica e filosófica, é possível afirmar a existência de uma nova 

realidade solidária a partir da atuação e da carta Organização das Nações Unidas, em razão da concepção da 

proteção de Direitos Humanos, aliada ao processo de globalização. Nesse sentido, afirma Wagner Menezes, 

in verbis: “La forma más reciente de manifestación de solidaridad que ha sido desarrollada es la 

solidaridad universal, que transciende a cualquier tipo de influencia regional o mismo de criterios 

geográficos y culturales, ella es resultado de una nueva sociedad internacional concebida a partir de 1945 

bajo los auspicios de la Carta de las Naciones Unidas y de la dinamización de sus acciones pedagógicas de 

solidaridad, en razón de los derechos humanos interpretados dentro de una nueva dimensión y debido a la 

reciente transformación originada de la globalización y de las descubiertas científicas. La solidaridad 

universal es resultado de una construcción histórica, filosófica y cultural, que sintetiza un conjunto de 

valores que acabaron transcendiendo y arraigándose en la cultura de los pueblos de todo el mundo.” 

(MENEZES, Wagner. Op. cit., 2010a, p. 285). 
183 No entendimento de Hermann Mosler, “The solution of such problems produced by the general disorder 

of international society is a question of international solidarity rather than international law.” (MOSLER, 

Hermann. Op. cit., 1974-IV, p. 75). 
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mais arrojados, de mecanismos variados para ação e de uma temática extremamente 

abrangente184 e que não se esgotava no temor da guerra. 

 

2.2 ABERTURA CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS ENQUANTO ELEMENTO 

CARACTERIZADO DA PLURALIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA 

 

Diante de uma nova arquitetura presenciada pela sociedade internacional, a partir 

da atuação da Organização das Nações Unidas e, também, tendo em vista a necessidade 

dos Estados-membros adequarem-se aos propósitos da Organização que se firmava, houve 

a necessidade de uma nova postura dos Estados no sentido de promoverem mudanças para 

se aproximarem tanto da Organização quanto dos demais Estados, seja para que se 

concretizasse uma participação mais intensa nos quadros da entidade, ou para que, de fato, 

fosse concretizada a solidariedade entre os Estados-membros a partir de ações 

coordenadas, fruto de um sentimento de solidariedade internacional. 

Após a Segunda Guerra Mundial foi possível observar um incremento nas relações 

internacionais e, também, um rápido processo de institucionalização da Organização das 

Nações Unidas. Nesse sentido, uma das maneiras pelas quais se pode chegar à 

concretização dos propósitos previstos no art. 1º da Carta de São Francisco é justamente 

por meio da adoção de uma postura cooperativista que, no caso da relação entre a 

Organização das Nações Unidas e seus Estados-membros, dá-se, sobretudo, pelo processo 

que se convencionou chamar de “abertura constitucional”. Tal processo é um dos 

elementos distintivos do que André de Carvalho Ramos185 chamou de “pluralização das 

ordens jurídicas” a partir da crescente afirmação do Direito Internacional.  

                                           
184 Conforme destaca Wagner Menezes, a solidariedade foi responsável para a expansão temática do Direito 

Internacional público, avançando para temas para além da manutenção da paz, dentre os quais se destaca a 

proteção do meio ambiente, a proscrição das armas nucleares, a autodeterminação dos povos, etc. “Con el 

redimensionamiento de la interpretación de los derechos individuales y sociales para las normas de 

solidaridad entre los individuos y los pueblos de la tierra, los estados pasan a incorporar la solidaridad no 

solo como vinculo de relación entre estados, sino que substancialmente como justificativa de su actuación 

individual, en el escenario internacional, dirigida a la protección de los pueblos, pautada por el Principio de 

Solidaridad que abarca la discusión de varios temas, como la paz, el medio ambiente, la protección conjunta 

contra las armas nucleares, la cuestión de la bioética y mismo de la autodeterminación de los pueblos.” (Cf. 

MENEZES, Wagner. Op. cit., 2010a, p. 271). 
185 A respeito da abertura constitucional, no contexto da pluralidade de ordens jurídicas, o autor afirma que 

“No campo da harmonia, podemos listar os seguintes fenômenos: a) a abertura do ordenamento interno às 

fontes internacionais (convencionais ou extraconvencionais); b) o reconhecimento de um estatuto superior 

das normas internacionais ou das decisões internacionais, com a consagração do bloco de constitucionalidade 

composto por normas internacionais agora com hierarquia constitucional; c) o uso retórico e argumentativo 

da ratio decidendi internacional para fundamentar a decisão nacional, incrementando o seu poder de 

convencimento, especialmente útil nas rupturas hermenêuticas promovidas pelos Tribunais nacionais; d) a 

influência dos avanços nacionais na redação e interpretação do Direito Internacional, especialmente vista na 

interpretação de Direitos Humanos nos órgãos internacionais, sempre abertos a novos marcos de proteção 
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Nesse sentido, de relevo também a reflexão proposta pelo iminente jurista Peter 

Häberle, em seu livro O Estado Constitucional Cooperativo. Segundo o autor, o atual 

Direito Internacional adquiriu novas dimensões por ocasião da formulação de um conceito 

de “Direito comum de cooperação”. Ele parte da ideia de que os Estados Democráticos 

ocidentais contemporâneos passaram ou passam atualmente por um processo de depuração 

constitucional, tanto do ponto de vista do discurso que os legitima, como do ordenamento 

constitucional que os fundamenta. 

A forma evoluída do tipo de Estado Constitucional e, portanto, depurada a partir 

das necessidades do mundo globalizado em que se vive, seria o “Estado Constitucional 

Cooperativo”, entendido como aquele que “encontra a sua identidade também no Direito 

Internacional, no entrelaçamento das relações internacionais e supranacionais, na 

percepção da cooperação e responsabilidade internacional, assim como no campo da 

solidariedade”186. 

A propósito, destaca-se que o grau de cooperação proposto por Peter Häberle não é 

do tipo “tudo ou nada”, uma vez que no presente ensaio é afirmado que em determinados 

Estados, o constitucionalismo cooperativo ainda não é realidade e se desenvolve em 

diversas possibilidades187. E isso não é nenhuma novidade, pois os Estados guardam 

peculiaridades e não são iguais entre si, até mesmo porque a afirmação do 

constitucionalismo em diversos Estados caminha junto com a afirmação da democracia, 

que sabidamente tem sua história marcada por percalços em sua consolidação188. 

                                                                                                                                
(mesmo de origem nacional). (Cf. RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova 

perspectiva na relação entre o direito internacional e o direito constitucional. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, 2011/2012, v. 106/107, pp. 497-524, p. 505). 
186 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 4. 
187 Neste trecho, cite-se v.g., Kenneth W. Abbott e Duncan Snidal, que sugerem a existência de três caminhos 

para a implementação da cooperação jurídica internacional, quais sejam: (i) o estabelecimento de um 

conteúdo substantivo para os assuntos que serão objetos de cooperação; (ii) o reconhecimento da pluralidade 

de sujeitos de Direito Internacional que fizerem parte dessas negociações; e, por fim, (iii) o grau de 

vinculação que se estabelece (ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. Pathways to International 

Cooperation. In: BENVENISTI, Eyal; HIRSCH, Moshe. The impact of international law on international 

cooperation: theoretical perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 51-52). 
188 A respeito da relação entre democracia e dignidade da pessoa humana, assim expressa Theotônio 

Monteiro de Barros Filho, ainda durante a Segunda Guerra Mundial: “Pensamos, portanto, que apesar da 

divergência reinante no mundo atual entre liberais e planificadores, a democracia sobreviverá fortalecida e 

solidificada, como a forma de governo mais consentânea com as verdadeiras liberdades e com a dignidade da 

pessoa humana. A crise não é da democracia. Esta está até mesmo dando, neste momento, na guerra, uma 

grande demonstração de vitalidade. Não pressinto que, da necessidade de se limitar e policiar a atividade 

econômico-privada, haja de resultar lesão para as outras liberdades do homem, que — essas sim — precisam 

ser resguardadas, porque sobrepairam à materialidade da vida. Ao contrário: parece-me que a evolução há de 

resultar bem e para melhor. Com isto não quero dizer que a própria democracia não esteja carecendo de 

atualizar alguns de seus institutos e de modificar certos de seus processos.” (BARROS FILHO, Theotônio 

Monteiro de.  Balanço Econômico-político de uma época histórica. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 1944, v. 39, pp. 209-227, p. 225). 
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Nesse sentido, vale a pena destacar que um processo natural que caminhe para esse 

Estado cooperativo se desenvolve a partir de um diálogo, passando pela negociação entre 

os países e, por fim, se apresentando como um constante “estar à disposição um Estado do 

outro”. Evidencia, portanto, um sentimento de solidariedade recíproca, justamente em um 

contexto em que – segundo sugere Anne-Marie Slaughter – há a concordância de que a 

tradicional concepção de soberania está sendo questionada189. 

Destaca-se que essa influência recíproca entre o global e o local autorizam a falar 

não meramente em “Direito Internacional da Cooperação”, mas sim em “Direito Comum 

de Cooperação”, conforme referido, já que o que se pretende é harmonizar essa influência 

entre os planos interno e externo. 

Esse ambiente cooperativo, do ponto de vista formal, pode ser observado pela 

existência de várias possibilidades normativas, com o surgimento de fontes 

extraconvencionais190,191 – como é o caso da soft law, a que se referirá no próximo capítulo 

– que agora figuram ao lado dos tratados e de outras fontes tradicionais e convencionais. 

Seja como for, o que se percebe atualmente é a existência do reconhecimento de 

valores superiores que se pautam na “abertura ao mundo”, na “solidariedade”192, na 

utilização de declarações universais, demonstrando uma verdadeira amplitude de variação, 

decorrente da perda de legitimidade do Estado em atuar isoladamente em suas relações 

internacionais, uma vez que o Estado – afastando-se do dilema do prisioneiro no qual 

tradicionalmente vivia193, conforme sugere Ronald Dworkin – não consegue mais tutelar 

adequadamente os interesses daqueles sobre os quais pode, legitimamente, se impor194. 

A cooperação entre os Estados se apresenta como a única alternativa para evitar 

embates que se originam a partir de inter-relações de diversas naturezas. Neste ponto, 

                                           
189 SLAUGHTER, Anne-Marie. Sovereignty and power in a Networked World Order. Standford Journal of 

International Law, 2004, v. 40, p. 283-327, p. 283. 
190 Nas palavras de André de Carvalho Ramos, in verbis: “Além dessa abertura da Constituição aos tratados 

internacionais, há ainda fontes extraconvencionais, como o costume internacional, que têm sido 

diuturnamente aplicadas no ordenamento brasileiro. Contudo, há omissão da Constituição brasileira, que, ao 

tratar do Direito Internacional, restringiu-se a poucos artigos que envolvem tratados (fontes convencionais). 

Essa omissão não impediu, contudo, que o Supremo Tribunal Federal (entre outros Tribunais brasileiros) 

aplicasse diretamente o costume internacional aos processos internos, como se fosse law of the land.” 

(RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2011/2012, p. 507). 
191 No mesmo sentido, Anne-Marie Slaughter fala na presença de conexões de harmonização, como é o caso 

da interação entre as fontes convencionais e extraconvencionais (SLAUGHTER, Anne-Marie. Op. cit., 2004, 

p. 288 e ss). 
192 HÄBERLE, Peter. Op. cit., 2007, p. 14. 
193 DWORKIN, Ronald. A new Philosophy for international law. Philosophy & Public Affairs. Winter 

2013, v. 41, Issue 1, p. 18. 
194 No mesmo sentido, Luigi Ferrajoli afirma que o Estado tornou-se “demasiado pequeno para as coisas 

grandes.” (FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 

50). 
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pode-se afirmar que a mera ideia de coexistência pacífica, que operava nos fundamentos do 

Direito Internacional Clássico, aliada a uma ideia de soberania, não mais pode prosperar, 

sobretudo passados mais de três séculos do surgimento de um modelo soberanista como o 

de Westfália195, atualmente em declínio devido a novas perspectivas de relações jurídicas 

desenvolvidas a partir da atuação de Organizações Internacionais, dentre as quais se 

destacam, evidentemente, a Organização das Nações Unidas. 

A construção desse “Estado Cooperativo” aconteceu de forma lenta e gradual, em 

diferentes momentos e intensidades, e contou com diferentes agentes. É interessante 

afirmar, contudo, que não só o Direito Internacional Público influenciou nesse processo, 

pois além da atuação dos Estados e das Organizações Internacionais tradicionais – que 

desempenharam papel relevante, sobretudo no processo de declaração de direitos –, houve, 

também, a adoção de novos standards por empresas transnacionais, oriundos da prática do 

comércio internacional. Destaca-se, também, a atuação de organismos internacionais sui 

generis –, tais como a Anistia Internacional e a Cruz Vermelha196, que têm sido objeto 

frequente de reflexão por parte da conceituação da subjetividade internacional, muito 

embora sejam pessoas jurídicas de direito privado. 

No plano interno, essa abertura ao Direito Internacional, dentre outras maneiras, 

pode se dar mediante favorecimento do Direito Internacional nos procedimentos da 

hermenêutica constitucional197, conforme se verá mais adiante.  

Como consequência dessa nova realidade que se impõe em termos de 

constitucionalismo, o Estado deixou de deter o monopólio das fontes jurídicas, eis que 

houve um deslocamento para foros internacionais de assuntos que antes apenas se 

desenvolviam no seio do Estado, de modo que há, como já dito antes, uma influência 

recíproca entre o local e o global. 

Esse “Direito Comum de Cooperação” em formação deve ser um direito 

“reconhecível” entre os Estados, devendo mostrar a sua força na promoção de direitos 

                                           
195 Cf. Camilo Trelles, “Decíamos al comienzo de este trabajo que esta rememoración westfaliana, por 

nosotros ofrecida a los lectores de la REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL, no 

constituía un propósito frío de mera exhumación histórica. Por el contrario, intentamos establecer la 

conexión que existe entre las dos fechas de 1648 y 1948, por creer que en el estudio comparativo podíamos 

encontrar luz para ser proyectada sobre el panorama internacional presente. Si hemos logrado la finalidad 

perseguida al ofrecer ese parangón, pensamos que nuestro esfuerzo no habrá sido baldío.” (TRELLES, 

Camilo Barcia. Westfalia, tres siglos después. Revista Española de Derecho Internacional, 1948, v. 1, n. 2-

3, pp. 303-339, p. 339).  
196 HÄBERLE, Peter. Op. cit., 2007, pp. 44-45. 
197 Id., ibid., p . 55. 
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fundamentais, que é, precisamente, um dos objetivos da cooperação colocada como 

propósito da Organização das Nações Unidas. 

Assim sendo, nota-se que um Estado cooperativo, nos termos propostos por Peter 

Häberle, deve se manter aberto às relações internacionais e ter um “potencial 

constitucional aberto”198, voltado às realizações internacionais conjuntas, imbuído de 

solidariedade, com disposição para atuar, mostrando um sentimento de pertença à 

comunidade internacional, sempre além de suas fronteiras. Representa, pois, esse Estado 

Cooperativo uma resposta às mudanças do Direito Internacional, que se afasta de 

fantasmas egoísticos, sendo o principal deles o conceito ultrapassado de soberania. 

 

2.3 TENDÊNCIAS DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 não pode – nem deve – 

ser interpretada isoladamente. Se nem mesmo seus dispositivos são interpretados às tiras, 

como ironizou Eros Grau199, que dirá interpretá-la, em sua inteireza, sem verificar a sua 

inserção histórico-temporal na seara do constitucionalismo. 

A propósito, convém ressaltar que a Constituição Federal, de 1988, está inserida em 

um contexto que ficou conhecido como Neoconstitucionalismo, em que o termo “neo” 

refere-se, pretensamente, a uma nova abordagem que, se não se divorcia, ao menos supera 

o constitucionalismo tradicional, de cunho formalista. 

Como se verá mais adiante, essa nova abordagem do constitucionalismo, ora 

renovado, repousa sobre uma mudança de paradigma do Estado, que passou a assimilar 

novas tendências e passou a olhar mais para fora de sua ordem jurídica do que para dentro 

dela, afastando-se do paradigma do Estado ensimesmado de outrora.  

Por outro lado, essa nova interpretação do constitucionalismo também tem remanso 

na própria reflexão sobre os valores que informam os dispositivos constitucionais, 

doravante fundamentados em valores universais. 

 

 

 

                                           
198 Id., ibid., pp. 70-71. 
199 GRAU, Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 77. No mesmo sentido, do mesmo autor: GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 

1988. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 176-177. 
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2.3.1 Relação entre constitucionalismo e neoconstitucionalismo 

 

Antes de se referir ao termo “neoconstitucionalismo” como uma das possíveis 

formas de interpretação da realidade constitucional contemporânea, é necessário conceituar 

“constitucionalismo”, uma vez que o emprego do prefixo “neo”, para referir um “novo 

constitucionalismo”, sugere tanto a possibilidade de superação, quanto de aprimoramento 

de um modelo ou de uma prática. 

Nesse sentido, convém clarificar que “constitucionalismo” é um termo empregado, 

com frequência, para designar um debate jurídico-filosófico que tem, ao menos, três 

características200. 

Em primeiro sentido, significa a própria tentativa de compreensão do conceito de 

constituição, a partir dos elementos formais e materiais que compõem o seu texto, 

existindo, no ponto, também a discussão sobre a sua origem, forma e conteúdo. 

Em uma segunda acepção, o termo “constitucionalismo” designa a tradução 

filosófica do liberalismo político dos séculos XVIII e XIX201 no tocante à crescente 

limitação do soberano em detrimento de governos absolutistas202, tendo sido fruto das 

revoluções liberais ocorridas na virada do século XVIII para o século XIX. Nesse período 

destacam-se, evidentemente, as mudanças trazidas pela independência dos Estados Unidos 

e pela Revolução Francesa. 

Na aproximação ocorrida entre as revoluções citadas e o conceito de Constituição, 

fruto da postura liberal203, engendrada pelos ideais iluministas, Gilberto Bercovici204, por 

                                           
200 BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, democracia e imperialismo de la moral. In: CARBONELL, 

Miguel de (Ed). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Ed. Trotta, 2009, pp. 259-260. 
201 Nesse sentido, Dalmo Dallari afirma que, mesmo tendo origens filosóficas na Antiguidade, o 

“Constitucionalismo, assim como a moderna democracia, tem suas raízes no desmoronamento do sistema 

político medieval, passando por uma fase de evolução que iria culminar no século XVIII, quando surgem os 

documentos legislativos a que se deu o nome de Constituição.” (DALLARI, Dalmo. Elementos de Teoria 

Geral do Estado. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 198). No mesmo sentido, cf. FLEINER-GERSTER, 

Thomas. Teoria geral do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 125 e ss. 
202 No mesmo sentido, J. J. Gomes Canotilho sugere que “Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que 

ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social de uma comunidade.” (Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 51). 
203 Neste ponto convém ressaltar que quando se fala de postura liberal, refere-se ao liberalismo político, que 

não coincide, necessariamente, com o liberalismo econômico. Cite-se, v. g., Hans Kelsen, in verbis “[...] Na 

medida em que a opinião pública só pode surgir onde são garantidas a liberdade intelectual, a liberdade de 

expressão, imprensa e religião, a democracia coincide com o liberalismo político – embora não 

necessariamente com o liberalismo econômico.” (KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 411-412). 
204 “Em 1789, constituição e revolução coincidem. A concretização da revolução é a constituição. Com a 

perpetuação do estado revolucionário, tornam-se incompatíveis. A constituição passa a ser exigida por 

aqueles preocupados em terminar a revolução, vista agora como geradora de desordem, não de ordem. 
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exemplo, afirma que “a concretização da revolução é a constituição”, tendo em vista que 

ela tinha tanto a função de impingir ao absolutismo a sua derrocada, quanto colocar limites 

nos rumos descontrolados, porventura tomados pelas revoluções205. Pode-se citar como 

exemplo o período do terror jacobino, no qual a Revolução Francesa – na célebre 

expressão repetida a cântaros e atribuída ao presidente da Assembleia Nacional Francesa, 

em 1793, Pierre Verginiaud – tal qual Saturno, acabaria por engolir os próprios filhos. 

Por fim, em um terceiro sentido, de maneira mais estrita, o termo 

“constitucionalismo” designa o próprio objeto de estudo da teoria do Direito 

Constitucional, que é a acepção que mais interessa quando o assunto é a conceituação de 

“neoconstitucionalismo” em face de um pretenso “constitucionalismo” já existente206, 

trazendo consigo, necessariamente, um debate, no âmbito da doutrina do Direito 

Constitucional acerca do estudo sistemático da disciplina, considerando seus elementos 

históricos informadores. 

O constitucionalismo contemporâneo tem definido suas principais características 

nos últimos 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial207. Desde então o 

constitucionalismo não tem permanecido como um modelo estático, tendo evoluído em 

muitos sentidos e formas. Por este motivo, é possível falar tanto num (neo) 

constitucionalismo ou mesmo em (neo) constitucionalismo(s), uma vez que esse processo 

de amadurecimento e evolução do estudo e da concepção do Direito Constitucional evoluiu 

de diversas maneiras, em diferentes locais. 

 

 

 

                                                                                                                                
Laoulaye chega a afirmar categoricamente que liberdade e revolução são duas coisas distintas e opostas. Na 

passagem do estado revolucionário para o estado ordinário, se fez [sic] necessária a função ordenadora e 

estabilizadora da constituição.” (BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do 

constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 158). 
205 Convém, também, esclarecer que o termo “revoluções” aqui empregado para se referir aos acontecimentos 

presenciados na França e na América, no final do século XVIII e início do século XIX, é um conceito 

histórico-cultural, na esteira do que sugere Paulo Bonavides: “A revolução é um tema aberto à investigação 

de historiadores, cientistas políticos, filósofos da cultura, psicólogos sociais, juristas e sociólogos. [...] Como 

ocorre com todos os fenômenos sociais (e a contribuição idealista a esse respeito foi  de suma importância 

para que se chegasse a tal conclusão) na revolução o homem é de modo concomitante sujeito e objeto. A 

revolução não é acontecimento natural, mas efeito também de ideias, trabalhadas na mente solitária dos 

pensadores, antes pois de descerem às massas e arrebatá-las para a ação.” (Cf. BONAVIDES, Paulo. Ciência 

política. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 437). 
206 Nesse sentido, cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed. São Paulo: 

Malheiro, 2004, p. 43. 
207 BARBERIS, Mauro. Op. cit., 2009, p. 9. 
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2.3.2 Neoconstitucionalismo: origem histórica e principais características 

 

As constituições modernas têm incorporado em seus debates a complexidade da 

sociedade e o pluralismo jurídico. Por esse motivo vem sendo possível, no âmbito do 

Direito Constitucional, desenvolver um traço voltado ao desenvolvimento da dignidade da 

pessoa humana e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária208,209. Nesse 

sentido, a partir da Constituição, ocorre uma aproximação entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno, pois, conforme sugere Vicente Marotta Rangel210, o Direito Constitucional 

demonstra a técnica para além da própria dogmática da liberdade do indivíduo em face do 

poder estatal211. 

Por esse motivo, atentos à afirmação histórica dos direitos humanos, é possível 

afirmar que no âmago das constituições democráticas modernas, encontra-se a temática da 

proteção dos direitos fundamentais212, que se apresentam, muitas vezes, na forma de 

metarregras, consubstanciando o “direito a ter direitos”, outrora referido por Hanna Arendt. 

Em sendo o neoconstitucionalismo uma terminologia de emprego relativamente 

recente dentro do estudo do Estado constitucional contemporâneo, não são poucos aqueles 

que questionam se há algo novo nesse processo, pois supõe-se alguma superação, ou ao 

menos uma novidade a partir do estudo constitucional ora em curso213. 

O neoconstitucionalismo pretende, conforme sugere Miguel Carbonell, “explicar 

um conjunto de textos constitucionais surgidos após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo 

                                           
208 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas XFB 

públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 25. 
209 Cf., por exemplo, o art. 3º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no qual consta 

que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais da República 

brasileira. 
210 “Seria errôneo supor que da existência do Direito Internacional se seguisse necessariamente a negação do 

próprio Estado como da existência deste se inferisse também necessariamente a negação daquele. A 

experiência histórica nos mostra que, ao contrário, o esforço de organização da ordem jurídica interna se tem 

feito acompanhar do reconhecimento das normas de convivência internacional e mesmo do desejo de 

incorporá-las a essa ordem. O chamado Direito Constitucional Internacional demonstra, como reiteradamente 

ensinou Mirkine-Guetzévitch, que a técnica da liberdade e a técnica da paz se unem e se completam.” 

(MAROTTA RANGEL, Vicente. Os conflitos entre o direito interno e os tratados internacionais. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1967, v. 62, pp. 81-134, p. 89). 
211 Na mesma toada, Alfredo Attié Júnior sugere que a constituição transcende o conceito de instrumento de 

dominação por meio da imposição de uma ordem jurídica por um Estado-leviatã. “Devemos recuperar para o 

Direito a noção de fundamento, em particular de fundamento da sociedade política, isto na medida em que 

não se confunda com a procura da razão da dominação.” (Cf. ATTIÉ JÚNIOR, Alfredo. O Direito 

Constitucional como Processo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

1989/1990, v. 84/85, pp. 92-108, p. 100). 
212 CAMBI, Eduardo. Op. cit., 2009, p. 21. 
213 CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo en su labirinto In: CARBONELL, Miguel. Teoría 

del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Madrid: Editorial Tortta, 2007, p. 9. 
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a partir dos anos 70, que apresentam uma série de normas materiais, pautando uma atuação 

do Estado por meio da ordenação entre fins e objetivos”214. 

Partindo do pressuposto de que a Constituição é um elemento transformador215, o 

neoconstitucionalismo está voltado à realização do Estado democrático, por ocasião da 

efetivação dos direitos fundamentais, que são resultado de duras e difíceis conquistas 

sociais. Nesse sentido, considerando-se a Constituição um elemento transformador não se 

pode deixar de reconhecer que, tal como sugere Marcelo Neves, a Constituição é, por 

definição, uma intersecção entre aspirações jurídicas e políticas, formando, a partir de uma 

interpretação da teoria dos sistemas luhmanniana, um acoplamento estrutural entre Direito 

e Política216. 

Diante dessa posição de centralidade dos direitos humanos fundamentais, tanto nas 

discussões de Direito Constitucional, quanto nas de Direito Internacional217, o 

neoconstitucionalismo representa um novo método de compreensão do Direito 

Constitucional, levando em conta que a Constituição não pode ser interpretada em 

separado de standards morais218,219
, considerando uma abertura nas fontes do próprio 

Direito Constitucional, bem como no Direito Interno220. 

                                           
214 Id., ibid., pp. 9-10. 
215 CAMBI, Eduardo. Op. cit., 2009, p 27.  
216 “[...] Ou seja, embora na acepção estritamente moderna a Constituição possa ser apreendida como ‘uma 

limitação jurídica ao governo’, ‘a antítese do regime arbitrário’ (constitucionalismo), daí não decorre 

forçosamente que seja concebida como uma ‘declaração’ de valores político-jurídicos preexistentes, inerentes 

à pessoa humana, ou como produto da evolução da consciência moral no sentido de uma moral pós-

convencional ou universal [...]. É possível, também, uma leitura no sentido de que a Constituição na acepção 

moderna é fator e produto da diferenciação funcional entre direito e política como subsistemas da sociedade. 

Nessa perspectiva, a constitucionalização apresenta-se como o processo através do qual se realiza essa 

diferenciação.” (NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 

65 e ss.).  
217 Segundo palavras de André de Carvalho Ramos, in verbis: “Os direitos humanos representam hoje a nova 

centralidade do Direito Constitucional e também do Direito Internacional. No Direito Constitucional há a 

jusfundamentalização do Direito, fenômeno pelo qual as diferentes normas de um ordenamento jurídico se 

formatam à luz dos direitos fundamentais. Trata-se de uma verdadeira ‘filtragem pro homine’, na qual todas 

as normas do ordenamento jurídico devem ser compatíveis com a promoção da dignidade humana.” 

(RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014a, p. 88). 
218 BRITTO, Thays Oliveira de; AGRA, Walber de Moura. Neoconstitucionalismo.  In: FRANCISCO, José 

Carlos (Org.). Neoconstitucionalismo e atividade jurisdicional: do passivismo ao ativismo judicial. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2012, p. 23. 
219 A respeito da existência de preocupações de ordem moral no Direito contemporâneo, o Juiz Levi Carneiro 

– que foi um dos representantes brasileiros na Corte Internacional de Justiça, ao falar sobre a guinada 

jusnaturalista nas relações jurídicas após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então 

em gestação, afirma, in verbis: “Agora, estamos a caminho do novo e supremo triunfo, que será, no campo do 

Direito Internacional, a declaração internacional dos direitos do homem, consagração definitiva dos 

princípios da justiça e da razão, afirmação do Direito Natural no campo das relações internacionais. Ela há de 

repercutir, larga e profundamente, em todos os povos civilizados, generalizando e fortalecendo o regime 

democrático, e consagrando definitivamente o movimento de moralização do Direito, de interpenetração do 

Direito e da Moral.” (CARNEIRO, Levi. As preocupações de ordem moral no direito contemporâneo, 

especialmente no direito internacional. Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 1947, 
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Com efeito, em se considerando o direito como um fato social, ele não pode ser 

pensado de forma isolada, “necessitando uma exegese que leve em conta os valores que 

permeiam a sociedade”221. 

A Constituição não pode ser mais considerada despretensiosamente como a norma 

mais elevada do Ordenamento Jurídico, pois, se por um lado, os direitos humanos 

fundamentais adquiriram posição central no estudo do Direito Constitucional, por outro, 

esses mesmos direitos têm como características a sua universalidade222, motivo pelo qual é 

possível concluir que a fundamentação do epicentro axiológico das constituições dos 

modernos Estados Constitucionais de Direito, que coincide com a temática da proteção dos 

direitos fundamentais, transcende a própria Constituição e demanda uma fundamentação 

que vai além do Direito Constitucional.  

 

2.3.3 O recurso à moral universal como característica do constitucionalismo 

democrático contemporâneo 

 

Superando uma concepção juspositivista da Constituição, bem como uma pretensa 

imperatividade da atividade legislativa do constituinte – enquanto fonte maior do Direito 

Constitucional –, ao tentar mitigar a separação entre direito e moral, o moderno 

constitucionalismo assimila a influência da globalização num contexto de complexidade 

social da pós-modernidade, demonstrando uma característica que Gustavo Zagrebelsky 

                                                                                                                                
ano 3, n. 5, pp. 5-25, p. 25). No mesmo sentido expressa Pablo Verdú, in verbis: “Como se ve, la temática 

condensada, finamente tratada y con análisis penetrantes y certeros, comprende una síntesis acabada del 

Derecho Internacional. […] El Derecho Natural vuelve y de manera expresiva y rica en resultados.” 

(VERDÚ, Pablo Lucas. Recientes aportaciones sobre los fundamentos iusnaturalistas del Derecho 

Internacional. Revista española de derecho internacional, 1951, v. IV, n. 1, pp. 135-142, p. 142). 
220 Sobre a importância do estudo das fontes de uma disciplina, André de Carvalho Ramos inaugura artigo na 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, afirmando que: “O estudo das fontes do 

direito é imprescindível em qualquer disciplina jurídica, pois delimita o conjunto das normas que a compõe.” 

(Cf. RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade de fontes e o novo Direito Internacional Privado. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2014b, v. 109, pp. 597-620, p. 597). 
221 BRITTO, Thays Oliveira de; AGRA, Walber de Moura. Op. cit.,  2012, p. 26. 
222 Segundo André de Carvalho Ramos, o debate acerca da universalidade dos direitos humanos perpassa por 

três planos centrais, quais sejam: (1) a titularidade desses direitos, que deve ser do indivíduo, universalmente 

considerado; (2) a atemporalidade, uma vez que os homens devem possuí-los em qualquer momento 

histórico; e (3) a cultura, pois os direitos humanos estão presentes em qualquer cultura. “[...] Com efeito, a 

universalidade dos direitos humanos pode ser entendida em três planos. O primeiro plano é o da titularidade. 

Assim, os direitos humanos são universais porque seus titulares são os seres humanos, sem distinção de 

qualquer ordem (religião, gênero, convicção política, raça, nacionalidade, entre outros). O segundo plano é o 

temporal, no qual os direitos humanos são universais, pois os homens os possuem em qualquer época da 

história. Por fim, há o plano dito cultural, no qual os direitos humanos são universais porque permeiam todas 

as culturas humanas, em qualquer parte do globo.” (Cf. RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos 

Direitos Humanos na ordem internacional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 146). 
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chamou de “direito dúctil”223. Este é apresentado como a flexibilidade jurídica voltada à 

adaptação, no caso do Direito Constitucional, a um novo tempo, que demanda inéditas 

interpretações e soluções, sob pena de, caso não haja essa modelagem, tornar-se 

anacrônico. 

Ainda, segundo Gustavo Zagrebelsky, a única saída para que o constitucionalismo 

se descole de um destino fadado ao insucesso, e entre em sua plenitude, é justamente 

amoldar-se e adaptar-se a uma realidade de coexistência e de compromisso. A 

coexistência, neste caso, pode se referir tanto à pluralidade de ordem jurídica, quanto à de 

valores informadores, ao passo que o compromisso, aqui referido, é justamente com a 

necessidade de se conceber a disciplina do Direito Constitucional, compromissada com 

uma formulação, interpretação e aplicação compatível com as demandas sociais de seu 

tempo, pensando o indivíduo em concreto e não mais em abstrato224, distanciando-se da 

resignação contemplativa da improvável vinda de dias melhores225. 

O neoconstitucionalismo, como principal representante dessa renovação vivenciada 

no constitucionalismo contemporâneo, propõe a superação do paradigma da validade 

formal do Direito226. A forma como essa superação é possível é o recurso a que se chamou 

de “imperialismo da moral”, segundo o qual o principal traço de um constitucionalismo 

arrojado é justamente a busca pelos valores e pelo real sentido da Constituição, 

considerada em face de seu núcleo essencial voltado à proteção dos direitos humanos. 

O imperialismo da moral, incorporado nos debates jurídico-filosóficos do 

constitucionalismo, representa, conforme sugere Mauro Barberis, “uma reação dos juristas 

e dos filósofos do Direito dos anos 90 do século XX diante de imperialismos indesejáveis 

outrora vivenciados”227. Refere-se, pois, às atrocidades cometidas nas duas guerras 

mundiais vivenciadas no século XX, bem como nas reiteradas violações de direitos 

presenciadas mundialmente nos eventos da Guerra Fria e nos fatos dela decorrentes. 

                                           
223 “Si, mediante una palabra lo más aproximada posible, quisiéramos indicar el sentido de este carácter 

esencial del derecho de los Estados constitucionales actuales, quizás podríamos usar la imagen de la 

ductilidad.” (ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 6ª ed. Madrid: Ed. Trotta, 2005, p. 14). 
224 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 8. 
225 “Se trata, por el contrario, de una mayor plenitud de vida constitucional que no debe mantenerse conla 

actitud resignada de quien se pliega a una necesidad en espera de tiempos mejores para restaurar una 

concepción constitucional simplificada, menos basada en el compromiso y, por tanto, en este sentido, fuerte. 

Una plenitud de vida colectiva que exige actitudes moderadas (una aurea medietas), pero positivas y 

constructivas, y que puede mantenerse con la consciencia de quien sabe que este ideal corresponde a una 

visión de la vida y a un ethos en modo alguno despreciables.” (ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. cit., 2005, p. 

15). 
226 CAMBI, Eduardo. Op. cit., 2009, p. 35. 
227 BARBERIS, Mauro. Op. cit., 2009, p. 270. 
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A moral referida pelos neoconstitucionalistas, na esteira do que sugere Georg 

Hegel228,229, é tal que deve ser entendida como o recurso a valores que possibilitem uma 

nova identidade para o estudo do Direito Constitucional para além da legalidade estrita230, 

considerando elementos que possam traduzir, dentre outros, a centralidade dos Direitos 

Humanos Fundamentais, característica tanto do Direito Constitucional quanto do Direito 

Internacional231 contemporâneos, conforme suprarreferido, haja vista a característica 

universal desses direitos, cujos titulares são todos os seres humanos, “não importando 

nenhuma qualidade adicional, como nacionalidade, opção política, orientação sexual, 

credo”232, etc. 

 

2.3.4 Entre a centralidade dos Direitos Humanos no constitucionalismo democrático e 

o universalismo do Direito Internacional 

 

Diante do exposto anteriormente, não é defeso traçar uma relação entre a posição 

central ocupada pelos Direitos Humanos Fundamentais, no Direito Constitucional, e a 

pretensão universalista do Direito Internacional. 

                                           
228 “O conteúdo objetivo da moralidade que se substitui ao bem abstrato é, através da subjetividade como 

forma infinita, a substância concreta. Em si mesma, portanto, estabelece ela diferenças que, assim, são pelo 

conceito ao mesmo tempo determinadas; por elas a realidade moral objetiva obtém um conteúdo fixo, 

necessário para si, e que está acima da opinião e da subjetiva boa vontade. É a firmeza que mantém as leis 

e instituições, que existe em si e para si.” (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do 

Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 141, grifo nosso). 
229 No mesmo sentido, expressa José Ferrater Mora: “A moral é, nesse caso, aquilo que se submete a um 

valor, enquanto imoral e o amoral são, respectivamente, aquilo que se opõe a qualquer valor e aquilo que é 

indiferente ao valor. Hegel distinguiu entre a moralidade como moralidade subjectiva e a moralidade como 

moralidade objectiva. Enquanto a primeira consiste no cumprimento do dever, pelo acto de vontade, a 

segunda é obediência à lei moral enquanto fixada pelas normas, leis e costumes da sociedade, a qual 

representa ao mesmo tempo o espírito objectivo. Hegel considera que a mera boa vontade subjectiva é 

insuficiente. É mister que a boa vontade subjectiva não perca em si mesma ou, se quiser, mantenha 

simplesmente de que aspira ao bem. O subjectivismo é aqui meramente abstracto. Para que chegue a ser 

concreto, é preciso que se integre com o objectivo, que se manifesta moralmente como moralidade objectiva. 

Esta também não é uma acção moral simplesmente mecânica: é a racionalidade da moral universal concreta 

que pode dar um conteúdo à moralidade subjectiva da mera consciência moral.” (cf. MORA, José Ferrater. 

Dicionário de Filosofia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1978, p. 191, sic). 
230 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2005, v. 240, pp. 4-5. 
231 A propósito, em texto escrito já no final de sua longa vida dedicada aos debates jusfilosóficos e publicado 

postumamente, Dworkin defende o retorno a um conceito valorativo de Direito Internacional. Nesse sentido, 

o cerne da proposta formulada por Dworkin reside numa compreensão do Direito Internacional que 

transcenda uma perspectiva voluntarista baseada no consentimento do Estado, devido à existência de uma 

moral universal reconhecida que está sendo reconhecida pari passu com a construção de um conceito de 

Direito Internacional por meio de sua constante interpretação doutrinária. Para o autor, in verbis: “We must 

abandon the positivistic, supposedly consent-based jurisprudence of international law: that is flawed beyond 

redemption. We should return to that I take to be a golden age of the subject, seventeenth-century European 

politics, to an at least partially moralized conception of international law. […].” (Cf. DWORKIN, Ronald. 

Op. cit., 2013, p. 13). 
232 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014a, p. 89. 
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A ordem jurídica internacional, com seus sujeitos, fontes e instituições, está 

baseada num fundamento, o qual confere legitimidade ao ordenamento jurídico 

internacional. Nesse sentido, para a garantia da efetividade do Direito Internacional, seu 

fundamento deve ser universal e capaz de garantir a existência do Direito Internacional em 

todos os lugares do globo, independentemente de suas particularidades e características 

únicas que lhe sejam próprias. 

Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, a universalidade do Direito 

Internacional não poderia ser alcançada com bases restritas no Direito Positivo233. Nesse 

sentido, o autor defende a existência de um mínimo irredutível, que constituiria a base 

material do Direito Internacional, assim assentado sobre a consciência humana234. O 

fundamento do Direito Internacional contemporâneo deve estar conectado com a própria 

natureza humana, visto que são os homens os elementos sempre presentes nesse direito, 

independentemente de sua nacionalidade, crença, etc. A universalidade, enquanto 

fundamento do Direito Internacional, existe porque há algo que une as diferenças235. 

O caráter universal não pressupõe a eliminação da pluralidade. As diversidades 

culturais encontradas em cada local do globo não necessitam ser anuladas para o 

estabelecimento da universalidade, pois local e universal coexistem harmonicamente. 

Convém, pois, repisar que os princípios norteadores do Direito Internacional, que 

são resultado direto do fundamento desse direito, estão sempre em evolução, modificando-

se para abarcar as mudanças que ocorrem na comunidade internacional. O fundamento, 

portanto, pode ser axiomático, posto que pautado em valores – e irredutível, mas seus 

princípios, que são derivados diretamente dele, e todo o mais que ele origina e legitima, 

                                           
233 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. International Law for Humankind: towards a new jus 

gentium (I) General Course on Public International Law. Recueil de cours, 2005/2006, v. 316, p. 202. 
234 Id., Ibid., p. 183. 
235 A respeito da separação entre argumentos de ordem legal e moral, Ronald Dworkin defende que tal 

preocupação, no atual estágio de desenvolvimento do Direito Internacional, não é conveniente. Isso porque, 

na visão do autor, o conceito de Direito Internacional, ao buscar o seu fundamento, não deve apartar, por 

enquanto, a moral e os valores que contribuem para a compreensão do Direito Internacional, pois a busca por 

uma conceituação estrita, normativista e voluntarista, mostra-se mais deletéria – por apresentar resultados 

inconclusivos sobre a juridicidade do Direito Internacional – do que valiosa, do ponto epistemológico. Além 

disso, ressalta o autor nova-iorquino, com o emprego de uma metáfora, que nesse momento, é mais 

importante cuidar da adubação das raízes do Direito Internacional do que propriamente se preocupar com 

seus galhos. “If law is understood as a special part of political morality, and if it serves its community well, it 

doctrines will crystallize over time. Its roots in political will grow less prominent – though will be available 

when needed – in ordinary legal argument. That progress from principle to doctrine will signal its success. 

But a rigid separation between legal and moral argument in the development of international law would 

be premature now and would accelerate its irrelevance. We must free the subject from the torpor of legal 

positivism. We need, now, to nourish the roots, not the twigs, of international law.” (Cf. DWORKIN, 

Ronald. Op. cit., 2013, p. 30, grifo nosso).   
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inclusive o seu próprio caráter de universalidade, deve conter um movimento de expansão 

inclusivo e dinâmico. 

A propósito, é possível afirmar que ao se cogitar uma fundamentação universalista 

para o Direito, no caso o Internacional, considerando a sua existência em todos os lugares 

do globo, independentemente de suas peculiaridades, tal ideal se aproxima da 

concretização de um senso de justiça, enquanto primeiro princípio basilar do Direito, na 

esteira do que sugere Otfried Höffe236. 

É necessário ressaltar, também, que o universalismo do Direito Internacional, que 

se apresenta como um cerne, contendo uma base material irredutível, aproximando-se do 

sentido de uma lei natural dos homens, conforme sugere Samuel Pufendorf237, é um dos 

elementos que possibilita a vida tolerante em sociedade, autorizando, na esteira de 

Immanuel Kant238, falar, num segundo momento, em cosmopolitismo a partir do conjunto 

das espécies, assim entendido como o primado da humanidade sobre as nações rumo à sua 

união civil239. 

 

2.4 A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E A SUA ABERTURA AO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

Neste ponto convém contextualizar a Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, à luz do processo de abertura ao Direito Internacional, partindo da adoção 

de uma filosofia cooperativista e da assunção de valores comuns entre o Direito 

                                           
236“Com isso, formula-se o primeiro princípio de justiça constitutiva de Direito. Colocado numa posição 

ainda anterior aos princípios de justiça tradicionais, e também anterior ao princípio da maior liberdade igual 

de Rawls, esse princípio consiste em um imperativo jurídico universal: enquanto essência de regras com 

validade rigorosamente universal, o direito opõe-se  à arbitrariedade pessoal e à violência pessoal, devendo, 

exatamente por esse motivo, dominar em todos os lugares entre os homens.” (Cf. HÖFFE, Otfried. A 

democracia no mundo de hoje. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 63).  
237 “Então, as regras desse companheirismo, que são as Leis da Sociedade Humana, por meio das quais os 

Homens são orientados sobre como se tornar membros úteis dessa sociedade, e sem as quais ela faz-se em 

pedações, são chamadas de Leis da Natureza, ou Direito Natural.” (PUFENDORD, Samuel. Os deveres do 

homem e do cidadão de acordo com as leis do Direito Natural. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, pp. 95-

96).  
238 “De um ponto de vista metafísico, qualquer que seja o conceito que se faça da liberdade da vontade, as 

suas manifestações – as ações humanas – como todo outro acontecimento natural, são determinadas por leis 

naturais universais. A história, que se ocupa da narrativa dessas manifestações, por mais profundamente 

ocultas que possam estar as suas causas, permite, todavia, esperar que, com a observação, em suas linhas 

gerais, do jogo da liberdade humana, ela possa aí encontrar um curso regular – dessa forma, o que se mostra 

confuso e irregular nos sujeitos individuais poderá ser reconhecido, no conjunto da espécie, como um 

desenvolvimento contínuo e progressivo, embora lento, das suas disposições originais.” (KANT, Immanuel. 

Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 3). 
239 Considerando a dimensão antropológica como expressão do fundamento do Direito Internacional 

contemporâneo, o universalismo corresponde, no contexto da relação de alteridade, a uma identidade entre os 

seres humanos, necessária para que o cosmopolitismo se realize. Trata-se, portanto, de um ideal com 

potencial a tornar-se realidade. 
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Internacional e o Direito Interno. Parte-se das tendências neoconstitucionalistas que 

contribuíram na escrita de várias Constituições nos últimos anos e décadas, sobretudo a 

partir da segunda metade do século XX. 

No caso brasileiro, conforme se verá mais adiante, a Constituição Federal de 1988 

não caminhou na contramão da tendência neoconstitucionalista e, justamente por esse 

motivo, pôde-se perceber uma conformação da ordem jurídica brasileira ao Direito 

Internacional240, a partir da nova realidade constitucional, que não toma o Estado como o 

fim em si mesmo de uma ordem jurídica interna241. 

 

2.4.1 Constituição e relações exteriores 

 

Um dos possíveis conceitos de Constituição é justamente aquele que a aponta como 

um documento que contém aspectos essenciais da organização do Estado e de suas 

atividades242. Em outro sentido, a Constituição é o próprio símbolo de um Estado 

Democrático de Direito243,244. 

                                           
240 “No caso do Brasil, por exemplo, percebe-se que a intenção da Constituição brasileira é conformar a 

ordem jurídica interna aos ditames do Direitos Internacional.” (FINKELSTEIN, Cláudio. Hierarquia das 

normas no Direito Internacional: jus cogens e metaconstitucionalismo. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 173). 
241 Nesse ponto, há quem diga que as Constituições contemporâneas adquiriram um traço metaconstitucional, 

justamente por superar o Estado como paradigma. Nesse sentido, afirma Neil Walker, in verbis: 

“Metaconstitutionalism is a type of legal discourse which has the same object of reference as constitutional 

law, but which, unlike constitutional law, is not nested in the state and does not look to the state as its 

fundamental source of validity. Rather, metaconstitutional law, notwithstanding the often competing claims 

made on behalf of the state through its traditional constitutional discourse and representations of 

sovereignty, always claims a higher or deeper normative authority, purporting variously to authorise, 

instruct, influence, supplement or supplant state law. Metaconstitutional law belongs to a post-Westphalian 

world - a world in which the state is no longer the unrivalled unit of political authority and in which state 

constitutional law and traditional international law, the juridical supports of the Westphalian system, are no 

longer the dominant forms of public law. Metaconstitutional law comes in many forms, including, in its most 

developed forms, the `meta-state' law of the EU itself, and, at the `meta-meta' level, the legal relationships 

between states and meta-states, and between these and the other emergent polities - Schengen, Euroland, 

Council of Europe, GATT/WTO etc., - associated with the new pattern of flexibility and multi-dimensionality 

in public law.” (WALKER, Neil. Flexibility within a metaconstitutional frame: reflections on the future of 

legal authority in Europe. Harvard Jean Monnet Working Papers, 1999, v. 12. Disponível em: 

http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/99/991202.html#TopOfPage. Acesso em: 22 dez. 2016). 
242 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 38. 
243 “A Constituição Federal é o documento formal que rege o ordenamento jurídico interno. De fato, a 

Constituição Federal é o verdadeiro signo do Estado Democrático de Direito. Independentemente das 

percepções positivistas, jusnaturalistas ou sistêmicas do Direito, fato é que a constituição dos Estados é a sua 

lei maior. Interessante é perceber que em um mundo globalizado, em plena sociedade da informação, muito 

dificilmente Estados democráticos irão prever princípios contrários ou que extrapolem a ordem internacional, 

institucionalizada através do Direito Internacional.” (FINKELSTEIN, Cláudio. Op. cit., 2013, pp. 172-173). 
244 Nesse ponto, André Guardia afirma que a Constituição não pode ser apreciada apenas sob o espectro da 

legalidade de um Estado de Direito. Trata-se a Constituição brasileira de 1988, verdadeiramente, de um 

Estado Democrático de Direito. “Não há que falar, portanto, em mero Estado Democrático, caracterizado 

pela estreita participação do povo na tomada de determinadas decisões. Trata-se de Estado Democrático de 

http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/99/991202.html#TopOfPage


89 

 

Partindo do pressuposto de que se vive em um mundo globalizado, no qual as 

relações internacionais se apresentam cada vez mais de forma complexa, em sendo a 

globalização processo irreversível de interação entre aqueles que existem numa sociedade 

dita global245, é possível intuir que a temática do relacionamento dos Estados com o 

restante da comunidade internacional é assunto de verniz constitucional e, por esse motivo, 

está presente nos principais documentos constitucionais contemporâneos. 

Uma das peculiaridades da Modernidade é justamente o contorno jurídico que é 

dado às relações internacionais à luz de uma convivência entre as mais diversas ordens 

jurídicas246 na tentativa de compatibilizá-las247. 

Até recentemente, os Estados se preocupavam, a nível constitucional, com temas 

clássicos das relações exteriores, sendo os principais deles o território e a fixação de 

limites ao exercício da soberania nacional. Atualmente, porém, é possível afirmar, sem 

embargos, que a abrangência temática do Direito Internacional contemporâneo tem 

fertilizado os textos constitucionais, os quais incorporam temas oriundos de discussões 

internacionais – tais como a questão da normatização, proteção e promoção de direitos, a 

proteção ambiental, a preocupação com as questões climáticas, o combate à criminalidade 

internacional, o comércio internacionalizado248 – ou mesmo têm normatizado assuntos 

internos cuja repercussão pode se apresentar em escala global, como é o caso dos direitos 

dos migrantes, da proteção de recursos naturais etc., ainda que tais referências sejam feitas 

de maneira difusa. 

                                                                                                                                
Direito, ente marcado não apenas pelo respeito à vontade popular e ao pluralismo político, mas, 

sobretudo, pela reverência aos seres humanos e aos direitos fundamentais que decorrem diretamente 

de sua dignidade.” (GUARDIA, André Felipe Thiago Selingardi. A dignidade da pessoa humana: da 

antropologia filosófica ao estado democrático de direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, 2014, v. 109, pp. 217-244, p. 220, grifo nosso). 
245 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e a globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 

1999, p. 6. 
246 “No âmbito da normatização das relações internacionais, o pluralismo jurídico se manifesta na medida em 

que o Direito Internacional construído a partir da vontade dos Estados soberanos – e como projeção dos 

respectivos ordenamentos – convive com outros sistemas de regras, edificados com base na vontade de outros 

protagonistas.” (DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 7). 
247 Anderson Teixeira refere-se, por exemplo, às tentativas de promover uma releitura, por meio de contornos 

jurídicos dados à teoria das relações internacionais, ao conceito de soberania, que precisa ser atualizado para 

não se mostrar (tão) anacrônico no contexto da globalização das relações jurídicas. Cf. o autor, in verbis: “A 

doutrina constitucionalista e jusinternacionalista tem tentado encontrar, nas últimas décadas, meios teóricos 

para adaptar a ideia de soberania nacional às características dos processos de globalização. Existem inúmeros 

exemplos de releituras do conceito de soberania aos quais a nossa proposta de globalismo pluriversalsita se 

mostra absolutamente compatível, como a reconsideração teórica, apresentada por András Jakab, que 

propugna a necessidade de uma new comprise, fórmula capaz de ‘neutralizar’ a questão da soberania 

mediante o fortalecimento da integração europeia, por outro lado, à noção de ‘soberania temperada’”, 

introduzida por Maurizio Fioravanti, a ideia de espaços regionais pode se apresentar como um eventual 

modelo institucional alternativo de ‘forma política mais ampla’.” (TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. 

Teoria pluriversalista do Direito Internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. XXI). 
248 CASSESE, Antonio. International Law. 2nd ed. New York: Oxford Press, 2005, pp. 44-45. 
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2.4.2 Utilização dos termos “internacionalização do Direito Constitucional” e “Direito 

Constitucional Internacional” 

 

Considerando a crescente presença de temas de interesse do Direito Internacional 

nos textos constitucionais, vêm sendo empregados, na doutrina, os termos “Direito 

Constitucional Internacional” ou mesmo “internacionalização do Direito Constitucional”, 

sendo que, no contexto em que são referidas, a primeira expressão corresponde a um 

processo no qual ela se mostra como resultado. 

Já por “internacionalização do Direito Constitucional”249 entende-se, na esteira do 

suprarreferido, a crescente incorporação, nos textos constitucionais, de referências diretas 

ou indiretas a temas do Direito Internacional. Trata-se, portanto, segundo entendimento de 

Cláudio Finkelstein250, da concretização do imperativo de o Direito se adaptar à realidade 

contemporânea decorrente da emergência de novos paradigmas. 

Tal processo, que antes se apresentava apenas como uma tendência das 

Constituições tratarem expressamente de assuntos de interesse de suas relações exteriores, 

vem ocorrendo, lentamente e, acredita-se, tem sido potencializado pelo processo de 

internacionalização dos Direitos Humanos, que vem ocorrendo, sobretudo, após a 

institucionalização da Organização das Nações Unidas, após a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e, também, após a entrada em vigor do Pacto de Direitos Civis e 

Políticos, e do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já referidos no primeiro 

capítulo do presente estudo. 

Essa crescente presença da temática das relações exteriores e, por fim, dos próprios 

temas do Direito Internacional nas Constituições, sobretudo considerando a influência da 

atuação da Organização das Nações Unidas nos mais diversos temas da vida em sociedade, 

ajusta como luvas o emprego do termo “Constituições Transversais”. A expressão é 

utilizada para caracterizar as constituições que incorporam, em seu texto e na sua 

hermenêutica, insumos oriundos de diferentes ordens jurídicas – no caso, do Direito 

Internacional – e da política, conforme sugere Marcelo Neves, ao explicar o processo 

referido como “transconstitucionalismo”251. 

                                           
249 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 32. 
250 FINKELSTEIN, Cláudio. Op. cit., 2013, p. 168. 
251 Nesse sentido, Marcelo Neves afirma, in verbis: “O conceito de Constituições transversais refere-se ao 

entrelaçamento entre o direito e a política ou, no caso das “Constituições civis”, da sociedade mundial, um 

outro sistema social. A questão reside na relação entre sistemas funcionais, concentrando-se nos limites e 

possibilidades de construção de uma racionalidade transversal mediante o aprendizado recíproco e 

intercâmbio criativo.” (NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 

115). 
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A expressão “Direito Constitucional Internacional”, conforme salienta Celso de 

Albuquerque Mello252, pode ser entendida como “normas constitucionais que 

regulamentam as relações exteriores do Estado.” 

Convém, entretanto, na esteira do que ainda propõe Celso de Albuquerque Mello253, 

clarificar que o emprego do termo deve ser feito com cautela e de maneira contextualizada. 

Boris Mirkine-Guetzévitch, por exemplo, em seu curso de Direito Internacional Público da 

Academia da Haia, em 1953, utiliza a expressão para referir uma significação do Direito 

Interno no Direito Internacional254, ao passo que Arthur Robertson, em 1957, também em 

curso na Haia, utiliza a expressão “International Constitutional Law” para referir-se ao 

estudo das regras de instituições internacionais com vocação administrativa255. 

Para intento do presente estudo, faz sentido referir-se a um “direito constitucional 

internacional” na esteira do conceito suprarreferido de Celso de Albuquerque Mello256, em 

que pese o fato da expressão não possuir autonomia científica por lhe faltar objeto próprio, 

uma vez que corresponde apenas à parcela de estudo do Direito Constitucional com 

enfoque nos temas constitucionais que se abrem, contexto ou textualmente, ao Direito 

Internacional contemporâneo. 

 

2.4.3 A Constituição Federal brasileira de 1988 e a sua abertura 

 

Recentemente, dois processos vêm ocorrendo simultaneamente e merecem 

destaque: de um lado, a expansão da jurisdição constitucional do Direito – processo pelo 

qual as Constituições contemporâneas têm incorporado novas discussões; de outro, a 

expansão da regulamentação da vida em sociedade pelo Direito Internacional que, como 

dito, tem expandido seu raio de atuação e acabou por ocupar todos os ramos da vida em 

sociedade. 

 

                                           
252 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito constitucional internacional – uma introdução. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1994, p. 4. No mesmo sentido, cf. Vitor Geromel, in verbis: “Essa constante expansão do 

tratamento constitucional das relações exteriores deu origem a um campo de estudo denominado ‘Direito 

Constitucional Internacional.” (GEROMEL, Vitor. Jurisdição Internacional e Justiça brasileira. Belo 

Horizonte: Arraes Ed., 2015, p. 94). 
253 MELLO, Celso de Albuquerque. Op. cit., 1994, p. 3. 
254 MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris. Quelques problèmes de la mise en oeuvre de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme. Recueil des cours, 1953-II, v. 83, p. 41. 
255 “The subject which might be called international constitutional law is the study of the rules relating to the 

structure and functions of the organs of international administration – since it is unfortunately too soon to 

speak of the ‘organs of international government’.” (ROBERTSON, Arthur Henry. Legal problems of 

European integration. Recueil des cours, 1957, v. 91, p. 115). 
256 MELLO, Celso de Albuquerque. Op. cit., 1994, p. 31. 
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Em relação a esses dois processos, a Constituição Federal de 1988 não fugiu à regra 

dos documentos produzidos ao longo do seu período, posto que os assimilou, incorporando 

temas oriundos do Direito Internacional e enveredando pela constitucionalização de novos 

temas257. 

Nesse sentido, a história do constitucionalismo brasileiro tem se referido, quase 

como um truísmo, ao fato – verídico, diga-se de passagem – de ser a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, um documento muito inovador em diversas áreas 

do Direito Interno e, também, do ponto de vista do relacionamento do Direito Interno com 

o Direito Internacional. Flávia Piovesan afirma que o documento inaugura uma nova era no 

constitucionalismo brasileiro, marcado por uma orientação internacionalista sem 

precedentes258 e pela busca da justiça social259. 

A fim de evitar possíveis falácias de um truísmo não tão truísta assim, convém 

analisar os preceitos constitucionais da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, que promovem a relação entre o Direito Interno e o Internacional, compatível com a 

abertura constitucional supracomentada. 

É conveniente destacar que a abertura constitucional não iniciou com a 

Constituição Federal de 1988, visto que, conforme sugere Pedro Dallari260, em outras 

Constituições passadas já tenha havido um prenúncio dessa abertura.  

                                           
257 “Como em tantas outras matérias, coube à Constituição de 1988 a conformação desses dois fenômenos – a 

Constitucionalização do Direito e a expansão normativa do Direito Internacional – em nosso ordenamento. 

No que tange à internacionalização da vida e do direito, destaca-se o inédito art. 4º, dedicado exclusivamente 

às relações internacionais do país. A Constituição, é verdade, talvez se dedique à matéria menos do que seja 

desejável, mas – se a abordagem do assunto ainda deixa a desejar – resta, ao menos, a certeza de que estamos 

andando para frente.” (TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 2013, p. 7). 
258 Nas palavras de Flávia Piovesan, in verbis: “Em face desse cenário, percebe-se que a Carta de 1988 

introduziu inovações extremamente significativas no plano das relações internacionais. Se, por um lado, esta 

Constituição reproduz tanto a antiga preocupação vivida no Império no que se refere à independência 

nacional e à não intervenção como reproduz ainda os ideais republicanos voltados à defesa da paz, a Carta de 

1988 inova ao realçar uma orientação internacionalista jamais vista na história constitucional brasileira. A 

orientação internacionalista se traduz nos princípios da prevalência dos direitos humanos, da 

autodeterminação dos povos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e da cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade, nos termos do Artigo 4º, II, III, VIII e IX.” (PIOVESAN, Flávia. Direitos 

Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39). 
259 Cf., v. g., BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Eficácia das normas constitucionais e direitos 

sociais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 31. 
260 Segundo Pedro Dallari, in verbis: “A apreciação das Constituintes brasileiras, no tocante à elaboração dos 

referidos princípios [isto é, aqueles relacionados à temática das relações exteriores] permite observar que as 

disposições constitucionais relativas à matéria foram esculpidas ao longo do tempo, gestando-se, algumas 

vezes, no debate realizado em uma Assembleia, norma que só viria a se formalizar no texto produzido na 

Assembleia seguinte; exemplo disso é a adoção do mecanismo de arbitragem internacional para a solução de 

conflitos, que, mencionado na Carta de 1891, é inserido no artigo explicitamente dirigido à fixação de 

princípios na Constituição de 1934.” (DALLARI, Pedro. Constituição e relações exteriores. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 25). 
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Muito embora se possa observar avanços lineares e retrocessos pontuais261 na 

história das oito Constituições brasileiras (Constituição Imperial, de 1824; Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891; Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1934; Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 

1937; Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1946; Constituição do 

Brasil, de 1967; Constituição da República Federativa do Brasil, de 1969; e Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988), fato é que a temática da abertura às relações 

exteriores, em maior ou menor grau, sempre esteve presente, ainda que os documentos 

anteriores à Carta de 1988 demonstrem que as relações internacionais tenham 

permanecido, por muito tempo, como preocupações secundárias dos constituintes262. 

Embora não seja o foco deste estudo, cabe mencionar que a Constituição de 1988 

trouxe várias referências difusas à atuação do Brasil em suas relações exteriores, em que se 

destacam regras referentes: à posição dos indivíduos (por exemplo, tratamento de 

estrangeiros), à reafirmação da soberania nacional (permissões e proibições gerais em 

matéria de segurança nacional), à exploração econômica (permissões e proibições gerais 

em matéria de exploração econômica), à titularidade de direitos políticos (permissões e 

proibições gerais em matéria de direitos políticos), e ao exercício da jurisdição em matéria 

de Direito Internacional.  

Importa, no momento, analisar aquilo que, ao conferir tratamento sistematizado, 

representa uma inovação na abertura da Constituição às suas relações exteriores e à forma 

como o Estado brasileiro se relaciona com a comunidade internacional e com os demais 

sujeitos de Direito Internacional, dentre eles e, especialmente, as Organizações 

Internacionais. Ressalte-se, inclusive, que a Constituição de 1988 trouxe um adensamento 

ideológico típico dos pensamentos que permeiam as constituições contemporâneas, 

assinalando uma passagem, na realidade brasileira, de um contexto autoritário do regime 

militar para uma democracia em construção263. 

Nesse sentido, o art. 4º da Constituição Federal de 1988 corresponde a um 

verdadeiro avanço no tratamento da matéria, por referir-se aos princípios que regem a 

                                           
261 “O exame acurado da literatura desses dispositivos constitucionais permite que se identifique, no 

tratamento da matéria, uma evolução progressiva imune a inovações de grande envergadura, que só se rompe 

brusca e momentaneamente com a Constituição de 1937.” (Id., ibid., p. 23). 
262 Cf. TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 2013, p. 13. 
263 “A expansão axiológica do Direito é um dos objetivos dos princípios gerais que permeiam as constituições 

contemporâneas, inclusive a Constituição brasileira de 1988, que assinala, no plano jurídico, a passagem da 

política do regime autoritário-militar para a democracia.” (LAFER, Celso. A internacionalização dos 

Direitos Humanos: Constituição, racismo e relações internacionais. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 13). 



94 

 

República em suas relações internacionais, quais sejam: a independência nacional; a 

prevalência dos direitos humanos; a autodeterminação dos povos; a não intervenção; a 

igualdade entre os Estados; a defesa da paz; a solução pacífica dos conflitos; o repúdio ao 

terrorismo e ao racismo; a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; a 

concessão de asilo político, e a busca pela integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América Latina, com vistas à formação de uma comunidade latino-americana 

de nações264. 

A respeito das inovações trazidas pelo art. 4º, Celso Lafer265 comenta que a 

importância desse artigo se deve à abertura constitucional ao mundo, típica de um regime 

democrático266 que – tal como fizera a Constituição portuguesa, de 1976, após o fim do 

Salazarismo – abandona uma perspectiva dos “orgulhosamente sós” com vistas à própria 

inclusão na comunidade internacional, permitindo a irradiação do “direito das gentes” para 

o Direito Interno267. 

O inciso I do art. 4º, que se refere à independência nacional e demonstra a 

preocupação do Estado, sobretudo com a reafirmação de sua soberania268, não é 

propriamente um avanço no ponto, uma vez que o princípio esteve presente em todas as 

oito Constituições brasileiras269. 

Igualmente, merece destaque, pela inovação, o princípio previsto no inciso II do art. 

4º da Constituição brasileira de 1988, qual seja, o da “prevalência dos Direitos Humanos”. 

Para além do fato de ser um dispositivo sem precedentes na história constitucional 

brasileira270, tal inciso serviu como fundamento para propulsionar a ratificação de tratados 

                                           
264 Os princípios que regem as relações internacionais desenvolvidas pelo Estado brasileiro: “Art. 4º. A 

República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - 

independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV – não 

intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - 

repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - 

concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações.” 
265 LAFER, Celso. Op. cit., 2005, pp. 13-14. 
266 Nesse ponto, Flávia Piovesan destaca a relevância da Constituição Federal de 1988 na transição 

democrática brasileira. (PIOVESAN, Flávia. Comentário ao artigo 4º da Constituição Federal. In: 

BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Orgs.). Comentários à Constituição 

Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 39). 
267 LAFER, Celso. Op. cit., 2005, p. 14. 
268 Nesse sentido, cf. Dalmo Dallari, in verbis: “[...] é óbvio que a afirmação de soberania, no sentido de 

independência, se apoia (sic) no poder de fato que tenha o Estado, de fazer prevalecer sua vontade dentro de 

seus limites jurisdicionais.” (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 28ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 84). 
269 DALLARI, Pedro. Op. cit., 2002, p. 158. 
270 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2009, p. 40. No mesmo sentido, cf., Carmen Tibúrcio e Luís Roberto 

Barroso, in verbis: “A atual Constituição é a primeira a consagrar a prevalência dos Direitos Humanos como 
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internacionais, quer regionais, quer universais, na temática dos Direitos Humanos ao longo 

da década de 1990, conforme será abordado mais adiante, no terceiro capítulo deste estudo. 

Conforme suprarreferido, a proteção dos Direitos Humanos adquiriu posição 

central271 nas Constituições democráticas atuais272, sendo que, embora haja variação 

terminológica entre “direitos humanos” (art. 4º) e “direitos fundamentais” (art. 5º), na 

prática o tratamento que vem sendo dispensado é o de sinônimo. 

Trata-se, pois, de importante avanço que coloca a Constituição brasileira afinada 

com uma tendência internacional, conforme suprarreferido, quando se falava de 

“neoconstitucionalismo” e da progressiva aproximação com o Direito Internacional, uma 

vez que o conteúdo normativo que dará substância a esse princípio será alcançado na 

prática do Direito Internacional. 

Além disso, essa baliza da prevalência dos Direitos Humanos, quando o assunto são 

as relações exteriores brasileiras, possibilitou que a década de 90, no Brasil, fosse um 

momento de aproximação aos novos direitos, uma vez que o referido dispositivo serviu de 

fundamento para adesão a documentos internacionais e, principalmente, para a ratificação 

de importantes documentos, como os Pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ambos promovidos no âmbito da Organização das 

Nações Unidas, como se verá mais adiante, no terceiro capítulo deste estudo, bem como no 

reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos273. 

Importante ressaltar, também, que o presente princípio corroborou para o avanço 

trazido pela Emenda nº 45/2005 à Constituição que, em matéria de prevalência de Direitos 

Humanos, inseriu os arts. 3º e 4º no art. 5º da Constituição Federal, os quais se referem, 

                                                                                                                                
princípio norteador das relações internacionais brasileiras. Daí, entre outros motivos, a relevância da Carta de 

1988 para a adequação do país às mudanças – jurídicas e políticas – que tiveram lugar principalmente na 2ª 

metade do século XX, e para as quais pouco atentaram os textos anteriores.” (TIBÚRCIO, Carmen; 

BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 2013, p. 15). 
271 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014a, p. 88. 
272 Nesse sentido, destaca-se que, diferente do que ocorre a cântaros, com diversas legislações que são 

gestadas por muitos e muitos anos, ou por décadas e décadas, de modo a já nascerem anacrônicas, a 

Constituição brasileira de 1988 é fruto de seu tempo e, como tal, refletia os anseios da sociedade a ela 

contemporânea, mostrando-se, assim, devidamente ambientada, até mesmo pelo fato de ter contado com forte 

participação da sociedade civil nos debates que precederam a sua promulgação. (Cf., v. g., TIBÚRCIO, 

Carmen; BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., 2013, p. 15). 
273 Nas palavras de André de Carvalho Ramos, in verbis: “Esse novo perfil constitucional favorável ao 

Direito Internacional levou o Brasil, logo após a edição da Constituição de 1988, a ratificar os Pactos de 

Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e as (sic) Convenções contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e a Convenção Americana de 

Direitos Humanos. Desde então, o Brasil celebrou todos os mais relevantes instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, tendo reconhecido, em 1988, a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) e, em 2002, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional.” (RAMOS, André de 

Carvalho. Op. cit., 2014a, p. 366). 
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respectivamente, ao processo de incorporação, com status constitucional, dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos, e à submissão à jurisdição do Tribunal Penal 

Internacional274. 

Já o inciso III do art. 4º da Constituição Federal de 1988 consagra a 

autodeterminação dos povos, também sem precedentes textuais nas Constituições 

brasileiras anteriores, mas que esteve presente no discurso da política externa brasileira275. 

O inciso IV do art. 4º da Carta Magna versa sobre o princípio da “não intervenção”, 

assim como o da autodeterminação dos povos, e internaliza um princípio já caro ao Direito 

Internacional, mas que não possuía referencial normativo na história constitucional 

brasileira, muito embora fosse um valor sempre presente na diplomacia do Itamaraty276. 

Por sua vez, a igualdade entre os Estados se apresenta como o princípio constante 

no inciso V do art. 4º da Constituição Federal de 1988. Igualmente sem referentes 

constitucionais, este princípio revive um dos pontos mais marcantes da diplomacia 

brasileira ao elevar ao patamar constitucional o princípio defendido por Ruy Barbosa na II 

Conferência da Paz da Haia, em 1907, em cujo encontro chefiava a delegação brasileira277. 

                                           
274 “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] § 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

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

equivalentes às emendas constitucionais.  

§ 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 

adesão. 
275 Cf, por exemplo, discurso do iminente Embaixador Oswaldo Aranha, dirigido ao Presidente dos Trabalhos 

da XII Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1957,  referência direta 

ao princípio da autodeterminação dos povos, in verbis: “Volto hoje ao vosso convívio com o mesmo mandato 

de meu país e com a mesma fé nesta Organização. Os problemas a enfrentar – políticos, sociais, econômicos 

e jurídicos, tais como o da igualdade das nações, da autodeterminação dos povos, da emancipação dos 

territórios tutelados, da regulamentação, limitação e redução equilibrada das forças armadas e dos 

armamentos, do desenvolvimento econômico, da assistência técnica, e tantos outros, nem são grandes, nem 

pequenos, nem difíceis, nem fáceis e, muito menos, insolúveis. São os mesmos e eternos problemas do 

homem, que o próprio homem terá de resolver se quiser sobreviver. Foi por imprevidência nossa que se 

criaram e, agora, precisamos ter capacidade para corrigi-los. O erro não é irreparável. Para o homem, como 

para os povos de boa vontade, o erro é passageiro e pode servir de estímulo para melhor pensar e agir.” 

(CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas (Org). O Brasil nas Nações Unidas: 1946-2011. Brasília: Fundação 

Alexandre de Gusmão, 2012, p. 161). 
276 Nesse ponto, em 1961, o Chanceler Affonso Arinos de Mello Franco faz referência à não intervenção ao 

criticar o embargo americano sobre cuba, in verbis: “O Brasil acompanha com especial atenção a evolução 

do caso cubano, fiel à sua posição de que o respeito à soberania, baseado no princípio da não intervenção, é 

uma obrigação indeclinável na convivência internacional e condição indispensável para o restabelecimento 

da harmonia continental. Nesse sentido, estima o Brasil que somente Cuba poderá dispor do seu próprio 

destino, e expressa a sua convicção de que por esse meio virão a prevalecer os ideais e princípios 

democráticos que norteiam o pan-americanismo, e que tão grande contribuição receberam da cultura política 

do povo cubano.” (Id., ibid., p. 202). 
277 Cf. expressa a Funag, na II Conferência da Paz, na Haia, em 1907, in verbis: “A participação do Brasil na 

Segunda Conferência de Paz da Haia pode ser definida e resumida em duas palavras: seriedade e luta por 

princípios. Rio Branco e Rui Barbosa, homens públicos virtuosos, abridores de caminhos, com total 
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Relacionados entre si, os incisos VI e VII do art. 4º da Constituição Federal 

referem-se, respectivamente, à defesa da paz, sendo esta uma inovação conquistada, talvez, 

no contexto pós-Organização das Nações Unidas, e à solução pacífica de controvérsia, 

princípio que já se encontrava literalmente expresso na Constituição republicana de 1981, e 

na (nem tão) republicana de 1934, quando da referência à possibilidade de recurso à 

arbitragem internacional. 

Inovador, o princípio que prevê o repúdio ao terrorismo e ao racismo, no inciso 

VIII do art. 4º da Constituição Federal reitera, em verdade, sentimentos de consternação à 

sociedade internacional, reafirmando o compromisso com a proteção dos direitos 

individuais, exaustivamente descritos no art. 5º da Constituição, quando da referência aos 

direitos fundamentais, bem como realça a dimensão da proteção da dignidade da pessoa 

humana, que é, propriamente, um dos valores fundamentais da República brasileira, 

previstos no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. 

O inciso IX do art. 4º, por sua vez, trata do princípio da cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade, também inovação do constituinte de 1988, e consagra 

inteiramente o quarto propósito da Organização das Nações Unidas, já referido neste 

capítulo, concretizando a ideia de solidariedade e sugerindo o engajamento da Constituição 

na construção de uma realidade internacional voltada para o bem comum, pois não se pode 

conceber, no atual estágio da vida em sociedade, desenvolvimento sem interação278. 

Por fim, com relação ao princípio previsto no inciso X do art. 4º da Constituição 

Federal – concessão de asilo político –, novamente a Constituição inova no texto ao 

expressar um princípio que já vem conformando a diplomacia brasileira e tem se mostrado, 

em verdade, como verdadeiro princípio do Direito Internacional na América Latina279, 

alçado, na região, como um costume que expressa a solidariedade latino-americana.  

                                                                                                                                
dedicação ao Estado, antíteses da improvisação, combinaram virtù e fortuna na defesa forte e pacífica do 

princípio da igualdade. Provaram a importância de valores, princípios e coerência na diplomacia, e 

construíram um dos paradigmas da política externa brasileira – a igualdade entre os Estados – hoje inscrito na 

Constituição, em seu artigo quarto.” (FUNAG (Ed.). II Conferência da Paz – Haia, 1907. Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2014, p. 29). 
278 Cf. Carmen Tibúrcio e Luís Barroso, in verbis: “Em primeiro lugar, é preciso mencionar que a 

cooperação, nas esferas cultural, social, tecnológica e científica, é fenômeno recente no qual fica patente o 

abandono do nacionalismo e da xenofobia, características do século XIX e início do século XX. A realização 

desse princípio depende de circunstâncias internacionais propícias. Não se pode pensar em 

desenvolvimento sem interação. O progresso nessas áreas depende do conhecimento do que se faz 

alhures para que se possa partir desse ponto para novos avanços.” (TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, 

Luís Roberto. Op. cit., 2013, p. 37, grifo nosso). 
279 Nas palavras de Wagner Menezes, in verbis: “Uno de los factores que atascan el desarrollo institucional 

el desarrollo institucional de los Estados en América Latina, a lo largo de la historia, fueron las sucesivas 

tensiones de poder existentes en el interior de los Estados entre grupos, oligarquías, razas, creencias, 

resultado de un proceso de emancipación política sin la consolidación del elemento nacional, del 
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Há, ainda, interessante referência, no parágrafo único do art. 4º, igualmente sem 

precedentes, ao fato de que “A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 

uma comunidade latino-americana de nações”, que pode ser entendido como uma 

exortação ideológica que denuncia um sentimento de pertença, traduzido num interesse 

relevante do Brasil na região. Deve, também, ser entendido como um dos fundamentos 

jurídicos para o interesse brasileiro em promover a institucionalização de um bloco 

econômico na região, qual seja, o Mercosul280. 

 

2.4.3.1 A Constituição Federal brasileira de 1988 como ponto de partida para os direitos 

humanos no âmbito interno do Estado brasileiro 

 

Conforme já referido, a Constituição brasileira de 1988 inaugurou uma nova 

realidade jurídica a partir do seu diálogo com o Direito Internacional, sobretudo naquilo 

que decorre da afirmação de vários princípios que regem as relações exteriores da 

República.  

Merece destaque, a partir do princípio específico da prevalência dos Direitos 

Humanos, que uma das consequências lógicas – que se apresenta quase como um truísmo – 

dessa aproximação entre o Direito Internacional e o Direito Interno a partir da Constituição 

Federal é a posição de relevo adquirida pelos Direitos Humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro, uma vez que é no âmbito interno dos Estados que a proteção dos Direitos 

Humanos se concretiza281. 

                                                                                                                                
fortalecimiento de la identidad cultural de los diversos grupos étnicos (negros, indios, criollos, europeos) y 

la inclusión político democrática de los pueblos que compusieron el nuevo mundo. / En ese contexto, en 

América Latina varios fueron los golpes, las guerrillas, las tomas de poder de grupos que se sobreponían a 

otros, de revoluciones y contra revoluciones, del coronelismo, del populismo paternalista, caudillesco y 

mesiánico, de las dictaduras militares, de derecha y de izquierda, que incluyeron la gran mayoría de los 

países de la región por largos periodos, y que se caracterizaron por ser regímenes dotados por extrema 

violencia, de falta de respeto a los derechos fundamentales y con propensión a perseguir implacablemente 

sus opositores políticos o ideológicos. / En razón de esa realidad, un mecanismo, aunque no fuera creación 

del Derecho local, en seguida a la emancipación de los países de América Latina, con la instalación de 

delegaciones de representación extranjera, fue importado y moldado a las necesidades de la realidad 

regional, y, por su aplicación habitual, obtuvo a lo largo del tiempo fuerza de un principio de las relaciones 

internacionales que marca regionalmente el Derecho Internacional y se materializa en tratados, acuerdos y 

en las leyes internas constitucionales de los Estados latinoamericanos. El Asilo Diplomático es diseminado y 

aceptado por la gran mayoría de los países de América Latina y se configura como un principio que actúa 

como un lenitivo para la realidad de tensiones políticas regionales, no obstante sea aplicado concretamente 

por los más variados Estados de diversas partes del globo.” (MENEZES, Wagner. Op. cit., 2010a, pp. 259-

260). 
280 DALLARI, Pedro. Op. cit., 2002, pp. 184-185. 
281 Nesse sentido, cf. Gein Ulstein, in verbis: “A salient feature of national constitutions is human rights 

provisions to protect individuals against abuse of government power. While international organizations, like 

the UN, may have important functions in protecting and promoting human rights, such activities have been 
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Se, por um lado, a proteção interna dos Direitos Humanos tem como seu 

fundamento a Constituição Federal – seja a partir de suas inspirações ou da prevalência dos 

Direitos Humanos nas relações exteriores desenvolvidas, por outro os Direitos Humanos 

não se esgotam no plano interno da Lei Maior. 

Isso porque o texto constitucional expressamente reconhece que os direitos nele 

elencados não são taxativos, tendo em vista que o § 2º do art. 5º282 da Constituição Federal 

abre margem para o reconhecimento de direitos para além daqueles previstos 

expressamente no texto magno283. 

Assim, ganha relevo a relação estabelecida entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, quer a partir do Direito dos tratados ou a partir de novas modalidades de interação 

para a proteção de “novos direitos”284, não previstos expressamente na Constituição, 

consolidando a abertura constitucional ao Direito Internacional285. 

A mesma afirmação que é feita em relação aos Direitos Humanos em geral pode ser 

dirigida aos Direitos Sociais em espécie, pois, quando o assunto é a proteção desses 

direitos, apesar de a Constituição Federal de 1988 ter representado um avanço evidente ao 

elencá-los expressamente no art. 6º de seu texto286, o alargamento do conteúdo e do rol 

                                                                                                                                
directed towards the states. The international organizations themselves, however, have not been considered 

to exercise such control over individuals that their activities need to be covered by human rights 

obligations.” (ULSTEIN, Gein. Institutions and competences. In: KLABBERS, Jan; PETERS, Anne; 

ULFSTEIN, Geir. The constitutionalization of International Law. Oxford: Oxford Press, 2009, p. 7, grifo 

nosso). 
282 Artigo 5º, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil: “Os direitos e garantias expressos nesta 

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

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
283 No mesmo sentido, cf. Ingo Sarlet, in verbis: Note-se que além de o texto constitucional não conter 

nenhuma disposição que expressamente afaste esta interpretação, ela, pelo menos no concernente aos tratados 

de direitos humanos, resulta de uma interpretação sistemática calcada tanto no art. 4º, II (que dispõe sobre a 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais) quanto no art. 5º, § 2º, da CF, além de 

amparada no princípio democrático e, a depender da hipótese, no assim designado princípio da proibição de 

retrocesso, incidente também no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos. (SARLET, Ingo. 

Considerações a respeito das relações entre a Constituição Federal de 1988 e os tratados de Direitos 

Humanos. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Out./dez. 2011, v. 77, n. 4, pp. 162-185, p. 172). 
284 “Por meio deste procedimento, e em função da regra do § 2º do Artigo 5º, delineia-se a possibilidade de 

incorporação de direitos oriundos de tratados internacionais no ordenamento constitucional interno, 

expandindo, desta forma, o rol de direitos e garantias fundamentais.” (BRANT, Leonardo Nemer Caldeira; 

FRANCO, Karina Marzano. Comentários ao Artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. In: BONAVIDES, 

Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coords). Comentários à Constituição Federal de 

1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 322). 
285 No mesmo sentido, Celso Lafer sugere que essa interpretação não taxativa do rol de garantias e direitos 

fundamentais previstos no § 2º do art. 5º, da Constituição Federal, é uma forma de sustentar a prevalência dos 

Direitos Humanos, enquanto um dos princípios que regem as relações exteriores. (Cf. LAFER, Celso. Op. 

cit., 2005, p. 15). 
286 Aqui, Flávia Piovesan afirma que “Trata-se da primeira Constituição brasileira a inserir na declaração de 

direitos os direitos sociais, tendo em vista que nas Constituições anteriores as normas relativas a tais direitos 

encontravam-se dispersas no âmbito da ordem econômica e social, não constando do título dedicado aos 

direitos e garantias.” (PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2006, pp. 33-34). 
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desses direitos deve ser tributado à atuação do Direito Internacional, conforme se verá no 

terceiro capítulo deste estudo.  

 

2.4.4 A relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno no contexto da 

abertura da Constituição Federal 

 

A partir do disposto no art. 4º, inciso II, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, no que se refere à prevalência dos Direitos Humanos, houve margem para 

situar a Carta Magna no âmbito das discussões que têm sido feitas contemporaneamente, 

sobretudo na doutrina, a respeito da relação que se estabelece entre o Direito Internacional 

e o Direito Interno. 

A relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno é um tema que não se 

esgota apenas no âmbito da doutrina internacionalista, sendo também objeto de estudo do 

Direito Constitucional e tema relevante para os constitucionalistas. 

A presente discussão insere-se na compreensão dos temas considerados 

materialmente constitucionais287, dentre os quais se destacam, justamente, os aspectos 

fundamentais da organização e funcionamento do Estado288, dos quais se infere a relação 

entre o Direito Internacional e o Direito Interno e o modo como os Estados desenvolvem as 

suas relações internacionais. 

Dentre as regras materialmente constitucionais e que, portanto, referem-se aos 

aspectos fundamentais da organização e funcionamento do Estado, repousam, justamente 

os limites e os contornos do exercício da soberania do Estado e o processo de formação do 

ordenamento jurídico interno. 

                                           
287 Na esteira do sugerido por Manoel Ferreira Filho, por regras materialmente constitucionais entende-se 

“[...] as que, por seu conteúdo, se referem [sic] diretamente à forma do Estado (p. ex., as que o definem como 

Estado federal), forma de governo (p. ex., democracia), ao modo de aquisição (p. ex., sistema eleitoral) e 

exercício do poder (p. ex., atribuições de seus órgãos), estruturação dos órgãos de poder (p. ex., do 

Legislativo ou do Executivo), aos limites de sua atuação (p. ex. , os traçados pelos direitos  fundamentais  do 

homem).” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 36ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 37). 
288 Esses aspectos da organização do Estado fazem parte do objeto do Direito Constitucional, conforme 

explica José Afonso da Silva, in verbis: “Acima, admitimos, de modo geral, que cabe ao Direito 

Constitucional o estudo sistemático das normas que integram a constituição do Estado. Sendo ciência, há de 

ser forçosamente um conhecimento sistematizado sobre determinado objeto, e este constituído pelas normas 

fundamentais da organização do Estado, isto é, pelas normas relativas à estrutura do Estado, forma de 

governo, modo de aquisição e exercício do poder, estabelecimento de seus órgãos, limites de sua atuação, 

direitos fundamentais do homem e respectivas garantias e regras básicas da ordem econômica e social.” 

(SILVA, José Afonso da. Op. cit., 2006, p. 34). No mesmo sentido, Paulo Bonavides expressa, in verbis: 

“Em suma, o estabelecimento de poderes supremos, a distribuição da competência, a transmissão e o 

exercício da autoridade, a formulação dos direitos e das garantias individuais e sociais são o objeto do Direito 

Constitucional contemporâneo.” (BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 1994, p. 22). 
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A discussão supracitada a respeito da relação entre o internacional e o interno 

encaixa-se nesses dois temas materialmente constitucionais, pois: amolda-se aos debates 

sobre os limites e os contornos do exercício da soberania do Estado pelo fato de que 

dialoga com os limites de alcance do Direito Internacional no planto interno, por ocasião 

do reconhecimento de uma maior ou menor permeabilidade da ordem jurídica interna; 

flerta com o processo de formação do ordenamento jurídico interno porque se debruça 

sobre a integração do Direito Internacional com o Direito Interno, relacionando-se, assim, 

com a própria formação das fontes do Direito Interno; dialoga, por fim, com as próprias 

relações internacionais, ao dispor sobre os princípios que nortearão as relações exteriores e 

sobre o poder de celebrar tratados. 

O pressuposto dessa intensificação das relações entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno é justamente o abandono de uma perspectiva de isolamento do Estado, com 

vistas a sua progressiva abertura. 

Convém ressaltar, ainda, que essa perspectiva deixada à margem paulatinamente a 

partir de uma nova mentalidade para o desenvolvimento das relações internacionais e, por 

via de consequência, da aproximação do Direito Internacional e do Direito Interno, 

corresponde ao declínio de um modelo de isolamento e de mera coexistência, até então 

vigente a partir dos padrões estabelecidos na conjuntura sociopolítico-jurídica que se 

colocou em Westfália, conforme referido no primeiro capítulo deste estudo. 

Conforme se verá no capítulo que segue, na gênese do debate a respeito da relação 

entre o Direito Internacional e o Direito Interno, essa discussão cingia-se à esfera 

doutrinária. Com a crescente convergência dos temas tuteladas tanto pelo Direito 

Internacional quanto pelo Direito Interno, entretanto, os pontos de contato entre as 

disciplinas aumentaram e passaram a suscitar soluções mais concretas sobre conflitos 

potenciais ou mesmo reais, muito embora, conforme salienta Vicente Marotta Rangel, 

“nem a ordem internacional se dilui na ordem jurídica interna; nem esta naquela se 

dissolve”289. 

 

 

 

 

                                           
289 Nas palavras de Vicente Marotta Rangel, in verbis: “Ora, nem a ordem internacional se dilui na ordem 

jurídica interna; nem esta naquela se dissolve. Igualmente equivocada se mostrou a afirmação de Triepel, a de 

que essas ordens permanecem reciprocamente indiferentes. Elas, ao contrário, se condicionam e se 

influenciam mutuamente.” (MAROTTA RANGEL, Vicente. Op. cit., 1967, p. 89). 
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3 A PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL A PARTIR DA 

INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
 

3.1 A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E O DIREITO INTERNO 

 

Um dos pilares deste estudo é justamente a forma como o Direito Internacional e o 

Direito Interno se relacionam, havendo uma influência recíproca entre esses dois campos 

do Direito.  

Tal discussão, que inicialmente cingia-se à seara acadêmica, ganhou notoriedade a 

partir do final do século XIX e, sobretudo, durante a segunda metade do século XX, devido 

à ampliação temática do Direito Internacional – já referida em demasia no presente estudo, 

que sofreu uma mudança de estrutura290 e agregou à sua agenda novos interesses de uma 

sociedade internacional em franca evolução. 

Nesse sentido, aponta Heber Vignali291 que as discussões a respeito dessas relações 

eram amenas, sobretudo, pelo fato de que à época da gênese dessas reflexões, tais ramos do 

Direito cuidavam de matérias muito diferentes, de modo que não havia uma agenda 

comum que ensejasse a reflexão, em profundidade, sobre eventuais conflitos, fossem eles 

de caráter prático ou apenas hipotético. 

Em que pese o fato de que muito já se tenha dito a respeito de uma concepção de 

esferas jurídicas aparatadas, uma seara nunca ignorou por completo a outra292, sendo que, 

                                           
290 Cf. Wolfgang Friedman, in verbis: “There are many aspects to the new dimensions of international law. 

One is the vertical expansion, the rapidly expanding number of new fields, from labour to education, 

communication, financial and economic development matters, now included in international legal regulation. 

This process is connected with the extension of international legal relations beyond the states, to 

international organizations, private associations, groups and individuals.” (FRIEDMANN, Wolfgang. The 

Changing Structure of International Law. New York: Columbia University Press, 1964, pp. 368). 
291 Cf. VIGNALI, Heber Arbuet. Derecho Internacional Público. Montevideo: Talleres gráfico, 1993, p. 64. 
292 Aqui chama-se a atenção para o fato de que havia consciência mútua. Se, por um lado, o Direito Interno 

soubesse da existência e da relevância do Direito Internacional, principalmente num contexto de construção 

de fronteiras e afirmações de soberanias, como na Europa continental dos séculos XV ao XVII, por outro 

lado, o próprio Direito Internacional nunca ignorou de todo o Direito Interno, haja vista ter se valido, em sua 

afirmação histórica,  de institutos do Direito elevados à categoria de princípios gerais de Direito, dentre eles a 

boa fé nas relações, a equidade, a responsabilidade obtida a partir da fórmula neminem leadere, e também 

costumes, dentre aqueles oriundos do desenvolvimento do comércio local por ocasião do apogeu do 

renascimento comercial. No mesmo sentido, Anzilotti reconhece que o Direito Interno, através de influências 

científicas ou práticas de naturezas diversas, determina certas posturas ou desenvolvimentos do Direito 

Internacional, tomando-se, por exemplo, a influência do Direito Romano na fixação de fronteiras. Cf. 

Dionísio Anzilotti, in verbis: “Non si può invece parlare di recezione allochè, ed è il caso di gran lunga più 

frequente, il diritto interno, attraverso influenze scientifiche o pratiche di vari índole, determina certi 

attenggiamenti o sviluppi del diritto Internazionale: di tal genere è l’azione esercitata dal diritto romano 

sulla disciplina dele mutazioni territorial, sulla teoria dei tratatti ecc.; quella esercitata dalla legge belga del 

1856 sull’estadizione; o dalle istruzioni americane del 1863 sul diritto di guerra; e via dicendo. In nessuno 

di questi casi si há recezione di norme interne come tali, anche se il contenuto dele norme Internazionale ne 
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nesse aspecto, a discussão sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno 

começou a tomar força, sobretudo, nas discussões presenciadas na doutrina, a partir do 

final do século XIX. Essa relação, em um primeiro momento, não foi amistosa: a doutrina 

cuidava da reflexão sobre como lidar com as consequências hipotéticas da aproximação 

dessas duas esferas jurídicas, vistas, então, como asteroides distantes uns dos outros, mas 

que, a julgar pela rota, demonstravam que a colisão seria inevitável. 

Apenas num segundo momento, já em meados da primeira metade do século XX é 

que tal discussão ganhou alguma relevância prática na jurisprudência dos Tribunais 

Internacionais então existentes293, principalmente a partir das discussões em torno da 

vinculação dos Estados aos compromissos internacionais assumidos, ocasião em que se 

começou a questionar a efetividade do Direito Internacional. 

A partir dessa leitura mais crítica, iniciada pela doutrina, a respeito da realidade 

relacional que se estabelecia (ou não) entre o Direito Internacional e o Direito Interno, 

vários impasses tornaram-se objeto de questionamento294. 

Muito embora seja usual a referência a “teorias” a respeito dessa relação, na 

realidade, a despeito de ter sido desenvolvido um arcabouço teórico em torno de algumas 

perspectivas, o que se percebe é o contraste entre concepções de mundo pois, ao mesmo 

tempo em que se vivia uma realidade de hegemonia do Estado, tal preponderância estatal 

passou a ser constantemente colocada em xeque, sobretudo a partir de uma perspectiva 

idealista do Direito Internacional como fator de superação de diferenças.  

Segundo a perspectiva dualista, considerada a primeira que se debruçou sobre a 

relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno295, seriam essas duas áreas direitos 

distintos, representativas de ordens jurídicas autônomas, sem qualquer relação de 

                                                                                                                                
deriva più o meno diretamente.” (ANZILOTTI, Dionisio. Corso de Diritto Internazionale. 3ª ed. Roma: 

Athenaeum, 1928, v. 1, p. 61). 
293 Já nos primeiros casos da Corte Permanente de Justiça Internacional, no final da década de 1910 e no 

início da década de 1920, vários julgados da Corte Permanente de Justiça Internacional se referiram à 

celeuma então instaurada pela doutrina, sobretudo em casos nos quais a conduta do Estado demandado se 

pautava em dispositivos do Direito Nacional que contrariavam acordos internacionais, gerando assim a 

pretensão resistida do Estado demandante, que pretendia ver privilegiada, pelo demandado, a previsão da 

norma internacional, em detrimento da norma nacional. 
294 Questionamentos como “seriam o Direito Internacional e o Direito Interno ordenamentos distintos ou 

apenas faces opostas ou mesmo pontos de contato de um mesmo ordenamento jurídico?”; “qual a relação 

entre um ordenamento e outro?”; “qual o valor de cada uma dessas normas?” e “qual o momento de contato 

esses dois ‘direitos’?” deram a tônica das posições, inicialmente observadas na doutrina, a respeito dessa 

relação. 
295 Na Alemanha, confira-se Triepel, e na Itália, Anzilotti: “L’argomento dei rapporti fra diritto 

Internazionale e diritto inteno ha preso um posto prominente nella moderna letteratura, a partire dall’opera 

fondamentale del Triepel (1899).” (ANZILOTTI, Dionisio. Op. cit., 1928, p. 48). 
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dependência ou de vinculação entre elas, de onde se conclui, inclusive, que seria até 

mesmo difícil de se conceber um conflito entre essas duas esferas jurídicas.  

Trata-se, portanto, de uma visão apartada do Direito Interno e do Direito 

Internacional, sendo que aquele, imbuído dos impulsos soberanistas, concebia a sua 

autonomia em relação ao Direito Internacional por se tratar, em tese, de ordens jurídicas 

distintas. Segundo essa postura, a diferença entre essas ordens jurídicas seria tão nítida a 

ponto de se poder verificar, ictu oculli, a diferença entre suas fontes, seus sujeitos, seus 

campos de atuação e seus âmbitos de validade. 

A diferenciação quanto às fontes decorre do fato de que, para o Direito 

Internacional, sua fonte por excelência era a manifestação da vontade soberana dos 

Estados, ao passo que para o Direito Interno, sua principal fonte decorria da afirmação dos 

Estados sobre os indivíduos, inicialmente a partir de uma perspectiva súdito-soberano. 

Quanto aos sujeitos, o Direito Internacional se constituiu como o direito aplicável 

às relações desenvolvidas entre Estados soberanos – isto é, entre as nações, na expressão 

que ficou consagrada por Jeremy Bentham296, sendo estes os sujeitos dessa matéria. 

Diferentemente, o principal sujeito do Direito Interno era o indivíduo, cuja conduta passou 

a ser regulada pela atividade estatal, a partir de um vínculo administração-administrado. 

No que se refere ao âmbito de atuação dessas duas esferas jurídicas, colhe-se que o 

Direito Internacional prestava-se à regulação das relações de Estados soberanos apenas e 

tão somente no âmbito internacional, ao passo que a atuação do Direito Interno cingia-se às 

relações individuais e indivíduo-governo dentro do Estado. É certo, contudo, que esse 

âmbito de atuação do Direito Interno tornou-se mais evidente a partir do século XV, 

quando do início do processo de afirmação dos Estados nacionais com um maior 

delineamento decorrente dessa afirmação, dos territórios e de suas respectivas fronteiras. 

Concernente às regras de relacionamento, enquanto o Direito Internacional 

obedecia a uma lógica de coordenação, posto que os Estados se encontravam, na esfera 

internacional, em pé de igualdade297, por sua vez, no âmbito do Direito Interno, a lógica 

                                           
296 Cf. Jeremy Bentham, in verbis: “The word international, it must be acknowledged, is a new one; though, 

it is hoped, sufficiently analogous and intelligible. It is calculated to express, in a more significant way, the 

branch of law wich goes commonly under the name of law of nations: an appellation for uncharacteristic, 

that, were it not for the force of custom, it would seem rather to refer to international jurisprudence. […] .” 

(BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. London: T. Payne and 

Son, 1789, p. 366). 
297 Essa coordenação entre os sujeitos, no Direito Internacional, concebido pela teoria dualista, poderia ser 

traduzida naquilo que, na I Conferência da Paz da Haia, convencionou-se chamar de princípio da “igualdade 

soberana dos Estados”. 
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observável no desenvolvimento das relações jurídicas era justamente de subordinação do 

indivíduo aos comandos estatais. 

Na condição de ordenamentos que não se confundem e, portanto, que não se 

misturam, na hipótese de contato entre essas esferas298, nunca haveria sobreposição. Para 

que o conteúdo do Direito Internacional seja reproduzido internamente é necessário que 

haja chancela do Direito Interno, convertendo-se, formalmente, o Direito Internacional em 

Direito Interno, por um processo constitucional de internalização e posterior ratificação. 

Sobre os desdobramentos da visão dualista, já na Haia de 1926, Hans Kelsen299, 

com alguma parcimônia300, apontava consequências jurídicas relevantes, dentre as quais se 

destaca a crítica de que a partir do pensamento dualista e de suas variações, acabava-se por 

negar a própria natureza jurídica do Direito Internacional, que teria sua aplicabilidade 

mitigada devido à necessidade de chancela estatal para penetrar no âmbito interno dos 

Estados. 

Em reação à concepção dualista, surgiu, na academia, na escola de Viena, aquilo 

que ficou conhecido como “teoria monista”. Trata-se de um pensamento que se baseia na 

unidade do ordenamento jurídico, colocando o Direito Internacional e o Direito Interno na 

racionalidade de um sistema único, uma vez que, em tese, haveria uma continuidade entre 

essas duas realidades de aplicação da norma jurídica. 

Para a concepção monista, por sua vez, Direito Internacional e Direito Interno 

fazem parte de um mesmo sistema. Tal unidade sistemática decorreria de uma identidade 

de fontes e de sujeitos que seriam comungados entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, em uma lógica de hierarquia. Uma das consequências dessa lógica seria, pois, a 

aplicação direta do Direito Internacional no plano interno, tendo em vista a continuidade e 

a unidade do ordenamento jurídico escalonado. 

Trata-se, em verdade, de um postulado epistemológico, pois, se por um lado, uma 

norma encontra validade sempre em uma norma superior que a confere, por outro, a norma 

                                           
298 Cf. TRIEPEL, H. Les rapports entre le droit interne et le droit international. Recueil des cours, 1923-I, v. 

1, pp. 77-121. 
299 KELSEN, Hans. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public. Recueil des 

cours, 1926-IV, v. 14, pp. 276-280. 
300 Muito embora o primeiro curso da Academia da Haia ministrado por Kelsen tenha sido no ano de 1926, 

sobre o pensamento kelseniano a respeito da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, Carl 

Triepel, conhecedor de ambas as teorias, já afirmava na Haia de 1923, que o mestre de Viena realizava uma 

análise praticamente imparcial, sem que houvesse um direcionamento do leitor a uma ou outra conclusão pela 

afiliação a um ou outro método de compreensão. Cf. Carl Triepel, in verbis: “Em les critiquant, M. Kelsen 

montre une certaine impartialité. Mais enfin le lecteur voit que l’auter sympathise au fond avec la doctrine 

qui adjuge la primauté au droit international. Si cela est juste, une conclusion s’impose: tout le droit interne, 

les constitutions de tous les États et toutes les lois rendues en vertu de ces constitutions dérivent du droit 

international.” (TRIEPEL, Carl Heinrich. Op. cit., 1923-I, p. 86). 
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fundamental – como a denominava Hans Kelsen ao se referir à “norma das normas”, isto é, 

à norma mais superior, sendo uma norma de Direito Internacional301, encontraria sua 

validade em qual norma? 

Essa é, possivelmente, a principal crítica ao monismo, feita pelos adeptos da visão 

dualista. Segundo esses críticos do monismo, o problema dessa teoria não se encontra 

propriamente na concepção de um sistema jurídico uno, escalonado hierarquicamente, mas 

sim no fato de que na cadeia causal das fontes do Direito o monismo encontraria, ao final, 

uma abstração, dada a inexistência concreta de uma norma ou fonte jurídica que sirva de 

ponto de partida da validade do ordenamento interno hierarquicamente inferior. 

Hans Kelsen, evidentemente, preocupou-se em dar uma resposta teórica a essa 

crítica, entretanto, como era de se esperar, tal resposta não veio da prática jurídica ou de 

um apontamento concreto: veio igualmente de uma abstração. A solução para esse 

questionamento, aponta o autor, encontra guarida em uma proposta metodológica de 

compreensão, segundo a qual a norma fundamental de um determinado ordenamento 

jurídico encontrar-se-ia fundada, de fato, no Direito Internacional, mas, diferentemente das 

demais normas do ordenamento, ela não seria posta, mas sim pressuposta302, sendo oriunda 

de um corte na cadeia causal do regresso ao infinito na busca da origem da validade das 

normas, possibilitando, assim, uma compreensão, em verdade, apenas hipotética. 

 

                                           
301 A respeito da relação entre a norma fundamental de um ordenamento jurídico e a sua relação com o 

Direito Internacional, cf. Hans Kelsen: “Traduzindo esta mesma ideia na linguagem do Direito: uma norma 

do Direito internacional geral reconhece a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos o poder de, com base 

numa Constituição eficaz, criar e aplicar, como governo legítimo, uma ordem normativa de coerção. Ela 

legitima, assim, para o domínio territorial de sua eficácia real, esta ordem coercitiva como ordem jurídica 

válida, assim como legitima como Estado, no sentido do Direito internacional, a comunidade constituída 

através desta ordem coercitiva – isto sem curar de saber se o governo é legítimo no sentido de uma 

Constituição anteriormente existente ou se alcançou o poder pela via revolucionária. Este poder, segundo o 

Direito internacional, deve ser considerado como um poder jurídico. Isso significa que o Direito internacional 

legitima a revolução triunfante como um processo criador do Direito. Se, por esta forma, se reconhece 

como fundamento de vigência da ordem jurídica estadual uma norma positiva do Direito Internacional 

na sua aplicação à Constituição estadual, sobre cuja base se ergue a ordem jurídica do Estado, então 

desloca-se o problema da norma fundamental”. (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006, p. 238, grifo nosso). 
302 “A norma fundamental não é, portanto, o produto de uma descoberta livre. A sua pressuposição não se 

opera arbitrariamente, no sentido de que temos a possibilidade de escolha entre diferentes normas 

fundamentais quando interpretamos o sentido subjetivo de um ato constituinte e dos atos postos de acordo 

com a Constituição por ele criada como seu sentido objetivo, quer dizer: como normas jurídicas 

objetivamente válidas. [...] A norma cuja validade é afirmada na premissa maior legitima, assim, o sentido 

subjetivo do ato de comando, cuja existência é afirmada na premissa menor, como seu sentido objetivo. Por 

exemplo: devemos obedecer às ordens de Deus. Deus ordenou que obedeçamos às ordens do nosso país. 

Logo, devemos obedecer às normas de nosso país. A norma afirmada como objetivamente válida na premissa 

maior, que opera a fundamentação, é uma norma fundamental se a sua validade objetiva já não pode ser posta 

em questão.” (Id., ibid., pp. 224-226). 
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Com efeito, justamente por ter sido a doutrina o principal laboratório da relação 

entre o Direito Internacional e o Direito Interno, pode-se perceber algumas outras 

manifestações sobre o tema, devido à incapacidade de essas perspectivas darem, 

efetivamente, tratamento satisfatório aos conflitos que potencialmente se colocavam, haja 

vista o fato de que os modelos de compreensão teórica até então estabelecidos 

encontravam-se em franco antagonismo. 

Surgiram, nesse sentido, algumas teorias conciliatórias, seja pelo fato de que 

admitiam, nessa relação entre o interno e o internacional, aspectos de ambas as teorias, ou 

simplesmente porque propunham interpretações que flexibilizavam alguns dos 

pressupostos de cada uma das teorias então diametralmente opostas. Esse é justamente o 

caso do que se chamou de “dualismo e monismo moderados”. 

Segundo Hildebrando Accioly, Geraldo Nascimento e Silva e Paulo Casella303, 

distanciando-se um pouco daquilo que se chamou de “dualismo radical”, na esteira do 

proposto por Triepel e segundo o qual o Direito Internacional precisaria ser reeditado para 

ter sua validade reconhecida no âmbito interno, o dualismo moderado ainda mantém essa 

cisão entre as duas ordens, mas promove uma atenuação nessa necessidade de 

internalização formal do Direito Internacional. 

Isso porque, apesar da necessidade da chancela estatal para se atribuir efeitos 

jurídicos à norma internacional que se pretende replicar internamente, tal garantia não 

consiste na elaboração de nova proposta – e, por assim dizer, não prescindirá de lei, mas 

sim de ato complexo, com etapa de aprovação congressual da norma pactuada 

externamente, seguida de promulgação executiva, em ato de conveniência e oportunidade 

do chefe do Poder Executivo. 

O monismo moderado, por seu turno, assim como o monismo clássico proposto por 

Hans Kelsen, reconhece tanto a unidade do ordenamento jurídico quanto a inexistência de 

separação entre o Direito Internacional e o Direito Interno. 

Sua peculiaridade, entretanto, reside no fato de que apesar de o monismo 

tradicional, de primazia do Direito Internacional, eliminar hipoteticamente o conflito entre 

a norma interna e a internacional, devido ao fato de que esta estaria em posição hierárquica 

e daria validade àquela, o monismo moderado não nega a possibilidade de existirem 

                                           
303 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E. do; CASELLA, Paulo Borba. Manual 

de Direito Internacional Público. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 232. 
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conflitos entre os dois ramos304, mas adverte que esses confrontos são sempre aparentes e 

têm sua solução sempre nos princípios que dão coerência ao ordenamento jurídico como 

um todo, nele inseridos tanto o Direito Internacional como o Direito Interno 305 

 

3.1.1 A superação de dicotomias a partir de uma compreensão transnacional do 

Direito 

 

Conforme referido, cada vez mais o Direito precisa dar respostas para situações da 

vida que têm repercussão tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo dos Estados. 

Isso porque o desenvolvimento das relações sociais, que têm impacto nas relações 

jurídicas, transcendem fronteiras e repercutem não só na vida dos Estados, mas também 

dos indivíduos, das Organizações Internacionais, das empresas transnacionais, etc. 

Por mais que exista um impulso no sentido de promover uma categorização para 

fins de compreensão de fenômenos sociojurídicos e políticos, as categorias são invenções 

humanas e, como tais, muitas vezes não dão conta de compreender ou explicar a inteireza 

da realidade. 

Nesse sentido, por mais que haja domínio sobre o método de compreensão das 

propostas dualistas e monistas, elas são modelos teóricos que não dão conta de explicar a 

complexidade da sociedade internacional contemporânea, sob pena de as reflexões 

realizadas se tornarem frias e de se enrijecerem os avanços com vistas às soluções de 

problemas que se colocam306.  

Com efeito, qualquer que seja o modelo de compreensão do Direito que se adote, 

ele precisa dar conta da natureza transfronteiriça das relações humanas307, motivo pelo qual 

                                           
304 Nesse caso, ao se referir à teoria monista, optou-se pela utilização da expressão “ramo” para se referir ao 

“ramo do Direito Internacional” e ao “ramo do Direito Interno”, posto que um dos alicerces da teoria monista 

é justamente o reconhecimento da unidade do ordenamento jurídico, motivo pelo qual se evitou o termo 

“ordenamentos” para não se incorrer em imprecisões terminológicas. 
305 Sobre esse aspecto, Antonio Truyol y Serra afirma, em seu curso da Academia da Haia, de 1981, que, em 

caso de dúvida, a norma interna deve ser interpretada no sentido do Direito Internacional: “En tout cas, la 

norme interne doit être interprétée dans le sens du droit international.” (TRUYOL Y SERRA, Antonio. 

Théorie du droit international public: cours général. Recueil des cours, 1981-IV, v. 173, p. 278). 
306 Nas palavras de Philip Jessup, in verbis: “Quanto mais nos aferramos a uma classificação ou definição 

particular, mais frias tendem a tornar-se as nossas reflexões, e por isso a adquirir uma rigidez que entrava o 

avanço para novas soluções que sempre se fazem necessárias aos problemas, quer velhos, quer novos.” 

(JESSUP, Philip. Direito Transnacional. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, p. 15). 
307 Comentando essa proposta de compreensão transnacional do Direito, Wolfgang Friedmann afirma: 

“Obviously, the states remain the most important – and in many ways the only full – subjects of international 

law. The bulk of international legal relations still is in the sphere of inter-state diplomacy, and the mutual 

respect for territorial and jurisdictional sovereignty. Only states have full legal authority over a defined 

territory and a defined population. Only states have the institutional responsibility, the organs and the 

technical apparatus for dealing with matters of defence, foreign affairs, and the administration of justice – 

which account for a great portion of inter-State legal relations. But, as we saw earlier, the subject matter of 
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Philip Jessup sugeriu uma metodologia de compreensão das relações jurídicas 

estabelecidas na sociedade internacional sob um prisma dito “transnacional”308, sob a 

compreensão de que os atos e fatos da vida em sociedade transcendem as fronteiras dos 

Estados309. 

O autor nova-iorquino vai além e sugere que o próprio termo “internacional” é 

enganoso, pois não só as “Nações”, mas sim toda a comunidade mundial seria “inter-

relacionada”310. 

Por esse motivo, à guisa dos debates infindáveis entre a prevalência das 

perspectivas tradicionais de compreensão da relação entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno – dentre as quais se destacam o monismo e o dualismo – entende-se 

pertinente, para a compreensão das transformações ocorridas na sociedade internacional, a 

adoção da perspectiva transnacional, haja vista o fato de que não se pode impor limites 

geográficos às relações humanas. 

 

3.2 PERSPECTIVAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E 

O DIREITO INTERNO EM MEIO ÀS TRANSFORMAÇÕES PRESENCIADAS NO 

DIREITO INTERNACIONAL 

 

Após refletir sobre os principais modelos jurídicos, doutrinariamente concebidos, 

sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, bem como como sobre a 

existência de uma proposta de compreensão transnacional do Direito, é necessário realizar 

uma flexão acerca do alcance atual da relação entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, principalmente tendo em vista as consequências dessa relação para a vida em 

sociedade, tendo em vista que o Direito está para a sociedade e não esta para aquele. 

 

                                                                                                                                
international law is now extended to many new fields: economic, social, cultural, communications, transport, 

etc.” (Cf. FRIEDMANN, Wolfgang. General course in public international law. Recueil des cours, 1969-II, 

v. 127, pp. 39-246, p. 120). 
308 Cf. a definição de Philip Jessup, in verbis: “todas as normas que regulam atos ou fatos que transcendem 

fronteiras nacionais. Tanto o direito público quanto o privado estão compreendidos, como estão outras 

normas que não se enquadram inteiramente nessas categorias clássicas.” (JESSUP, Philip. Op. cit., 1965, p. 

12). 
309 No mesmo sentido, W. Bishop afirma que tanto o Direito Internacional Público quanto o Privado 

encontram-se, agora, compreendidos sob o manto das relações que transcendem as fronteiras dos Estados, in 

verbis: “Professor, now judge, Philip Jessup has popularized the term ‘trasnational law’ to include all law 

which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law 

are included, as are other rule which do not wholly fit into such standard categories.” (BISHOP, W. General 

course of public international law. Recueil des cours, 1965-II, v. 115, pp. 147-470, p. 164). 
310 JESSUP, Philip. Op. cit., 1965, p. 11. 
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Em que pese ter existido no início certa intransigência doutrinária a respeito dessa 

questão teórica, ao se considerar tanto o dualismo quanto o monismo radical, o fato posto é 

que o Direito Internacional e o Direito Interno há muito convivem e continuarão 

convivendo. Não é defeso, portanto, concluir que, a despeito do mérito indiscutível 

daqueles que se debruçaram – e continuam se debruçando – sobre as teorias de 

relacionamento, a realidade demanda muito mais um ponto de equilíbrio nessa relação do 

que propriamente uma vitória triunfante de uma seara sobre a outra, a enterrar com pá de 

cal a questão. 

Sobre essa perspectiva prática da impossibilidade de se negar a convivência do 

Direito Internacional e do Direito Interno, tornou-se clássica a anedota lançada por Paul de 

Visscher311, em seu terceiro curso da Academia da Haia, em 1972, no qual afirma que a 

sociedade internacional e a sociedade estatal convivem e são solidárias uma à outra, tal 

qual o cego e o paralítico. 

É possível afirmar, destarte, que na esteira do reconhecimento da relação, às vezes 

indissociável, e dos crescentes pontos de contato entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, as analogias são férteis, havendo quem diga, inclusive, tratar-se do verso e do 

anverso da mesma moeda312, ou mesmo do perfurar da armadura vestida pelo Direito 

Interno313. 

É preciso esclarecer que muito do amadurecimento e da serenidade alcançados no 

enfrentamento do tema da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, decorre 

do fato de que, inicialmente, o grande ponto de contato entre essas esferas tangentes 

decorria justamente do Direito dos Tratados, sendo eles a principal realidade que externava 

                                           
311 Cf. Paul de Visscher, in verbis: “La société internationale et la société étatique, comme l’aveugle et le 

paralytique, sont solidaires et si les normes du droit international permettent seules aux Etats de coexister, 

les techniques du droit interne sont encore indispensables por permettre às ces normes de produire leus plein 

effet.” (DE VISSCHER, Paul. Cours général de droit international public. Recueil des cours, 1972-II, v. 136, 

p. 25). No mesmo sentido, sobre essa relação de coordenação entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, cf., v. g., MENEZES, Wagner. Ordem global e transnormatividade. Ijuí: Unijuí, 2005, p. 186. 
312 “Nesta inter-relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, os dois ramos podem  ser 

considerados como os dois lados de uma mesma moeda, que se complementam à medida que interagem 

dentro do mesmo sistema jurídico, produzindo seus efeitos, que não podem ser analisados sob um único 

prisma ou por uma única janela.” (MENEZES, Wagner. Op. cit., 2005, p. 187). 
313 Segundo Antonio Cassese, in verbis: “In short, international law no longer constitutes a sphere of law 

tightly separate and distinct (subject to one or two exceptions) from that of national legal systems. In many 

areas international law has made significant inroads into national legal systems, piercing their “armour”. 

(CASSESE, Antonio. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford Press, 2005, p. 217). 
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o Direito Internacional, então reduzido à concepção da doutrina clássica de “Direito entre 

Estados soberanos” 314.  

Desde a concepção dessas teorias, entre o final do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX, até os dias de hoje, o Direito Internacional avançou e se 

institucionalizou consideravelmente, tendo, certamente, avançado para além do Direito dos 

Tratados, com a afirmação de novos sujeitos e com a sedimentação de novas fontes. 

Nesse ponto, deve-se reconhecer que a alteração daquilo que se entendia como 

formas de relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno caminhou pari passu 

com as alterações na estrutura do Direito Internacional, principalmente no que tange aos 

seus sujeitos e às suas fontes. 

 

3.2.1 Discussões sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno a 

partir do reconhecimento de novos sujeitos de Direito Internacional 

 

Conforme referido, no último século foi possível perceber mudanças muito 

profundas no Direito Internacional, sendo que uma delas é justamente o surgimento e o 

reconhecimento de novos sujeitos, associados à amplitude temática adquirida pelo Direito 

Internacional Público. 

Tais alterações no Direito Internacional decorrem da evolução da abordagem da 

matéria, tendo em vista a necessidade da disciplina acompanhar, também, a mudança e a 

complexidade da sociedade internacional, haja vista que o modelo de relacionamento 

exclusivamente interestatal não é mais capaz de dar conta da crescente agenda do Direito 

Internacional. 

Nesse sentido, merece destaque a contribuição dada à disciplina pelas discussões 

em torno do reconhecimento de novos sujeitos de Direito Internacional, como é o caso das 

Organizações Internacionais e do indivíduo. 

A discussão sobre a relação que se estabelece entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno, a partir dessa realidade da subjetividade internacional, adquiriu novos 

contornos e passou colocar em análise o modelo de relação entre o Direito Interno e o 

Direito Internacional, a partir da superação paulatina de concepções estanques, sejam elas 

monistas ou dualistas. No atual contexto de desenvolvimento do Direito Internacional, 

apesar de o Estado continuar sendo figura central, novos tipos de relações se estabeleceram 

                                           
314 Cf., v.g., Louis Le Fur, in verbis: “Le droit international est un droit entre États: or, à cetta époque, les 

premiers États modernes commencet à peine à apparaître.” (LE FUR, Louis. La théorie du droit naturel 

depuis le XVII siècle et la doctrine moderne. Recueil des cours, 1927-III, v. 18). 
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entre o plano local e o global, à margem da atuação do Estado, principalmente no contexto 

da globalização, conforme se explanará a seguir. 

 

3.2.1.1 As organizações internacionais 

 

Nesse aspecto, merece destaque o processo de institucionalização das Organizações 

Internacionais, que trouxeram novas perspectivas de soluções jurídicas coletivas a partir de 

uma lógica de cooperação e, também, promoveram uma sensível alteração na forma como 

os Estados se engajam e se relacionam com os demais membros da sociedade internacional 

com vistas à tomada de decisões comuns. 

Essa nova realidade de tomadas de decisões das Organizações Internacionais tem 

influenciado decisivamente a mudança de paradigmas da relação do Direito Internacional 

com o Direito Interno. 

A partir de novas experiências do multilateralismo tem se construído uma 

racionalidade coletiva que, em muito, se afasta do isolamento Estatal do Direito 

Internacional Clássico. 

Nesse processo de democratização e de fortalecimento das tomadas de decisões, a 

Organizações das Nações Unidas, conforme suprarreferido, teve função crucial na 

pavimentação de uma nova mentalidade de cooperação e solidariedade entre os povos, o 

que permitiu maior interpenetração entre o Direito Interno e o Direito Internacional, 

evidenciando uma crescente influência recíproca, a qual acabou contribuindo, em muito, 

para as mudanças de perspectivas do Direito Internacional315 já referidas. 

Tal fato se deve, sobretudo, ao alcance do poder normativo das Organizações 

Internacionais, cuja atuação normativa, decorrente do exercício de sua personalidade 

jurídica, estende-se para além do conceito de membresia, isto é, tem impacto também no 

âmbito interno dos Estados. Isso decorre do fato de que os comandos oriundos das 

Organizações Internacionais, sejam eles vinculantes ou não entre seus membros, 

apresentam conteúdo substantivo que tem o próprio indivíduo como destinatário, como é o 

caso da intensa atuação das Organizações Internacionais, sobretudo da Organização das 

Nações Unidas, na proteção internacional dos Direitos Humanos. 

                                           
315 Cf. Daniela Benjamin, in verbis: “Em qualquer hipótese, a adoção de regras – nas mais diferentes matérias 

e com diferentes escopo e alcance – é, atualmente, uma das principais atividades desenvolvidas pelas OIs33. 

Como resultado, os atos emanados das OIs têm tido influência crescente no processo de criação e 

consolidação do direito internacional.” (Cf. BENJAMIN, Daniela Arruda. A aplicação dos atos de 

Organizações Internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2014, pp. 50-51). 
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A institucionalização das Organizações Internacionais representa, dessa forma, a 

ocupação de um espaço que vem sendo deixado pelo Estado, que já não é capaz de ser 

protagonista de todos os assuntos da vida em sociedade, sobretudo na sociedade 

internacional316. Conclui-se daí que também no âmbito das relações que se estabelecem 

entre o Direito Internacional e o Direito Interno – que antes era um debate exclusivamente 

estatal – houve uma mudança sensível a partir da atuação das Organizações Internacionais. 

 

3.2.1.2 O indivíduo 

 

Além do reconhecimento das Organizações Internacionais, também merece 

destaque o crescente reconhecimento, seja pela doutrina ou pela prática do Direito 

Internacional, do indivíduo como sujeito de Direito Internacional. 

Tal fato corrobora a tese de que, apesar de a figura do Estado continuar tendo 

relevância no cenário jurídico das relações internacionais, cada vez mais essa 

preponderância tem sido questionada e mitigada, sobretudo pela doutrina, que passou a 

promover uma interpretação humanista do Direito Internacional, reconhecendo a 

centralidade do indivíduo enquanto principal destinatário da ordem jurídica e a relevância 

do conceito de humanidade, conforme ressaltou Antônio Cançado Trindade317. 

Esse realinhamento diante da figura central do indivíduo não é, evidentemente, um 

processo isolado do Direito Internacional, posto que a tendência também se verifica no 

Direito Interno, motivo pelo qual, a partir da recuperação de conceitos como o jus 

                                           
316 Nesse sentido, cf. Antônio Cançado Trindade, verbis: “A emergência e multiplicação das organizações 

internacionais, a partir de meados do século XX, atenderam de certo modo a uma necessidade funcional: os 

próprios Estados vieram a reconhecer que, ademais de sua obrigação de preservar as gerações futuras do 

flagelo das guerras (dado que foram originalmente concebidos para a realização do bem comum), não mais 

podiam exercer determinadas funções públicas individualmente. A atuação em áreas como as comunicações 

internacionais, a exploração dos fundos oceânicos e do espaço exterior, a navegação aérea sobre o alto mar 

ou sobre as áreas além dos limites da jurisdição nacional, dentre outras, evidenciava aos Estados a 

necessidade de promover maiores cooperação e coordenação internacionais, inclusive para desempenhar suas 

funções públicas com mais eficácia.” (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito das 

Organizações Internacionais. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, pp. 527-528). 
317 “It is not suggested here that, at the present stage of evolution of International Law, humankind is 

replacing States as a subject of International Law. What is here asserted is that States are no longer the sole 

subjects of International Law; they nowadays coexist, in that condition, with international organizations and 

individuals and groups of individuals; and, moreover, humankind as such has also emerged as a subject of 

International Law. As a result, humankind coexists with States, without replacing them ; and States can no 

longer regard the pursuance of their own interests as the sole motivation for the shaping of International 

Law.” (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. International law for humankind: towards a new jus 

gentium (I): general course on public international law. Recueil des cours, 2005, v. 316, p. 318). 
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gentium318 – podendo ser conceituado como o Direito comum a todos os povos e seres 

humanos319 – é possível verificar uma convergência até mesmo interpretativa entre o 

Direito Internacional e o Direito Interno, a partir da figura do indivíduo.  

 

3.2.2 Discussões sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno a 

partir da apreciação das fontes do Direito Internacional 

 

A conclusão genérica “O Estado deixou de ser o único sujeito de Direito 

Internacional” está para a subjetividade internacional, assim como a afirmação “O tratado 

deixou de ser o ato jurídico de Direito Internacional par excellence” está para o Direito das 

fontes, tendo em vista que a principal forma de manifestação da personalidade jurídica dos 

Estados se dava, no Direito Internacional Clássico, mediante o exercício do poder de 

celebrar tratados, relacionando-se com o exercício de poder soberano320. 

O principal referencial normativo quando o assunto é a caracterização das fontes do 

Direito Internacional é, justamente, o art. 38321 do Estatuto da Corte Internacional de 

Justiça, que elenca como fontes do Direito Internacional o tratado, o costume, os princípios 

                                           
318 O conceito de ius gentium, como bem ressalta Antônio Cançado Trindade: “Jus gentium (of Roman law) 

had its origins in private law”, com imensa aplicação no Direito Internacional, bem como na Filosofia do 

Direito, é mais um dos conceitos que, conforme suprarreferido, migraram da esfera privada para a pública, do 

Direito Interno para o Direito Internacional, consoante com a publicização dos princípios do Direito Romano 

Privado. (Id., ibid., p. 317). 

No mesmo sentido, referindo a esse alargamento do direito privado romano, cf. Serge Korff, “Le <Jus 

Gentium> romain s’imprégna aisi d’importants éléments purement <humains. Devint plus souple et acquit 

um champ d’action plus large que le rigide droit civil. Cela montre bien que rôle importante le droit et les 

institutions internationales peuvent jouer dans l avie de nations hautement civilisées.L’héritage laissé par 

Rome était naturellement d’une enorme valeur intellectuelle.” (KORFF, Serge A. Introduction à l'histoire du 

droit international. Recueil des cours, 1923-I, v. 1, p. 16). 
319 “As jus gentium transcended its original private law sense, and began — in the late Middle Ages — to be 

associated with the emerging law of nations, it came to be conceived as the law common to all peoples and 

human beings, and fostered the belief in the existence of a set of “common notions”; it became related to 

humankind (itself), pledged to secure its unity and the fulfilment of its needs.” (CANÇADO TRINDADE, 

Antônio Augusto. Op. cit., 2005, p. 318). 
320 Antônio Cachapuz de Medeiros, in verbis: “No ancién régime, as relações exteriores forneceram o 

ambiente onde floresceu com maior intensidade o absolutismo real. A política externa e a celebração de 

tratados eram assuntos de estrita competência pessoal do Rei. O Direito Internacional disciplinava as relações 

entre Príncipes Soberanos, que dispunham dos súditos e agiam sem que estas precisassem dar seu 

consentimento.” (CACHAPUZ DE MEDEIROS, Antônio Paulo. O poder de celebrar tratados. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995, p. 476). 
321 O Decreto Presidencial nº 18.841/1945 promulgou a Carta das Nações Unidas, bem como o Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça, em cujo art. 38 lê-se: “1. A Corte, cuja função é decidir 

de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) as convenções 

internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados 

litigantes; b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; c) os 

princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; d) sob ressalva da disposição do art. 

59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio 

auxiliar para a determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da 

Corte de decidir uma questão ex aeque et bono, se as partes com isto concordarem.” 
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gerais de Direito reconhecidos pelas nações civilizadas, a jurisprudência, a doutrina e a 

equidade322. 

Muito embora sejam várias as fontes do Direito Internacional tradicionalmente 

reconhecidas, quando o assunto é a relação entre o Direito Internacional e o Direito 

Interno, desponta desde logo a relação entre o plano internacional e o interno sob o prisma 

do Direito dos Tratados. 

Tal fato decorre, acredita-se, da maior preponderância do contato entre o 

internacional e o interno a partir dos tratados, uma vez que deles decorrem obrigações 

endereçadas não só aos Estados, mas que também repercutem diretamente no âmbito 

interno dos Estados. Essa discussão tem sido terreno fértil para o desenvolvimento das 

teorias sobre a relação do Direito Internacional e do Direito Interno, dentre elas o 

dualismo, o monismo e suas variações, conforme suprarreferido. 

Em que pese, contudo, a contribuição da prática do Direito dos Tratados para as 

reflexões acerca da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, em meio às 

transformações vivenciadas na sociedade internacional contemporânea, sobretudo em 

virtude da atuação sujeitos não estatais, tem despontado, há poucas décadas, o 

desenvolvimento de novos modelos jurídicos para atender às necessidades da sociedade 

internacional contemporânea, que tem seus pilares assentados sobre a atuação das 

Organizações Internacionais, sobre a proteção internacional dos Direitos Humanos e sobre 

a consolidação do Direito Internacional Econômico323. 

                                           
322 Para os efeitos do presente estudo, por tratado entende-se “um acordo internacional concluído por escrito 

entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 

instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica” (conforme art. 1º, “a”, da Convenção 

de Viena sobre Direito dos Tratados, promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial nº 7.030/2009); por 

costume uma “prática geral aceita como Direito” (Cf. NGUYEN, Quoc Dinh; DAILLIER, Patrick; PELLET, 

Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 328); por 

princípios gerais de Direito reconhecidos pelas nações civilizadas, as regrais gerais do pensamento jurídico 

que são “transponíveis para a ordem jurídica internacional” (Id., ibid., p. 359); por jurisprudência, o 

“conjunto das decisões jurisdicionais ou arbitrais, tanto nacionais quanto internacionais” (Id., ibid., p. 406); 

por doutrina, “as posições dos autores, das sociedades eruditas ou dos órgãos chamados a formular opiniões 

jurídicas sem comprometer os sujeitos de direito (Estado, organização internacional) dos quais derivam” (Id., 

ibid., p. 404); e, por fim, por equidade, um guia para a aplicação do Direito, constituindo substância deste 

(Id., ibid., p. 363). 
323 A respeito da inadequação de algumas fontes do Direito Internacional para a regulamentação de certas 

matérias, dentre elas o Direito Internacional Econômico e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, cf. 

C. M. Chinkin, in verbis: “Both treaties and international customary law have inadequacies for the 

regulation of this area of international relations so that it is not surpris- ing that new techniques were sought 

for the projection of a New International Economic Order. The success of the development of human rights 

law from the Universal Declaration on Human Rights was an encouraging model to adopt. Multilateral 

treaties are slow to be concluded, slower still to come into force, and bind only the parties to them. The 

avoidance of the treaty form means that States are not bound by either domestic or inter- national rules 

relating to treaties.” (CHINKIN, C. M. The challenge of soft law: development and change in International 

Law. The International and Comparative Law Quarterly, Oct. 1989, v. 38, n. 4, pp. 850-866, p. 859). 
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Devido justamente às peculiaridades da sociedade internacional, deve-se assumir a 

sua complexidade natural como justificativa para o surgimento de um modelo normativo 

que considere a assimetria entre os Estados e as relações desenvolvidas entre eles e as 

Organizações Internacionais. E que, mesmo no convívio da diferença, seja capaz de 

desenvolver racionalmente uma lógica de produção normativa que se aplique a todos os 

membros da sociedade. 

Nesse sentido, desponta como modelo normativo aquilo que se convencionou 

chamar de soft law324,325, entendido como um direito proveniente das relações 

desenvolvidas em foros internacionais, sem força vinculante, mas que, pautando-se pela 

boa fé e por valores inerentes ao Direito Internacional, direcionam a atuação dos Estados e 

demais sujeitos de Direito Internacional, compelindo-os à sua concretização em maior ou 

menor medida. 

 

3.2.2.1 A soft law e o surgimento de um novo padrão normativo 

 

O termo soft remete a um direito adaptável e que carece da vinculação oriunda da 

manifestação de vontade contratante típica do Direito dos Tratados. Trata-se de um direito 

adaptável porque é compatível com as diferentes possibilidades de concretização dos 

membros da sociedade internacional326. Carece, também, de vinculação porque não foi 

concebido como forma de obrigar mutuamente seus contratantes, mas, antes disso, de se 

                                           
324 Wagner Menezes conceitua soft law da seguinte forma: “documentos solenes derivados de foros 

internacionais, que têm fundamento no princípio da boa-fé e, com conteúdo variável e não obrigatório, que 

não vinculam seus signatários e sua observância, mas que, por seu caráter e importância para o ordenamento 

da sociedade global, por refletirem princípios e concepções éticas e ideais, acabam por produzir repercussões 

no campo do Direito Internacional e também para o Direito Interno dos Estados.” (Cf. MENEZES, Wagner. 

Op. cit., 2005, p. 147). 
325 O termo foi formulado para contrapor a uma hard law, dentro da qual se inseririam outras fontes 

vinculantes do Direito Internacional, com destaque para o tratado. Cf v. g., Gunther Handl et al., in verbis: 

“Soft law travels in tandem with hard law, its counterpart on the other side of the threshold of international 

normativity.” (HANDL, Gunther F.; REISMAN, W. Michael; SIMMA, Bruno; DUPUY, Pierre Marie; 

CHINKIN, Christine. A hard look at soft law. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of 

International Law), April 1988, v. 82, pp. 371-395, p. 371). 
326 A esse respeito, Robilant afirma que essa maciez (softness) referida a cântaros pela doutrina é uma 

qualidade identificável em diversas abordagens da sociedade contemporânea, como traço de uma 

epistemologia pós-moderna. (Cf. ROBILANT, Anna di. Genealogies of soft law. The American Journal of 

Comparative Law. Summer 2006, v. 54, n. 3, pp. 499- 554, p. 499). 
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colocar à disposição enquanto um direito em gestação, ainda em formação327, que se aceita 

gradativamente328.  

Nesse sentido, em que pese parte da doutrina negar o reconhecimento da soft law 

como direito ou mesmo como fonte do Direito Internacional329, é inegável a sua 

contribuição para a construção de um novo modelo na relação entre o Direito Interno e o 

Direito Internacional. Isso porque a afirmação da soft law enquanto instrumento que atua 

em favor dos pilares da sociedade internacional contemporânea passa à margem das 

discussões sobre a relação de subordinação ou de coordenação entre o Direito Internacional 

e o Direito Interno, que já foram e continuam sendo objeto de discórdia na doutrina. 

Ademais, o ponto de toque entre o Direito Internacional e o Direito Interno, a partir da 

atuação da soft law, não se dá em virtude da aceitação ou da validação da norma jurídica 

internacional com vistas à reflexão sobre sua posição no âmbito interno dos Estados.  

Diferentemente, a dinâmica catalisada pela soft law, no que se refere ao contato 

entre o plano interno e o internacional, toma, na verdade, o Direito Internacional como 

ponto de partida e de inspiração. O enfoque, contudo, se encontra na postura dos Estados a 

partir do seu comprometimento com os temas, com as fórmulas gerais e com as metas 

exaltadas no plano internacional, sobre as quais a sociedade internacional depositou a sua 

expectativa de implementação, com o intuito de construir uma realidade pautada pela 

solidariedade entre os sujeitos de Direito Internacional e pelos valores presentes na 

sociedade internacional. 

Nesse ponto, merece destaque a atuação das Organizações Internacionais no 

desenvolvimento da soft law, por serem foros adequados à construção do consenso e da 

cooperação entre os Estados. Por esse motivo, as principais formas pelas quais a soft law se 

apresenta quase se confundem com a própria atuação das Organizações Internacionais e 

com as suas possibilidades de atuação.  

Na prática do Direito Internacional, as principais modalidades desse direito 

maleável – e que são expressão da dimensão normativa das Organizações Internacionais – 

                                           
327 NASSER, Salem Hikmat. Desenvolvimento, costume internacional e soft law. In: AMARAL JÚNIOR, 

Alberto do (Org.). Direito Internacional e desenvolvimento. Barueri, SP: Manole, 2005, v. 1, pp. 201-218, 

p. 217. 
328 MENEZES, Wagner. Op. cit., 2005, p. 144. 
329 “Incidentally, this is where the distinction non-law/sof law/law/ius cogens comes in; obviously, all law is 

cogens, i. e. a statement of what ought-to-be, and non-law corresponds to circumstances which are declared 

to be irrelevant; in between are law, wich can be deviated from (presumptions), and soft law, which needs 

concretization to become la; in short: degrees of force (power).” (RIPHAGEN, Willem. Techniques of 

international law. Recueil des cours, 1994-II, v. 246, pp. 235-386, p. 279-280, grifo nosso). 
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são, a partir da atuação dos organismos internacionais330, a aprovação de resoluções331 e a 

realização de conferências internacionais. Seguem documentos representativos do 

consenso obtido nesses foros e, também, tratados que, após a sua assinatura, ainda não se 

encontram em vigor ou que, vigorando, contêm fórmulas genéricas carentes de 

especificação, abrindo margem para a atuação dos Estados, ou simplesmente pelo fato de 

não imporem obrigação aos contratantes, muito embora ainda se sujeitem ao regramento de 

Viena332. 

Nesse sentido, mesmo não sendo vinculante, a soft law contribui significativamente 

para a indicação do consenso entre os sujeitos de Direito Internacional333. Trata-se de um 

instrumento que é mais do que um direito desassociado de uma obrigação334 e que não 

rivaliza com o Direito dos Tratados, posto que se presta a outro fim335, sobretudo quando a 

situação fática na qual se debruça exige respostas rápidas e a superação de longos 

impasses336, comuns na tradição tratadista, em virtude das obrigações assumidas. 

                                           
330 CHINKIN, C. M. Op. cit., 1989, p. 861. 
331 Destaca-se que as resoluções das Organizações Internacionais, via de regra, não são vinculantes para os 

Estados-membros, todavia, vinculam a atuação da Organização. Nesse sentido, ainda que se apresentem 

como soft law, vinculam o órgão que as produziu. Nesse sentido, cf. Ignaz Seidl-Hohenveldern, in verbis: 

“Where such rules are adopted by an international organization, they become binding on the organs of the 

organization concerned, even if these rules are formulated as ‘soft law’. Thus, at the time of the adoption of 

the Universal Declaration of Human, Rights, the rights proclaimed in this resolution of the General 

Assembly of the United Nations were mere non-binding recommendations as far as the Member States were 

concerned. However, inside the Organization, its organs were bound by this text.” (SEIDL-

HOHENVELDERN, Ignaz. International economic 'soft law'. Recueil des cours, 1979-II, v. 163, pp. 165-

246, p. 195). 
332 “The use of a treaty form does not of itself ensure a hard obligation. The Vienna Convention on the Law 

of Treaties does not require treaties between States to create any identifiable rights and obligations to be 

subject to its regime. It is sufficient that the agreement is in writing and subject to international law. 

However, if a treaty is to be regarded as "hard", it must be precisely worded and specify the exact 

obligations undertaken or the rights granted. Where a treaty provides only for the gradual acquiring of 

standards or for general goals and programmed action it is itself soft5 "for what is apparently a treaty may 

be devoid of legal content.” (CHINKIN, C. M. Op. cit., 1989, p. 851, grifo nosso). 
333 Cf. Theodor Meron, in verbis: “Beside UN General Assembly resolutions, State practice is finding 

expression through new types of mechanisms which are less structured and less solemn than in the past but 

that contribute significantly to the identification of consent and will of States. Among such mechanisms there 

is the widespread phenomenon of the development of “soft law”. (MERON, Theodor. International law in the 

age of human rights: general course on public international law. Recueil des cours, 2003, v. 301, pp. 9-489, 

p. 412). 
334 Seidl-Hohenveldern, em seu curso na Academia da Haia, em 1979, criticando os que colocam ressalvas ao 

reconhecimento da soft law, ressalta que o termo “direito desassociado de obrigação” é impreciso e atécnico, 

devido a uma impossibilidade lógica. (Cf. SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. Op. cit., 1979-II, p. 194). 
335 SLAUGHTER, Anne-Marie. International law and international relations. Recueil des cours, 2000, v. 

285, pp. 9-249, p. 190 e p. 217. 
336 “More specifically, a number of different factors condition States’ choice of soft law, including 

“transactions costs, uncertainty, implications for national sovereignty, divergence of preferences, and power 

differentials.” (Id., ibid., p. 213). No mesmo sentido, cf. Kenneth Abbott e Duncan Snidal, in verbis: “Soft 

law offers many of the advantages of hard law, avoidssome of the costs of hard law, and has certain 

independent advantages of its own.” (ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. Hard and soft law. 

International governance, 2000, v. 54, pp. 421-456, p. 423. Disponível em: https://ssrn.com/abstract= 

1402966. Acesso em: 14 nov. 2016). 

https://ssrn.com/abstract=%201402966
https://ssrn.com/abstract=%201402966
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Na temática do Direito Internacional dos Direitos Humanos, visto como um dos 

pilares de atuação da sociedade internacional, a prática das Organizações Internacionais 

contribuiu para uma mudança de perspectiva das relações entre o Direito Internacional e o 

Direito Interno. Isso porque a soft law tem se mostrado um instrumento adequado para dar 

conta das novas demandas normativas no âmbito de uma sociedade internacional em 

constante transformação337, na qual se desenvolvem novas relações entre os sujeitos de 

Direito Internacional e onde há novas dinâmicas de produção normativa. 

Essas transformações promoveram, conforme se verá a seguir, não só a superação 

de uma velha dicotomia entre o Direito Internacional e o Direito Interno, mas também uma 

nova interpretação dessas esferas, sob a ótica de sua aproximação. 

 

3.2.3 Perspectivas a partir da relação entre o global e o local 

 

Há muito se fala sobre a chegada da Modernidade e de suas consequências nos mais 

variados campos da vida: jurídico, político, econômico, social, técnico, etc. Quando, 

porém, se faz referência à Modernidade para se enquadrar a disciplina jurídica na 

contemporaneidade, não se está falando do processo em que o calendário e os cursos de 

História apontam como o fim da Idade Média ou, noutro giro, na queda do antigo regime, 

em 1889, pela via revolucionária.  

Isso porque, se já no curso da História essas marcas temporais são empregadas mais 

como recurso didático do que como indicadores estanques, tal afirmação é um tanto quanto 

contundente no que se refere às Ciências Humanas, mormente no caso do Direito enquanto 

Ciência Social Aplicada, na qual não se verifica, na prática, a evolução por saltos. 

O Direito, como se sabe, evolui pari passu com a sociedade338 e essa evolução, 

como é de se supor enquanto truísmo, é um processo em curso. Por esse motivo, quando se 

emprega o termo “modernidade” na dogmática jurídica, sobretudo para se referir à 

atualidade do Direito Internacional e das relações internacionais, não se está referindo, 

propriamente, ao processo iniciado em 1453, mas sim às mudanças de perspectivas 

ocorridas na sociedade internacional na primeira metade do século XX e que representaram 

o fim de um modelo apenas interestatal. Inicialmente, ocorreram a partir da consolidação 

                                           
337 “Given the tremendous difficulties of the law-making process in the international community, in 

particular its depressing slowness by which it is generally characterized, it has been widely felt necessary to 

reflect on possible ways and means to improve the methods and techniques available for that purpose.” 

(TOMUSCHAT, Christian. International law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century: 

general course on public international law. Recueil des cours, 1999, v. 281, pp. 9-438, p. 349). 
338 Cf. REUTER, Paul. Direito Internacional Público. Lisboa: Editorial Presença, 1981, p. 11. 
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das Organizações Internacionais como sujeitos de Direito Internacional e, na segunda 

metade do século, a partir da crescente ressignificação do Direito Internacional a par da 

subjetividade internacional do indivíduo e da centralidade dos Direitos Humanos. 

A propósito, se a Modernidade já é mais restrita na dogmática do Direito 

Internacional, ainda mais restrita é a referência à globalização enquanto uma realidade que 

tem se colocado nas últimas décadas e que pode ser definida como “intensificação das 

relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos, ocorrendo muitas milhas de distância e 

vice-versa” 339. 

No caso, aquilo que Ulrich Beck et al. chamaram de “modernização reflexiva”340 se 

ajusta como uma luva à contextualização da globalização, que corresponde à radicalização 

de um ciclo já iniciado. Nesse sentido, pode-se entender que a globalização está para a 

modernidade dos internacionalistas assim como a modernização reflexiva está para a 

conceituação da modernidade para os sociólogos, abrindo caminho para uma “outra 

criatura”341: uma modernidade dentro da modernidade. 

Considerando a abordagem do Direito Internacional da Modernidade e que a 

“modernidade é inerentemente globalizante”, tal qual sugere Anthony Guiddens342, é 

mister ressaltar os reflexos da globalização também no âmbito das relações jurídicas 

desenvolvidas no seio da sociedade internacional contemporânea. 

Tais relações jurídicas, em meio à alteração da medida tempo-espaço ocasionada 

pela globalização, promoveram novas e mais intensas interações entre os Estados e entre 

eles e os demais sujeitos de Direito Internacional, tendo em vista a rapidez com que se 

desenvolviam e a abrangência geográfica do Direito Internacional. 

                                           
339 Cf. GUIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 76. 
340 “Por isso, supõe-se que modernização reflexiva significa eu uma mudança da sociedade industrial – 

ocorrida sub-repticiamente e sem planejamento no início da modernização normal, autônoma, e com uma 

ordem política e econômica inalterada e intacta – implica a radicalização da modernidade, que vai invadir as 

premissas e os contornos da sociedade industrial e abrir caminhos para outra modernidade.” (BECK, Ulrich; 

GUIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 

moderna. 2ª ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2012, p. 14).  
341 “A modernização reflexiva, como uma modernização ampla, solta e modificadora da estrutura, merece 

mais que curiosidade filantrópica, por ser uma espécie de ‘nova criatura’.” (Id., ibid., p. 15). 
342 GUIDDENS, Anthony. Op. cit., 1991, p. 75. 
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Como já dito, do processo de globalização – inserida num contexto de 

modernização – resultaram mudanças não apenas de cunho sociopolítico e econômico, mas 

também alterações em aparatos normativos, sobretudo no Direito Internacional343. 

As consequências da globalização no âmbito do Direito Internacional foram tantas 

que se chegou a falar até mesmo em “globalismo jurídico”344 para se referir ao surgimento 

de novos protagonistas nas relações jurídicas internacionais e de novas modalidades de 

produção e de aplicação das regras, sendo que a soft law, já suprarreferida, evidentemente 

se enquadra nessa categoria e capitaneia esse processo devido a sua abrangência temática e 

seu alto grau de penetração nos Estados. 

O “globalismo jurídico” seria, pois, um enfoque universalizante sobre as relações 

jurídicas desenvolvidas no curso da globalização, tendo em vista a abrangência geográfica 

alcançada pela norma jurídica e a dissipação de fronteiras no terreno das relações entre os 

planos internacional e interno. 

 

3.2.4 A transnormatividade enquanto ferramenta do globalismo jurídico 

 

Conforme referido anteriormente, o “globalismo jurídico”, enquanto dimensão 

jurídica presenciada nas relações desenvolvidas no curso da globalização, tem alterado 

profundamente a aplicação do Direito Internacional, pois a norma jurídica passa, nesse 

processo, a ter um alcance geográfico absoluto. 

Essa nova amplitude adquirida pelo Direito Internacional ganha forma a partir de 

uma série de fatores propulsores de sua universalização, dentre os quais se destacam o 

desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos; o desenvolvimento e a 

multiplicação das Organizações Internacionais, que se consolidam como espaço propício 

para a construção multilateral de consensos; o desenvolvimento do Comércio 

Internacional345; e o surgimento de Tribunais Internacionais enquanto consequência da 

jurisdicionalização do Direito Internacional, que se legitima a partir de novos contornos 

institucionais346. 

                                           
343 “Ao processo de globalização se acompanha uma gradual transformação não apenas das estruturas da 

política, mas também dos aparatos normativos, antes de tudo, do Direito Internacional.” (ZOLO, Danilo. 

Globalização: um mapa dos problemas. São José: Conceito Editorial, 2010, p. 70).  
344 Id., ibid., p. 70. 
345 MENEZES, Wagner. Op. cit., 2005, pp. 199-200. 
346 Apresentação formulada por ESTEVES NETO, Ernesto Gomes e MENEZES, Wagner, no livro: 

MENEZES, Wagner (Org.). Tribunais Internacionais e as fontes do direito internacional. Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2016, p.  XIV. 



123 

 

Destarte, mediante essa realidade que se impõe a partir da junção desses fatores, o 

Direito Internacional acaba adentrando em esferas de produção normativa que antes eram 

apenas dos Estados. Essa penetração, contudo, não ocorre apenas no plano internacional 

por meio da assunção, pelo Direito Internacional, de temas que até recentemente apenas 

concerniam aos Estados. 

Ocorre, na verdade, um movimento de deslocamento da produção de normas 

jurídicas, por meio do qual os Estados passam a reproduzir, também no seu âmbito interno, 

o conteúdo do Direito Internacional, fundindo-o e integrando-o à realidade da produção 

normativa do Direito Interno. Tal incorporação, entretanto, não se dá pela via tradicional 

do Direito dos Tratados.  

O que ocorre nessa nova realidade é que o conteúdo do Direito Internacional passa 

a modelar o próprio processo legislativo interno dos Estados, enquanto elemento que 

informa o repertório do legislador doméstico. Nesse momento, as fontes do Direito Interno 

cedem ao Direito Internacional parte de seu status na logística, que passa a ser considerado 

fonte de valoração do Direito Interno347, corroborando a tese de André-Jean Arnaud, 

segundo o qual o direito estatal passa a ser substituído a montante348 pelo Direito 

Internacional. 

Esse processo por meio do qual o Direito Internacional – captando a porosidade e a 

abertura do constitucionalismo contemporâneo ao plano internacional – passa a ser fonte 

do Direito Interno dos Estados é chamado de transnormatividade349, e pode ser entendido 

como uma implicação normativa da compreensão transnacional da relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno, na esteira do proposto por Philip Jessup – conforme 

suprarreferido – ainda na década de 1950. 

A partir desse processo, o Direito Internacional se reafirma como fundamento de 

várias normas do Direito Interno, pois abandona a perspectiva dualista350 e chega a uma 

compreensão transnormativa do Direito Internacional enquanto elemento normativo do 

próprio Direito Interno. Assim, percebe-se que há muito o Direito Internacional deixou de 

ser apenas o Direito das Nações, passando a ser, em verdade, o direito das relações, isto é, 

um direito interrelacional. 

                                           
347 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 774. 
348 ARNAUD, André-Jean. O Direito entre a modernidade e a globalização: lições de filosofia do Direito 

e do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 155. 
349 O conceito de transnormatividade aqui adotado é o proposto por Wagner Menezes, em sua obra Ordem 

global e transnormatividade, a qual é, precisamente, um dos referenciais teóricos do presente estudo (Cf. 

MENEZES, Wagner. Op. cit., 2005, p. 203). 
350 Id., ibid., p. 203. 
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3.3 A INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NA PROTEÇÃO 

DE DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: ENTRE A TRANSNORMATIVIDADE E O 

AVANÇO NO DIREITO DOS TRATADOS 

 

Conforme supra-aduzido, a internacionalização dos Direitos Humanos tem 

contribuído decisivamente na mudança de perspectivas na relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno.  

No caso da proteção internacional dos Direitos Humanos a partir da atuação das 

Organizações Internacionais, tal contribuição se torna mais perceptível pelo fato de a 

internacionalização dos Direitos Humanos e a atuação desses organismos serem pilares da 

sociedade internacional contemporânea, na qual se observa novos tipos de relações 

jurídicas desenvolvidas a partir de transformações na realidade espaço-temporal da vida 

em uma sociedade globalizada, na qual convivem diversos sujeitos do Direito Internacional 

e atores internacionais. 

Essas novas relações desenvolvidas a partir de interações em um espaço e tempo 

têm na soft law um importante instrumento de transformação, pois, como dito, permitem a 

aproximação entre o plano global e o local de maneira mais fluída e intensa. 

Nesse sentido, a atuação da Organização das Nações Unidas tem oferecido um 

vasto campo para o desenvolvimento da soft law em virtude da expressão normativa da 

organização, desenvolvida dentro das possibilidades institucionais de cada um de seus 

órgãos. 

A atuação das Organizações Internacionais e, no caso, da Organização das Nações 

Unidas, tem transformado o conteúdo do Direito Internacional351, seja pela atuação política 

de seus órgãos ou pela negociação de tratados em foros temáticos. No caso da soft law, 

essa contribuição se manifesta em diferentes modalidades, dentre as quais se destacam as 

resoluções das Organizações Internacionais, os documentos oriundos de Conferências 

Internacionais e o emprego de tratados ainda não ratificados ou de tratados-modelo que 

não impõem obrigações diretas aos contratantes. 

Ressalte-se que no campo dos Direitos Sociais há um vasto terreno para a utilização 

da soft law enquanto instrumento que possibilitou um avanço em diversos temas relativos à 

proteção desses direitos no Brasil, a partir de modelos provenientes da Organização das 

Nações Unidas, dentre os quais se destacam os direitos relacionados, por exemplo, à 

                                           
351 ALVAREZ, José E. International organizations as law-makers. New York: Oxford Press, 2005, p. 601. 
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infância, o direito das pessoas com deficiência e o das pessoas idosas, a respeito dos quais 

se explana a seguir. 

 

3.3.1 A proteção dos Direitos Sociais a partir dos tratados 

 

A perspectiva inaugurada pela Constituição Federal de 1988, sobretudo no que diz 

respeito à prevalência dos Direitos Humanos, enquanto um dos princípios que rege as 

relações internacionais da República, além de ter introduzido uma nova realidade jurídica – 

na qual os Direitos Humanos passaram a gozar uma posição de prestígio no texto 

constitucional, de maneira inédita – também teve uma dimensão política. 

Nos primeiros anos de vigência da Constituição Federal de 1988 já se pode 

perceber a mudança de postura do Estado brasileiro, uma vez que vários tratados foram 

tirados da vala comum dos atos internacionais que não receberam aprovação congressual 

ou, tendo-o recebido, obtiveram aprovação congressual e deixaram de ser chancelados pelo 

Poder Executivo. 

Nesse contexto, merece destaque o ano de 1992, no qual foram promulgados tanto 

o Pacto de Direitos Civis e Políticos, quanto o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, além de outros tratados de extrema relevância, que haviam sido deixados no 

ostracismo e que doravante encontraram terreno fértil para atuar352. 

Registre-se, ainda, que, além de retomar discussões que se encontravam 

adormecidas, a nova Constituição Federal dinamizou o procedimento de incorporação de 

tratados e mostrou-se receptiva a temas sociais. Destaque-se, por exemplo, que entre a 

promulgação do documento constitucional e a presente data foram promulgados 46 

decretos de promulgações de atos internacionais multilaterais produzidos no contexto da 

atuação da Organização das Nações Unidas e que versam, no todo ou em parte, sobre 

direitos humanos353 e/ou sociais354.  

                                           
352 Cite-se, por exemplo, a promulgação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Decreto Federal 

nº 678/1992) e, um pouco mais recentemente, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (Decreto 

Federal nº 7030/2009). 
353 Neste ponto, o conceito de Direitos Humanos utilizado é aquele referido no primeiro capítulo deste 

estudo, segundo o qual Direitos Humanos são “um conjunto de direitos essenciais, pautados em valores 

universais, e que tem se desenvolvido ao longo da História como forma de garantir a liberdade, a igualdade e 

a dignidade dos seres humanos.” 
354 O conceito de Direitos Sociais utilizado é aquele referido no primeiro capítulo deste estudo, segundo o 

qual Direitos Sociais são “direitos que se referem a prestações estatais positivas voltadas à efetiva 

concretização da igualdade e da dignidade humana, garantindo a todos os indivíduos a participação na 

sociedade.” 
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Esse número, como era de se supor, é expressivo, mas outro dado que chama ainda 

mais a atenção é o fato de que 37 desses 46 decretos de promulgação de atos internacionais 

internalizados versam sobre Convenções da Organização Internacional, relacionados 

principalmente às condições dignas de trabalho. Em sendo os direitos trabalhistas direitos 

sociais – dos mais categóricos, no sentido histórico da evolução e do aparecimento desses 

direitos –, é possível afirmar, sem embargos de outros entendimentos, que, 

definitivamente, houve um avanço na proteção de direitos sociais no Brasil a partir da 

combinação entre as condições político-jurídicas criadas pela nova Constituição, aberta ao 

Direito Internacional e às Relações Internacionais, e pelo repertório de documentos da 

Organização das Nações Unidas – cujo papel na internacionalização dos direitos humanos 

já foi referido – colocados à disposição dos Estados. 

Vê-se, portanto, que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

sobretudo a partir da década de 1990, houve um novo impulso na relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno no Brasil quando o assunto é a proteção de Direitos 

Sociais, uma vez que as Organizações Internacionais assumiram, de fato, o papel de 

legisladoras globais355. 

 

3.3.2 A proteção dos Direitos Sociais a partir da soft law 

 

No final da década de 1980, a sociedade internacional já dava sinais de 

esgotamento de um modelo de relações internacionais pautado pela polarização 

presenciada durante a Guerra Fria, vigente desde a década de 1950, diante da iminente 

derrocada da União Soviética. Nesse período, vivenciou-se novos impulsos do 

multilateralismo, a partir da iminente superação do bipolarismo rumo a uma sociedade de 

“polaridades indefinidas”356. 

Nesses termos, diante da mudança de perspectivas das relações internacionais e a 

partir de novas possibilidades de construção de consenso, floresceu na Organização das 

Nações Unidas um impulso democratizante357, retomando parte de sua função social que 

                                           
355 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNB, 1981, p. 27. 
356 Cf. LAFER, Celso; FONSECA JÚNIOR, Gelson. Questões para a diplomacia no contexto internacional 

das polaridades indefinidas. In: FONSECA JÚNIOR, Gelson; CASTRO, Sérgio Henrique Nabuco de. Temas 

de Política Externa – II. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1994, v. 1, pp. 49-77. 
357 “Convocadas na segunda metade da década anterior, numa fase em que mudanças do período Gorbachev 

na União Soviética e os entendimentos entre as duas superpotências militares já apontavam para a superação 

da Guerra Fria, ou pouco após a derrubada do Muro de Berlim, quando se afigurava viável a emergência de 

uma era de paz e cooperação internacional, todas as conferências dos anos 90 sobre temas globais 
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ficara alijada durante os anos de Guerra Fria, diante da dificuldade de formação de 

consenso. 

Ao longo da década de 80, foram convocadas, pela Assembleia Geral, diversas 

conferências multilaterais para a discussão de temas sociais que demandavam um 

tratamento mais efetivo por parte da Organização. Tais conferências, programadas para os 

anos 90, debruçaram-se sobre diversos temas, preenchendo a década de 1990, referida por 

José Augusto Lidgren Alves como a “Década das Conferências”. A agenda social358 

daquela década compreendeu vários encontros, quais sejam: a Cúpula Mundial sobre a 

Criança, realizada em 1990, na cidade de Nova Iorque; a Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro; a 

Conferência sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993; a Conferência sobre 

População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994; a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Social, realizada em Copenhagen, em 1995; a Conferência sobre as 

Mulheres, realizada em Pequim, em 1995; e a II Conferência Mundial sobre 

Assentamentos Humanos, realizada em Istambul, em 1996. 

Com certo ineditismo, essas conferências multilaterais conferiram legitimidade para 

a inserção de temas globais, muitos deles tradicionalmente tratados apenas no plano 

interno dos Estados.  

Como resultado dessa nova era do multilateralismo, houve uma intensa produção 

normativa no âmbito da Organização das Nações Unidas, sobretudo no que diz respeito à 

produção de soft law, que acompanha o desenvolvimento desses encontros, a partir dos 

quais surgiram várias declarações de princípios e foram aprovados programas de ação 

voltados para a implementação dessa agenda social pelos Estados participantes. 

Como visto, para a compreensão da influência da Organização das Nações Unidas 

na proteção de Direitos Sociais no Brasil é necessário, mas não suficiente, analisá-la 

apenas sob o enfoque da internalização dos tratados internacionais dos quais o Estado 

brasileiro é parte. 

É necessário, também, se debruçar sobre a soft law produzida no período, pois seu 

conteúdo tem sido objeto de aplicação transnormativa pelo Direito Interno, principalmente 

quando o assunto é a proteção de direitos sociais que não são objetos de tratados 

                                                                                                                                
procuraram aproveitar a ‘onda democratizante’ e o novo clima reinante na virada do decênio para tentar 

corrigir os desequilíbrios do presente e preparar o planeta para os desafios do futuro.” (ALVES, José Augusto 

Lindgren. Relações internacionais e temas sociais: a década das conferências. Brasília: Fundação 

Alexandre de Gusmão e Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001, p. 31). 
358 José Augusto Lindren Alves informa que o termo “agenda social”, para se referir a essas conferências da 

década de 1990 foi empregado em uma primeira ocasião na Conferência de Cairo, em 1994. (Id., ibid., p. 38). 
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internacionais ou não estão inseridos no rol de direitos sociais tradicionais, previsto pelo 

art. 6º da Constituição Federal. 

 

3.4 AVANÇOS RECENTES NA PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Conforme suprarreferido, a compreensão da proteção aos Direitos Humanos, no 

caso, dos direitos sociais, não apenas deve ser considerada pelos tratados 

internacionalizados em determinado período, pois as mudanças de perspectivas da relação 

entre o Direito Internacional e o Direito Interno, influenciadas justamente pela 

internacionalização dos Direitos Humanos, abrem margem para novas possibilidades de 

diálogo que se estabelecem entre o plano global e o plano local. 

Por esse motivo, passa-se agora a identificar os avanços na proteção dos Direitos 

Sociais no Brasil, a partir das contribuições recebidas da Organização das Nações Unidas 

numa nova realidade constitucional que se implantou no Brasil em 1998, com a abertura do 

ordenamento brasileiro, possibilitando a penetração do Direito Internacional. Tal análise 

leva em conta tanto os avanços a partir dos tratados, quanto a partir da aplicação 

transnormativa do Direito Internacional, por meio da influência da soft law, observada pelo 

contexto e também pelo texto da legislação produzida no período. 

 

3.4.1 A Organização das Nações Unidas e a proteção dos direitos da criança no Brasil 

 

O ano de 1989 marca o trigésimo aniversário do primeiro documento internacional 

voltado à questão da proteção dos direitos da criança359 e também à celebração do 

vigésimo aniversário de comemoração do Ano Internacional da Criança, ocorrido em 1979. 

Nesse sentido, em 1989, o Conselho Econômico e Social submeteu360 à Assembleia Geral 

das Nações Unidas o resultado de um grupo de trabalho da antiga Comissão de Direitos 

Humanos da Organização361, contendo uma minuta de documento internacional sobre o 

tema dos Direitos da Criança.  

Naquele mesmo ano, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a 

partir da proposta formulada pelo Conselho Econômico e Social, resolveu adotar uma 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

                                           
359 Trata-se da Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, aprovada pela Resolução nº A/RES/1836/XIV, 

da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
360 Cf. Resolução do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas nº E/1989/79. 
361 Cf. Resolução da Comissão de Direitos Humanos nº 1989/57. 
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A propósito, durante a 44ª reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas, ocorrida em 1989, foi aprovada uma Resolução contendo o texto da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a qual foi colocada à disposição dos 

Estados-membros para assinatura e ratificação. 

 

3.4.1.1 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a sua 

incorporação 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, é o 

principal marco normativo internacional da proteção desses direitos e é apontado como 

sendo o primeiro documento internacional a consolidar, em seu texto, um conjunto de 

direitos sociais, econômicos, culturais e políticos362 relativos à proteção e à participação 

das crianças na sociedade. 

O texto da Convenção é marcado pelos seus dispositivos programáticos e foi 

elaborado em um contexto de reafirmação da necessidade de se dispensar contínua atenção 

ao tema, em virtude de situações críticas363 em que as crianças se encontram, 

principalmente em conflitos armados, em situação de miséria, em catástrofes naturais, 

sujeitas às agruras da fome, da deficiência, do trabalho infantil, da falta de acesso à saúde e 

à educação, etc. 

Tendo entrado em vigor em 02/09/1990364, a Convenção foi assinada pelo Brasil 

em 26/01/1990. Após rápida tramitação congressual, foi aprovada pelo Decreto Legislativo 

nº 28, de 14/09/1990. Em seguida, foi depositado instrumento de ratificação em 

                                           
362 “La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, es la exposición más amplia de los derechos del 

niño en el derecho internacional. Fue el primer instrumento de la legislación en materia de derechos 

humanos que consolidó en un solo cuerpo las normas jurídicas relativas a los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos.” (Cf. UE-UNCEF. Manual de los derechos del niño: integración de 

los derechos del niño en la cooperación para el desarrollo, 2014, p. 13. Disponível em: https://www.unicef. 

org/spanish/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links_ES.pdf. Acesso em: 03 jan. 2017). 
363 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança faz parte de uma série de ações e de 

documentos internacionais voltados à proteção de grupos vulneráveis, dentre os quais se inserem mulheres, 

pessoas com deficiência, minorias étnicas, religiosas ou linguísticas etc. “The United Nations Convention on 

the Rights of the Child is a universal international agreement relating to human rights and fundamental 

freedoms. It is one of a number of international instruments in the field of human rights whose aim is to 

promote and protect the rights of people who are particularly vulnerable to having their rights abused. Such 

groups include women, people with disabilities, those belonging to national, ethnic, religious or linguistic 

minorities, indigenous peoples, refugees and migrant workers and their families.” (Cf. United Nations. 

Legislative history of the convention on the rights of the child. Office of the United Nations.  High 

Commissioner for Human Rights. New York and Geneva, 2007, p. XXXVII). 
364 A respeito do status de ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, cf. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en. Acesso 

em: 23 nov. 2016. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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24/09/1990365 e promulgada pelo Poder Executivo brasileiro no Decreto Federal nº 

99.710/1990, de 21/11/1990. 

Tendo sido ratificada por 196 Estados ao longo de seus 26 anos de existência, a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança tornou-se o tratado 

internacional com o maior número de ratificações366. 

 

3.4.1.2 A influência Organização das Nações Unidas sobre a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) no Brasil 

 

No caso da proteção dos Direitos da Criança, a atuação da Organização das Nações 

Unidas não se restringe ao procedimento de incorporação da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, mas também destaca uma influência da soft law 

oriunda da organização tanto na aprovação quanto no conteúdo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (Lei Federal nº 8.069/1990), de 1990. 

Apesar de não haver, no ECA, referência expressa à Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, de 1989, vários são os elementos que estabelecem esse 

diálogo. 

Inicialmente, cumpre destacar que o momento de aprovação do ECA se insere 

naquilo que já se referiu neste estudo como “Década das Conferências”, devido à 

coincidência temporal entre o estatuto e a agenda onusiana voltada à proteção de “novos 

direitos” a partir do início da década de 90. 

Além dos trabalhos da Organização, que resultaram na aprovação do texto da 

Convenção, em 1989, merece destaque a Cúpula Mundial da Criança, ocorrida em 1990 – 

mesmo ano da aprovação do ECA – durante a 45ª reunião plenária da Assembleia Geral, 

realizada na sede da Organização das Nações Unidas. 

Como dito, a proteção da criança e do adolescente, a partir da atuação da 

Organização das Nações Unidas, vai além da coincidência temporal, destacando-se a 

influência, enquanto soft law, da própria Convenção da Organização das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, aberta à assinatura dos Estados-membros da organização em 

1989, conforme suprarreferido. 

O próprio fato de a Convenção ter sido ratificada pelo Brasil, em 1990, após a 

aprovação do ECA, em tramitação exígua, poderia sugerir a influência do texto da 

                                           
365 Id., ibid. 
366 Cf. UNITED NATIONS. Legislative history of the convention on the rights of the child. Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, New York and Geneva, 2007, v. I, p. iii. 
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Convenção enquanto tratado não ratificado, como soft law, inspirando o documento 

brasileiro, pois se coloca como ponto de partida para a adoção de medidas legislativas 

pelos Estados-partes, pautados pela cooperação internacional para a consecução dos 

objetivos da Convenção, conforme esclarece o seu art. 4º367. 

Tal influência368, entretanto, se colhe também no conteúdo da lei nacional, pois o 

diploma brasileiro bebe das disposições programáticas da Convenção de 1989 e 

fundamenta disposições do estatuto brasileiro em princípios gerais369 que já se 

encontravam presentes no texto aprovado em Nova Iorque. Cita-se, por exemplo, 

disposições constantes na Convenção e que foram repetidas no texto do ECA, como por 

exemplo, a proteção da criança, garantindo-lhe desenvolvimento “físico, mental, moral, 

espiritual e social”370,371. 

 

 

                                           
367 Art. 4º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança: “Os Estados-Partes adotarão todas 

as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos 

reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados- 

Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de 

um quadro de cooperação internacional.” 
368 Cf. determinação da Unicef: “Nesse período, o País deixou para trás uma lei discriminatória, repressiva e 

segregacionista para a infância, o Código de Menores, e adotou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

então novo marco legal traduziu os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e 

serviu de referência para a América Latina por sua coerência com os direitos humanos, com o respeito 

ao desenvolvimento de crianças e adolescentes e pelo compromisso em tratar a infância com prioridade 

absoluta.” (UNICEF. ECA 25 anos: avanços e desafios para a infância e adolescência no Brasil. Unicef, 

2015, p. 5. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/ECA25anosUNICEF.pdf. Acesso em: 22 nov. 

2016, grifo nosso). 
369 Mesmo tendo sido formulada como Convenção e contendo obrigações a serem assumidas pelos Estados, 

não se pode deixar de reconhecer o forte traço de soft law da Convenção, eis que, ainda considerando a 

Resolução nº A/RES/1989/44 que a aprovou, já se falava na necessidade de “estandardização” da proteção 

dos Direitos da Criança a partir da atuação dos Estados na efetivação de direitos a partir das previsões 

constantes no documento que se aprovava, in verbis: “Convinced that an international convention on the 

rights of the child, as a standard-setting accomplishment of the United Nations in the field of human rights, 

would make a positive contribution to protecting children’s rights and ensuring their well-being [...].” 
370 Tal expressão encontra-se prevista no art. 27 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (“Os Estados-Partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social”) e foi repetida no art. 3º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”). 
371 A respeito do art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmam Murilo Digiácomo e Ildeara 

Digiácomo: “[...] Apesar de dizer aparentemente o óbvio, o presente dispositivo traz uma importante 

inovação em relação à sistemática anterior ao ECA, na medida em que reconhece a criança e o adolescente 

como sujeitos de direitos, e não meros ‘objetos’ da intervenção estatal.” (DIGIÁCOMO, Murilo José; 

DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente anotado e interpretado. 

Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná, 2013, p. 5). 

https://www.unicef.org/brazil/pt/ECA25anosUNICEF.pdf
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3.4.2 A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Proteção dos Direitos da Pessoa 

Idosa no Brasil 

 

A temática da proteção internacional dos direitos da pessoa idosa insere-se, 

também, nesse mote social. A inclusão do tema nas reflexões não só da Organização das 

Nações Unidas, mas também nas da sociedade internacional como um todo, deve-se ao 

fato de que, assim como a temática da deficiência não se encerra no âmbito da saúde e da 

assistência social, do mesmo modo o envelhecimento não apenas condiz com saúde e 

previdência social. 

O tema do envelhecimento tem se mostrado cada vez mais caro à sociedade 

internacional, sendo o aumento da população idosa uma tendência mundial. Por esse 

motivo, tendo em vista essa nova realidade, o desenvolvimento de políticas adequadas que 

deem conta de atender satisfatoriamente ao desenvolvimento econômico, à inclusão social 

e aos cuidados necessários é uma medida que se impõe, sobretudo, quando também existe 

uma tendência de envelhecimento das populações que vivem em regiões menos 

desenvolvidas372. 

Esse envelhecimento populacional, diga-se en passant, é decorrente da combinação 

de vários fatores, dentre os quais se destaca a queda da mortalidade e o consequente 

aumento da expectativa de vida, a redução da natalidade e a melhora geral das condições 

de vida373. 

 

3.4.2.1 As Nações Unidas e os Direitos da Pessoa Idosa 

 

A Organização das Nações Unidas tem desenvolvido uma agenda social que vem se 

debruçando sobre “novos temas”, ou, no caso, sobre “novos direitos”. Tal agenda iniciou 

                                           
372 Cf. https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/. Acesso em: 25 nov. 2016. 
373 “Os países do chamado Terceiro Mundo vêm apresentando, nas últimas décadas, um progressivo declínio 

nas suas taxas de mortalidade e, mais recentemente, também nas suas taxas de fecundidade. Esses dois 

fatores associados promovem a base demográfica para um envelhecimento real dessas populações, à 

semelhança do processo que continua ocorrendo, ainda que em escala menos acentuada, nos países 

desenvolvidos. As características principais desse processo de envelhecimento experimentado pelos países do 

Terceiro Mundo são, de um lado, de o fato do envelhecimento populacional estar se dando sem que tenha 

havido uma real melhoria das condições de vida de uma grande parcela dessas populações, e de outro lado, a 

rapidez com que esse envelhecimento está ocorrendo. Na verdade, nos países menos desenvolvidos, o 

contingente de pessoas prestes a envelhecer, dadas as reduções nas taxas de mortalidade, é 

proporcionalmente bastante expressivo quando comparado com o contingente disponível no início do século 

nos países desenvolvidos. Com a baixa real da fecundidade, a tendência é haver transformações drásticas na 

estrutura etária desses países, em tempo relativamente curto, sem que as conquistas sociais tenham se 

processado devidamente para a maioria da população.” (RAMOS, Luiz Roberto; VERAS, Renato P.; 

KALACHE, Alexandre. Envelhecimento populacional: uma realidade brasileira. Revista de Saúde Pública. 

São Paulo, v. 21, n. 3, pp. 211-224, 1987, p. 211).  

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/
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na década de 1980, com a aprovação, em 1989, da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, e se intensificou a partir da década de 1990, renovando-se em diversos 

sentidos. 

Especialmente no que diz respeito à superação do subdesenvolvimento – sobre a 

qual a Organização das Nações Unidas tem se debruçado desde o início – o 

envelhecimento só pode ser considerado uma conquista quando está associado ao ganho de 

qualidade de vida374 a partir da garantia de inclusão e participação social, de cuidados 

adequados, de atenção integral à saúde, de autonomia e satisfação pessoal, etc.  

Por esse motivo, é possível afirmar que o Direito da Pessoa Idosa também se insere 

na discussão dos direitos sociais, uma vez que a perspectiva contemporânea que se adota é 

a de que o “envelhecimento otimizado”375 – também chamado de “envelhecimento 

ativo”376 – demanda uma compreensão biopsicossocial, que transcende a Medicina e a 

Previdência. 

Diante dessas peculiaridades do envelhecimento, a Organização das Nações Unidas 

tem se debruçado sobre o tema. A temática da proteção internacional da pessoa idosa, a 

partir da atuação da Organização das Nações Unidas, remonta à década de 1970, na qual 

uma série de resoluções foram aprovadas pela Assembleia Geral, tratando e fazendo 

referência direta à questão da pessoa idosa377. Dentre essas resoluções destaca-se a 

A/RES/33/52, de 1978, a qual convocou uma Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, em 1982, em Viena, ocasião em que foi aprovado um plano de ação sobre 

o processo de envelhecer. 

                                           
374 “O prolongamento da vida é uma aspiração de qualquer sociedade. No entanto, só pode ser considerado 

como uma real conquista na medida em que se agregue qualidade aos anos adicionais de vida. Assim, 

qualquer política destinada aos idosos deve levar em conta a capacidade funcional, a necessidade de 

autonomia, de participação, de cuidado, de autossatisfação. Também deve abrir campo para a possibilidade 

de atuação em variados contextos sociais e de elaboração de novos significados para a vida na idade 

avançada. E incentivar, fundamentalmente, a prevenção, o cuidado e a atenção integral à saúde.” (VERAS, 

Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Revista de Saúde 

Pública. São Paulo, 2009, v. 43, n. 3, pp. 548-554, p. 549, grifo nosso). 
375 Da apresentação institucional do endereço eletrônico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

Disponível em: http://sbgg.org.br/espaco-cuidador/envelhecimento-ativo/. Acesso em: 25 nov. 2016. 
376 “[...] Envelhecimento ativo corresponde ao equilíbrio biopsicossocial, à integralidade do ser que está 

inserido em um contexto social e ainda refere-se ao idoso que é capaz de desenvolver suas potencialidades. 

Daí a importância do apoio da política, da família, da sociedade, da rede de amigos e dos grupos de interesse 

comuns, todos juntos na luta contra a discriminação e o preconceito que gira em torno do envelhecimento na 

nossa cultura.” (FERREIRA, Olívia Galvão Lucena; MACIEL, Silvana Carneiro; COSTA, Sônia Maria 

Gusmão; SILVA, Antônia Oliveira; MOREIRA, Maria Adelaide Silva Paredes. Envelhecimento ativo e sua 

relação com a independência funcional. Texto & Contexto Enfermagem. Florianópolis, jul./set. 2012, v. 21, 

n. 3, pp. 513-518, p. 517).  
377 Cite-se, v. g., a Resolução nº A/RES/2542 (XXIV), que aprovou a Declaração sobre progresso social e 

desenvolvimento, e que propõe em seu artigo 11.c que o desenvolvimento social visa à proteção dos direitos 

e à garantia do bem-estar das crianças, dos idosos, e das pessoas com deficiência.  

http://sbgg.org.br/espaco-cuidador/envelhecimento-ativo/
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Dentre os objetivos específicos desse plano encontram-se ações voltadas à 

compreensão nacional e internacional das implicações socioeconômicas e culturais do 

processo de desenvolvimento da população; a compreensão das questão humanitárias e de 

desenvolvimento relacionadas ao envelhecimento; o estímulo a políticas públicas com o 

objetivo de garantir previdência social para os mais velhos e, ao mesmo tempo, fornecer 

oportunidades para que possam usufruir dos benefícios do desenvolvimento, contribuindo 

com sua concretização; o fornecimento de alternativas para o enfrentamento do 

envelhecimento populacional de acordo com os valores nacionais e com os princípios 

internacionalmente reconhecidos relativos à pessoa idosa; e o encorajamento do 

desenvolvimento de expertise capaz de dar conta dessa realidade social e promover o 

intercâmbio internacional de conhecimento e habilidades na área378. 

Em 1991, entretanto, a questão ganhou maior relevo, quando a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas aprovou os princípios das Nações Unidas em favor das 

pessoas idosas379, quais sejam, a assistência, a realização pessoal, a independência, a 

participação e a dignidade. 

 

3.4.2.2 A influência da Organização das Nações Unidas sobre a proteção dos direitos da 

pessoa idosa no Brasil 

 

Conforme exposto anteriormente, o conteúdo da soft law produzido pela 

Organização das Nações Unidas tem servido como inspiração para a promoção e a 

proteção de vários direitos no âmbito interno dos Estados, dentre eles o estado brasileiro380. 

Enquanto soft law, os princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas, 

serviram como referência para o conteúdo de diversas leis. Tal fato se deve à generalidade 

                                           
378 Cf. Preâmbulo do Plano de Ação de Viena: “3. In pursuance of these aims, specific objectives are set: (a) 

To further national and international understanding of the economic, social and cultural implications for the 

processes of development of the aging of the population; (b) To promote national and international 

understanding of the humanitarian and developmental issues related to aging (c) To propose and stimulate 

action-oriented policies and programmes aimed at guaranteeing social and economic security for the 

elderly, as well as providing opportunities for them to contribute to, and share in the benefits of, 

development; (d) To present policy alternatives and options consistent with national values and goals and 

with internationally recognized principles with regard to the aging of the population and the needs of the 

elderly; and (e) To encourage the development of appropriate education, training and research to respond to 

the aging of the world's population and to foster an international exchange of skills and knowledge in this 

area.” (Disponível em: http://www.un.org/en/events/elderabuse/pdf/vipaa.pdf. Acesso em: 26 nov. 2016). 
379 Resolução da Assembleia Geral nº A/RES/46/91, de 1991. 
380 “As normas de direitos humanos da ONU e da OEA estabelecem uma base notável para promover e 

preservar os direitos das pessoas idosas no Brasil. Este esforço deve envolver gestores, provedores e 

profissionais de saúde, além dos familiares, que devem conhecer as proteções oferecidas por esses 

instrumentos e usá-los para melhorar a qualidade dos cuidados em saúde da pessoa idosa.” 

(ALBUQUERQUE, Aline. Manual de direitos humanos da pessoa idosa quanto aos cuidados em saúde. 

Brasília: UniCeub, 2016, p. 23).  

http://www.un.org/en/events/elderabuse/pdf/vipaa.pdf
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e abstração desses princípios, que garantiram que os Estados promovessem um 

aprofundamento no trato de diversos temas, dentre os quais se insere a questão do idoso. 

No caso dos direitos da pessoa idosa, destacam-se, em ordem cronológica, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993), a Lei da Política Nacional do 

Idoso (Lei Federal nº 8.842/1994), e o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003). 

 

3.4.2.2.1 A influência da Organização das Nações Unidas sobre a Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993) 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal n 8.742/1993) sofreu influência 

tanto do Programa de Ação de Viena, de 1982, no que se refere aos esforços estatais 

voltados à ampliação da assistência, quanto dos Princípios das Nações Unidas em Favor 

das Pessoas Idosas381 – até mesmo pela proximidade temporal, no que se refere à 

correlação entre os princípios estabelecidos no documento da Organização das Nações 

Unidas e aqueles que norteiam a assistência social no Brasil382, dentre os quais se destacam 

o respeito à dignidade, à participação e à assistência383. 

Até 1993, o amparo à pessoa idosa era regulado pela Lei Federal nº 6.179/1974, 

que instituía “amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade e para 

inválidos, e dá outras providências”. 

                                           
381 Nesse sentido, destaque-se a coletânea da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a 

respeito da Legislação sobre Pessoa Idosa: “Em 1992, durante a Assembleia Geral da ONU, foram definidos 

princípios que favorecem especificamente a pessoa idosa como: independência, participação, cuidados, 

autorrealização e dignidade. Foram estabelecidas, ainda, diretrizes que oportunizam a inserção social, 

política, econômica e cultural dos idosos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. Tais princípios e 

diretrizes tiveram uma repercussão direta no Brasil, que no ano seguinte (1993) sancionou a Lei 

Orgânica de Assistência Social.” (Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao. 

Acesso em: 26 nov. 2016, p. 7, grifo nosso). 
382 Lei Federal nº 8.742/1993, que trata dos princípios que norteiam a assistência social no Brasil: “Art. 4º. A 

assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do 

cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 

familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 

às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.” 

(grifo nosso). 
383 Sobre esse assunto, convém ressaltar que os nortes trazidos pela Lei Orgânica da Assistência Social 

encontram seu fundamento nos princípios trazidos nos incisos do art. 194 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, quais sejam, a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e a 

equivalência dos benefícios e serviços colocados à disposição da população, a seletividade, a distributividade 

e a irredutibilidade dos benefícios, a equidade no seu custeio, a diversidade da base de financiamento, bem 

como o caráter democrático e representativo na gestão desses recursos nos órgãos colegiados da 

Administração pública. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao
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Nesse ponto, a Lei Orgânica da Assistência Social representou um avanço, balizado 

pelos preceitos das Nações Unidas, porque garantiu um benefício de prestação continuada 

para maiores de 75 anos e em situação de necessidade, a título de assistência384.  

Tal benefício é concedido independentemente de contribuição ao regime geral da 

Previdência Social, diferente do previsto anteriormente pela Lei Federal nº 6.179/1974385, 

que vinculava a percepção de uma renda mensal à filiação do regime de contribuição do 

antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).  

A partir dessa mudança houve um avanço no sentido de contemplar um maior 

número de pessoas, seja pela universalização do direito à assistência social, ou pela 

redução de 70 para 65 anos como idade mínima para a percepção de benefícios.  

 

3.4.2.2.2 A influência da Organização das Nações Unidas sobre a Lei da Política Nacional 

do Idoso (Lei Federal nº 8.842/1994) 

 

A Lei da Política Nacional do Idoso foi o primeiro marco normativo na legislação 

brasileira386 a tratar especificamente da proteção dos Direitos da Pessoa Idosa no Brasil e, a 

exemplo da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993), também 

assimilou as influências do Programa de Ação de Viena, de 1982, e dos Princípios das 

Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas, de 1991. 

Tal influência infere-se a partir da concretização de objetivos do Programa de Ação 

de Viena no que se refere à concretização de políticas públicas, traduzidas em ações 

                                           
384 Na redação da versão original da Lei Federal nº 8.742/1993: “Art. 2o. A assistência social tem por 

objetivos: [...] V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família.”  
385 Lei Federal nº 6.179/1974: “Art. 1º. Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, 

definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada, 

não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 2º, não 

sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao 

próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde 

que: I - tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, 

consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou II - tenham exercido atividade remunerada 

atualmente incluída no regime do INPS ou do Funrural, mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo 

por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não, ou ainda: III - tenham ingressado no regime do INPS, após 

completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos benefícios regulamentares.” 
386 Coletânea da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a respeito da Legislação sobre 

a Pessoa Idosa (art. 1º): “O marco histórico dos direitos da população idosa no Brasil se dá no ano de 1994 

por meio da criação do Conselho Nacional do Idoso e da promulgação da Política Nacional do Idoso, que tem 

por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade” (Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-

idosa/legislacao, acesso em 26/11/2016, p. 8). 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao
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governamentais387, e à compreensão da situação da pessoa idosa no Brasil, a partir da 

adoção de princípios internacionalmente reconhecidos, por exemplo, e de diretrizes 

compatíveis com o diagnóstico da situação nacional388. 

Os princípios adotados pela Lei da Política Nacional do Idoso389, constantes em 

seus artigos 1º e 3º são compatíveis com os Princípios das Nações Unidas em Favor das 

Pessoas Idosas390, existindo uma coincidência ou mesmo uma correspondência entre os 

princípios constantes no documento internacional, de 1991, e os adotados pelo legislador 

nacional, em 1994, dentre os quais se destacam a autonomia, a integração e a participação 

da pessoa idosa na sociedade. 

 

3.4.2.2.3 A influência da Organização das Nações Unidas sobre o Estatuto do Idoso (Lei 

Federal nº 10.741/2003) 

 

Na esteira da Lei Orgânica da Assistência Social e da Lei da Política Nacional do 

Idoso, supracitadas, o Estatuto do Idoso também recebeu importantes contribuições das 

discussões promovidas pela Organização das Nações Unidas. 

De imediato, destaca-se o fato de que apenas um ano antes da aprovação do 

Estatuto, isto é, em 2002, foi realizada, em Madrid, na Espanha, a II Assembleia das 

Nações Unidas sobre o Envelhecimento, ocasião em que foi aprovada uma Declaração391 

contendo a intenção dos representantes de governo que se fizeram presentes nesse evento. 

O objetivo era manter as ações em diversos níveis, incluindo o plano interno e o plano 

internacional, a partir da perspectiva governamental, com destaque para a proteção da 

pessoa idosa associada ao desenvolvimento, ao avanço na saúde e ao seu bem-estar, bem 

                                           
387 Cf. alíneas e incisos do art. 10 da Lei Federal nº 8.842/1994. Em tal dispositivo encontram-se as ações 

estatais previstas para a implementação da Política Nacional do Idoso. 
388 A adoção de princípios internacionalmente reconhecidos e a sua adequação aos valores nacionais para o 

trato dos direitos da pessoa idosa está prevista no art. 3.d do Plano de Ação de Viena (Disponível em: 

http://www.un.org/en/events/elderabuse/pdf/vipaa.pdf. Acesso em: 27 nov. 2016). 
389 A Lei Federal nº 8.842/1994 (Lei da Política Nacional do Idoso) estabelece os seguintes princípios: “Art. 

1º: A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. [...] Art. 3°: A Política 

Nacional do Idoso reger-se-á pelos seguintes princípios: I - a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em 

geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; III - o idoso não deve sofrer 

discriminação de qualquer natureza; IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta política; V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, 

particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.” (grifos nossos). 
390 Resolução da Assembleia Geral nº A/RES/46/91, de 1991. 
391 Cf. Declaração Política da II Assembleia das Nações Unidas sobre o Envelhecimento. Disponível em: 

http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf. Acesso em: 28 nov. 2016. 

http://www.un.org/en/events/elderabuse/pdf/vipaa.pdf
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
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como a sua participação na sociedade, ressaltando a responsabilidade e o protagonismo dos 

Estados na promoção e na garantia dos direitos da pessoa idosa392. 

A II Assembleia das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, realizada em Madri, 

além de aprovar a Declaração Política, também aprovou um novo plano de ação 

internacional sobre o envelhecimento393, cujo objetivo era – 20 anos depois – fazer um 

balanço dos avanços a partir do Plano de Ação de Viena, de 1982 e, também, adequar as 

ações necessárias à realidade do século XXI394. Percebeu-se um avanço no envelhecimento 

em escalas mundiais, fruto de uma tendência de alteração demográfica da população 

mundial jovem ou adulta para uma população idosa. 

Com efeito, em 01 de outubro de 2003 foi sancionada a Lei Federal nº 10.741/2003, 

instituindo o Estatuto do Idoso, fruto do Projeto de Lei nº 3.561/1997. Muito embora a 

tramitação do projeto se arrastasse desde 1997395, o relator do Projeto na Comissão 

Especial, formada para sua apreciação na Câmara, Deputado Silas Brasileiro396, 

reconheceu que as discussões sobre o projeto, nas etapas de audiências públicas realizadas 

em todo o país, foram reaquecidas pela comemoração do Ano Internacional do Idoso, em 

1999, também por iniciativa da Organização das Nações Unidas397. 

 

                                           
392 Cf. art. 13 da Declaração Política da II Assembleia das Nações Unidas sobre o Envelhecimento: “We 

stress the primary responsibility of Governments in promoting, providing and ensuring access to basic social 

services, bearing in mind specific needs of older persons. To this end we need to work together with local 

authorities, civil society, including non-governmental organizations, the private sector, volunteers and 

voluntary organizations, older persons themselves and associations for and of older persons, as well as 

families and communities.” 
393 Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento. 2002. Disponível em: http://www.un.org/en/events/ 

pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf. Acesso em: 28 nov. 2016. 
394 Cf. Item I.10 do Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento, de 2002: “The International Plan of 

Action on Ageing, 2002 calls for changes in attitudes, policies and practices at all levels in all sectors so that 

the enormous potential of ageing in the twenty-first century may be fulfilled. Many older persons do age with 

security and dignity, and also empower themselves to participate within their families and communities. The 

aim of the International Plan of Action is to ensure that persons everywhere are able to age with security and 

dignity and to continue to participate in their societies as citizens with full rights. While recognizing that the 

foundation for a healthy and enriching old age is laid early in life, the Plan is intended to be a practical tool 

to assist policy makers to focus on the key priorities associated with individual and population ageing. The 

common features of the nature of ageing and the challenges it presents are acknowledged and specific 

recommendations are designed to be adapted to the great diversity of circumstances in each country. The 

Plan recognizes the many different stages of development and the transitions that are taking place in various 

regions, as well as the interdependence of all countries in a globalizing world.” (Disponível em: 

http://www.un.org/en/events/ pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf. Acesso em: 28 nov. 2016). 
395 Extrato da tramitação do Projeto de Lei nº 3.561/1997. Disponível em: http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/ichadetramitacao?idProposicao=19849. Acesso em: 28 nov. 2016. 
396 Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD31AGO2001.pdf#page=532, p. 41.321. 

Acesso em: 28 nov. 2016. 
397 Resolução da Assembleia Geral nº A/RES/32/132. 

http://www.un.org/en/events/%20pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
http://www.un.org/en/events/%20pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
http://www.un.org/en/events/%20pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf
http://www.camara.gov.br/%20proposicoesWeb/ichadetramitacao?idProposicao=19849
http://www.camara.gov.br/%20proposicoesWeb/ichadetramitacao?idProposicao=19849
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD31AGO2001.pdf#page=532
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3.4.3 A Organização das Nações Unidas e a proteção da pessoa com deficiência 

 

A deficiência é uma questão complexa que dialoga com diversos setores. Muito 

embora transite pela saúde e pela assistência social, transborda essas searas por se tratar de 

uma realidade enquanto processo social398,399.  

O próprio conceito de “pessoa com deficiência”400, proposto pela Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências401 já indica a implicação 

social da sua definição, pois leva em conta a interação entre a pessoa e a sociedade. 

Por esse motivo, merece o devido reconhecimento enquanto direito inerente a uma 

parcela relevante da população e que, muito embora, grande parte das vezes, apresente-se 

de maneira esparsa e seja considerada isoladamente, representa parcela significativa da 

população mundial. 

Na temática dos direitos humanos, contudo, a questão da proteção dos direitos da 

pessoa com deficiência também é multifacetada, colocando-se, com frequência, na linha 

dos direitos relativos à igualdade, mas é também verdade que a proteção desses direitos 

tem na dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos sociais – o fundamento 

que demanda a ação estatal. 

Além de ter o seu fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana, o 

direito da pessoa com deficiência flerta com outros direitos sociais, como a saúde, a 

educação, o acesso ao trabalho, a cultura, o gozo de um padrão de vida adequado. 

                                           
398 A respeito da importância de se situar a deficiência em diálogo com várias ciências, cite-se o 

entendimento de Adriana Dias, v.g.: “Inegavelmente, deficiência é um conceito em disputa. Ela aciona 

diferentes interesses, sejam eles produzidos nas áreas do saber nas ciências nos âmbitos internacional e 

nacional, sejam forças oriundas dos movimentos sociais e das políticas públicas. Por um lado, temos um 

crescente debate em torno das configurações pelas quais as deficiências são abordadas do ponto de vista 

teórico, desde a Biomedicina, passando pela Psicologia até as Ciências Sociais. Diferentes relações com 

outras temáticas e problemas são postos em operações para validar o conceito neste ou naquele campo.” 

(DIAS, Adriana. Deficiências, direitos humanos e etnografia. Apresentação em Mesa Redonda na 39ª 

Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Caxambu, MG, 2015). 
399 A respeito da estrutura social da deficiência, cf. Débora Diniz, in verbis: “[...] Deficiência é um conceito 

complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a 

pessoa deficiente. Assim como outras formas de opressão pelo corpo, como o sexismo ou o racismo, os 

estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias mais opressoras de nossa vida social: a que 

humilha e segrega o corpo deficiente.” (DINIZ, Débora. O que é deficiência. São Paulo: Brasilience, 2007, 

pp. 9-10). 
400 Art. 1º, in fine, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(promulgada pelo Decreto Federal nº 6.949/2009): “Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas.” (grifo nosso). 
401 A propósito, Maurício Maia destaca a contribuição da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência para a evolução do conceito de deficiência, tanto no Direito Internacional quanto no 

interno. (Cf. MAIA, Maurício. Novo conceito de pessoa com deficiência e proibição do retrocesso. Revista 

da AGU, jul./set. 2013, v. 12, n. 37, pp. 289-306, p. 290-291). 



140 

 

3.4.3.1 A Convenção das Nações Unidas sobre o direito das pessoas com deficiência e a 

sua incorporação 

 

A temática da proteção internacional dos direitos das pessoas com deficiência 

encontra-se prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu art. 

25, no qual são elencadas hipóteses em que deverá ser assegurada a seguridade social. 

No plano internacional, entretanto, o principal marco normativo do tema é a 

Convenção das Nações Unidas sobre o direito das pessoas com deficiência e seu protocolo 

facultativo, ambos de 2006, aprovados na cidade de Nova Iorque402, ocasião em que a 

Convenção e o Protocolo foram abertos à assinatura dos Estados. 

Em que pese não ter sido o primeiro marco normativo sobre o assunto403, a 

Convenção, que atualmente conta com 168 ratificações404, é o instrumento mais 

representativo da atuação da Organização das Nações Unidas na proteção internacional dos 

direitos da pessoa com deficiência, assim inseridos na temática da proteção internacional 

dos Direitos Humanos. 

A Convenção das Nações Unidas desponta como resultado da atuação de um grupo 

de trabalho ad hoc – criado em 2001 pela Resolução nº A/RES/56/168, da Assembleia 

Geral, e que recebeu propostas de Estados-membros da Organização e também da 

Sociedade Civil –, da então Comissão de Direitos Humanos da Organização e da Comissão 

para o Desenvolvimento Social, do Conselho Econômico e Social da Organização das 

Nações Unidas. 

As obrigações específicas a respeito dos direitos em espécie propostos pela 

Convenção encontram-se previstas entre os arts. 5º e 30, sendo que tais direitos deverão ser 

implementados com a observância dos princípios gerais propostos no art. 3º da Convenção, 

quais sejam, o respeito pela dignidade inerente, pela autonomia individual e pela 

independência das pessoas com deficiência; a não discriminação; a plena e efetiva inclusão 

na sociedade; o respeito pela diferença e a aceitação da condição das pessoas com 

                                           
402 Resolução da Assembleia Geral nºA/RES/61/106, de 2006. 
403 A década de 1970 foi um período muito relevante para o desenvolvimento do direito das pessoas com 

deficiência. Isso porque, nesse período, iniciou-se o processo de internacionalização desses direitos, ocorrida 

a partir da aprovação, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1971, da Declaração 

dos Direitos do deficiente mental, por meio da Resolução nº A/RES/2856(XXVI). Sobre essa abordagem dos 

direitos da pessoa com deficiência enquanto Direitos Humanos, cf. https://www.un.org/development/desa/ 

disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-a-human-rights-approach-the-1970s.html. 

Acesso em: 22 nov. 2016. 
404 Disponível em: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities.html. Acesso em: 22 nov. 2016. 

https://www.un.org/development/desa/%20disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-a-human-rights-approach-the-1970s.html
https://www.un.org/development/desa/%20disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-a-human-rights-approach-the-1970s.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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deficiência; a igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre os sexos; e o 

respeito pelo desenvolvimento das crianças com deficiência. 

A Convenção traz uma série de obrigações impostas aos Estados no que se refere ao 

monitoramento e implementação dos direitos que são seu objeto. Merecem destaque, 

entretanto, os dispositivos constantes do protocolo facultativo à Convenção, nos quais se 

encontra prevista a criação de um Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência405, 

cuja atribuição principal é receber e considerar comunicações a respeito de situações de 

violação de direitos das pessoas com deficiências realizadas por Estados-partes da 

Convenção. 

Tendo entrado em vigor em 03/05/2008406, a Convenção foi assinada pelo Brasil 

em 30/03/2007. Após tramitação congressual, foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 

186, de 09/07/2008. Em seguida, foi depositado instrumento de ratificação em 

01/08/2008407 e promulgada pelo Poder Executivo brasileiro no Decreto Federal nº 

6.949/2009, de 25/08/2009. 

No âmbito da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, 

suprarreferida, merecem reflexão os avanços trazidos pela incorporação da Convenção 

pelo Estado brasileiro, sob dois aspectos principais, quais sejam: a hierarquia dos tratados e 

a cooperação dos Estados-partes para a regulamentação da Convenção a partir de avanços 

legislativos no ordenamento interno dos Estados. 

 

3.4.3.1.1 O direito das pessoas com deficiência e a hierarquia dos tratados no ordenamento 

jurídico brasileiro 

 

Discutir os tratados de Direitos Humanos significa, segundo André de Carvalho 

Ramos, posicionar-se sobre o seu processo legislativo, sobre a sua hierarquia e sobre a sua 

aplicabilidade408. Nesse sentido, merece destaque a contribuição da incorporação da 

Convenção para a hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                           
405 Art. 1.1, do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009). 
406 A respeito do status de ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das Pessoas com 

Deficiência, cf. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&cl 

ang=_en. Acesso em: 23 nov. 2016. 
407 Id., ibid. 
408 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 386. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&cl%20ang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&cl%20ang=_en
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Além de contribuir para a reafirmação dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

enquanto Direitos Humanos409, o referido ato internacional, bem como o seu protocolo 

facultativo, foi incorporado ao quadro normativo brasileiro, seguindo o rito estabelecido 

pela nova redação do § 4º do art. 5º da Constituição Federal, dada pela Emenda à 

Constituição nº 45/2004. 

Desta forma, tanto a Convenção como seu protocolo gozam, desde a publicação do 

Decreto de promulgação, de status constitucional, o que importa dizer que seus 

dispositivos possuem a mesma hierarquia e cogência de dispositivos constitucionais. 

 

3.4.3.1.1.1 A hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro 

 

O cerne da discussão perpassa a reflexão acerca dos efeitos jurídicos da Emenda à 

Constituição nº 45/2014, que introduziu o § 3º no art. 5º, da Constituição Federal, assim 

vazado: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

A despeito do que se esperava, muito embora a proposta de emenda que originou a 

reforma constitucional almejasse solucionar um debate acerca de posicionamentos 

doutrinários e hermenêuticos sobre a hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico 

brasileiro, ela deu uma solução parcial ex post facto. Ademais, a referida proposta abriu 

caminho para uma série de questionamentos sobre a interpretação da hierarquia dos 

tratados de Direitos Humanos que, ratificados e promulgados antes da vigência da emenda, 

foram aprovados pelo rito ordinário do processo legislativo então previsto. 

Anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2014, as discussões a 

respeito da hierarquia de tratados de Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro 

gravitavam em torno da exegese do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual 

“os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.” 

                                           
409 Após a entrada em vigor da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas 

(CDPD), a deficiência é cada vez mais considerada uma questão de direitos humanos. A deficiência uma 

importante questão de desenvolvimento com cada vez mais evidências de que pessoas com deficiência 

experimentam piores resultados socioeconômicos e pobreza do que as pessoas não deficientes 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: Governo 

do Estado de São Paulo, 2011, p. xxi). 
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Da teleologia do parágrafo, é possível afirmar que a redação do § 2º visa a 

estabelecer um rol não taxativo de direitos e garantias, de onde se conclui que não é defeso 

afirmar que o leque de garantias constitucionais contém os direitos e as garantias previstos 

no art. 5º, caput, bem como em outros dispositivos contidos no texto constitucional, muito 

embora não se encerrem no conteúdo constitucional positivado em 1988. O intérprete, para 

alcançar a real dimensão da garantia dos direitos fundamentais, deve buscar a sua fonte 

também nos tratados dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. 

A respeito do referido § 2º, o entendimento majoritário da doutrina, capitaneada por 

Flávia Piovesan et al.410, era no sentido de que as garantias e os direitos fundamentais 

previstos pela Constituição Federal, acrescidos dos tratados sobre o tema em que o Brasil 

era parte, compunham um “bloco de constitucionalidade” em matéria de proteção aos 

Direitos Humanos, de tal sorte que seria correto, em tese, afirmar que os tratados 

celebrados em matéria de Direitos Humanos, pela teleologia do § 2º do art. 5º da 

Constituição Federal, teriam status e hierarquia constitucional. 

Se, por um lado, parte da doutrina advogava a tese do bloco de constitucionalidade 

e, consequentemente, da hierarquia constitucional dos Tratados de Direitos Humanos, 

também havia quem defendesse que os tratados de Direitos Humanos, assim como os 

tratados de outros temas, devido ao seu processo legislativo, tinham hierarquia legal 

correspondente à legislação ordinária, dada a similitude entre a aprovação de uma lei 

ordinária e o rito de incorporação dos tratados. 

De tal tese surgiu, em 1988, o entendimento, agasalhado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), de que, em eventual conflito de normas no tempo, envolvendo, de um lado, 

legislação ordinária e, do outro, um tratado, a questão deveria ser resolvida com recurso 

aos critérios clássicos de solução de antinomias aparentes, conforme sugere Norberto 

Bobbio411, considerando-se que lex posterior derogat priori: isto é, na medida de sua 

incompatibilidade, um tratado poderia derrogar lei ordinária a ele anterior e vice-versa. 

Tal entendimento encontra-se expresso no acórdão proferido em sede do 

julgamento do HC 72.131/1995, que tratava sobre a prisão civil em matéria de alienação 

fiduciária, no qual o relator Ministro Celso de Mello concluiu que “É pacífico na 

                                           
410 “Os direitos internacionais integrariam, assim, o chamado ‘bloco de constitucionalidade’, densificando a 

regra constitucional positivada no § 2º do art. 5º, caracterizada como cláusula constitucional aberta.” 

(PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, e-book, p. 115). No mesmo sentido, cf. LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos 

humanos: constituição, racismo e relações internacionais. Barueri, SP: Manole, 2005, pp. 17-18. 
411 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 237 e ss. 
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jurisprudência dessa Corte, que os tratados internacionais ingressem em nosso 

ordenamento jurídico tão somente com força de lei ordinária”412. 

Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2014, aquilo que era para 

ser uma luz à interpretação do tema, motivou inúmeros debates, uma vez que não havia 

clareza sobre a forma de interpretar os tratados de Direitos Humanos anteriores à emenda: 

por um lado, para parte da doutrina que defendia o bloco de constitucionalidade, tal 

emenda apenas dificultou a exegese do § 2º da Constituição, posto que, se todos os tratados 

de Direitos Humanos pertencerem, à luz deste parágrafo, a um seleto bloco 

hierarquicamente superior, qual seria a utilidade do novo § 3º Antônio Augusto Cançado 

Trindade, quando juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sede do 

julgamento do Caso Damião Ximenes-Lopes (2005), afirmou que o parágrafo seria um 

retrocesso, por ter prejudicado a interpretação conforme os tratados de Direitos Humanos 

no ordenamento jurídico brasileiro413. Em hipótese extrema, há quem falasse, inclusive, em 

inconstitucionalidade do próprio § 3º da Constituição Federal por desvio de finalidade por 

suplantar cláusulas pétreas concernentes à veação do retrocesso em matéria de direitos 

humanos414. 

                                           
412 Cf. HC 72.131/1995/RJ, julgamento em 23 de novembro de 1995. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/ 

paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573. Acesso em: 08 jan. 2017. 
413 Texto do voto em separado do Juiz Cançado Trindade, no caso Ximenes-Lopes vs. Brasil (2005) da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos: “[…] 30. This new provision seeks to grant, in an inexperienced way, 

constitutional status, in the scope of the Brazilian domestic law, only to human rights treaties that are 

approved by a 3/5 majority of the members of both the House of Representatives and the Senate (thus 

becoming equivalent to constitutional amendments). Badly conceived, badly drafted and badly formulated, it 

represents a regrettable backward step regarding to the open model consecrated by paragraph 2 of Article 5 

of the Federal Constitution of 1988, which was the result of a proposal of my authorship to the National 

Constitutional Assembly, as historically documented. Regarding to previously approved treaties, it creates an 

imbroglio that state-centered publicists -insensitive to the needs of protection of the human being- like so 

much; with regard to the treaties yet to be approved, it creates a possibility of differentiation that autistic and 

short-sighted publicists -so little acquainted with the achievements of International Human Rights Law – like 

so much, as well as the representatives that pay attention to them. / 31. This backward step creates a risk to 

the interrelation or indivisibility of the rights protected by the respondent Government (provided for in the 

treaties that bind it), threatening them with fragmentation or atomization, in favor of the excess of a legal 

formalism and inscrutability tainted by obscurantism. The new provision is seen with complacence and 

sympathy by the so called "internationalist constitutionalists," who claim to be jusinternationalists when in 

fact they are not even close to that, as they only conceive the international legal system through the national 

Constitution.  The constitutionality of the regrettable paragraph 3 of Article 5 is not even proved, and my 

intention here is not to express an opinion on the matter; what I do affirm in this Opinion, -just as I 

supported in the conference I lectured on March 31, 2006 in the crowded auditorium of the Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) in Brasilia, at the end of the public hearings before this Court which took place at 

the historical External Session of the said Court recently held in Brazil, - is that, as long as the new 

paragraph 3 of Article 5 of the Brazilian Federal Constitution opens the possibility of undue restrictions in 

the direct applicability of the set of provisions for the protection of certain human rights treaties in the 

Brazilian domestic law (being even capable of turning it inapplicable), it openly proves incompatibility with 

the American Convention on Human Rights (Articles 1(1), 2 e 29).” (Disponível em: http://www.corteidh.or. 

cr/docs/casos/articulos/seriec_139_esp.pdf. Acesso em: 08 jan. 2017). 
414 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014, p. 391. 

http://redir.stf.jus.br/%20paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573
http://redir.stf.jus.br/%20paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573
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Por outro lado, pautando-se numa leitura apenas textual da Constituição Federal, há 

quem advogue a tese de que os tratados de Direitos Humanos anteriores à Emenda 

Constitucional 45/2004 teriam status compatíveis com lei ordinária, juntamente com 

aqueles que, após a emenda, não tivessem se submetido ao rito referido na redação do novo 

§ 3º do art. 5º da Constituição. 

Diante das dúvidas interpretativas em torno da compatibilização temporal do novo 

§ 3º, art. 5º, da Constituição Federal, novamente discutindo a legalidade da prisão civil da 

figura do depositário infiel, o STF, no julgamento do REx 466.343/SP, resolveu discutir 

novamente seu posicionamento a respeito da hierarquia dos tratados de Direitos Humanos 

anteriores à emenda constitucional ora referida. 

Nos debates, as principais possibilidades interpretativas que despontavam eram: (i) 

hierarquia supraconstitucional dos Tratados de Direitos Humanos, a par de uma 

interpretação de matriz internacionalista415; (ii) hierarquia constitucional dos Tratados, 

antes ou após a emenda, considerando a tese do bloco de ampla constitucionalidade416; (iii) 

hierarquia equiparada à lei ordinária, reafirmando o antigo posicionamento do STF, 

suprarreferido417; e, por fim, (iv) hierarquia supralegal dos tratados de Direitos Humanos 

anteriores à emenda e dos posteriores à emenda e que não tiverem passado pelo rito do 

quoum qualificado previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, conforme sugestão do 

ministro Gilmar Mendes418. Este resgatou precedente do voto vencido do ministro 

                                           
415 Neste ponto, o relator ministro Cezar Peluso, afirma que “A tendência dogmática do mundo, hoje, é dar 

aos tratados internacionais uma importância quase supraconstitucional. E nisso está, aliás, um dos entraves, 

por exemplo, ao desenvolvimento do Mercosul. É a resistência dos ordenamentos nacionais a permitir que o 

projeto da comunidade latino-americana se desenvolva.” (Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/ 

paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444, p. 10. Acesso em: 8 jan. 2017). 
416 Afirma, também, o Ministro Peluso: “Reconheço, no entanto, Senhora Presidente, que há expressivas 

lições doutrinárias – como aquelas ministradas por ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE 

(Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Fabris, 2003, v. I/513, item n. 

13); FLÁVIA PIOVESAN (Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. S”ao 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 51/77); CELSO LAFER (A Internacionalização dos Direitos Humanos: 

constituição, racismo e relações internacionais. São Paulo: Manole, 2005, p. 16/18) e VALERIO DE 

OLIVEIRA MAZZUOLI (Curso de Direito Internacional Público. 2. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 682/702, 

item n. 8) , dentre outros eminentes autores – que sustentam, com sólida fundamentação teórica, que os 

tratados internacionais de direitos humanos assumem, na ordem positiva interna brasileira, qualificação 

constitucional, acentuando, ainda, que as convenções internacionais em matéria de direitos humanos, 

celebradas pelo Brasil antes do advento da EC nº 45/2004, como ocorre com o Pacto de São José da Costa 

Rica, revestem-se de caráter materialmente constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noção conceitual 

de bloco de constitucionalidade.” Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP 

=AC&docID=595444, p. 24 de seu voto. Acesso em: 08 jan. 2017). 
417 Cf. HC 72.131-RJ/STF/1995. 
418 Voto em separado, vencedor, do Ministro Gilmar Mendes, no REx 466.343-SP/STF/2008: “Por 

conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a característica de supralegalidade aos 

tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 

humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos 

normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/%20paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/%20paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP%20=AC&docID=595444
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP%20=AC&docID=595444
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Sepúlveda Pertence no julgamento do RHC 79785-RJ/2003 (questionamento sobre o 

Direito ao duplo grau de jurisdição, em face da noção de foro privilegiado). 

Prevaleceu o entendimento proposto pelo ministro Gilmar Mendes, segundo o qual, 

os tratados de Direitos Humanos, quando não submetidos ao rito de hierarquização 

previsto no § 3º do art. 5º, da Constituição Federal, devem ser interpretados segundo um 

status supralegal. Conclui-se daí que o STF, em 2008, quando do julgamento do REx 

466.343-SP, tentou achar uma posição intermediária entre a antiga posição externada no 

HC 72.131-RJ, que caminhava na esteira do nível legal dos tratados, e a teoria do bloco de 

constitucionalidade, defendida por juristas de verniz internacionalista. 

Em resumo, o STF entendeu que, se por um lado, os tratados não pudessem ser 

considerados em uma hierarquia constitucional, por ausência de previsão legal, sobretudo 

antes da Emenda Constitucional 45/2004, por outro, não poderia o plenário da Corte deixar 

de considerar a universalidade e a centralidade dos Direitos Humanos, motivo pelo qual 

essas características permitiriam aceitar uma relevância peculiar dos tratados sobre o tema 

em face da lei ordinária. Conclui-se, então, que entre 1988 e 2008, as antinomias entre 

tratados e lei ordinária eram solucionados segundo um critério exclusivamente temporal, 

ao passo que, a partir de 1988, existe um deslocamento desse enfrentamento do critério 

temporal para o hierárquico. Para os tratados anteriores à Emenda Constitucional 45/2004, 

prevalece o critério hierárquico da supralegalidade, enquanto que para os posteriores à 

Emenda, se submetidos ao critério do art. 5º, § 3º da Constituição Federal, prevalece a 

hierarquia constitucional; se não submetidos, prevalece a hierarquia supralegal. 

 

3.4.3.1.1.2 A relevância do direito das pessoas com deficiência no âmbito das discussões a 

respeito da hierarquia de tratados no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Apesar de as discussões a respeito da Emenda Constitucional nº 45/2004 e dos seus 

efeitos já terem se desenvolvido à exaustão tanto no Judiciário, quanto – e principalmente 

– na Doutrina, convém salientar o caráter obter dictum de tal discussão naquilo que 

concerne à importância do processo de incorporação da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

                                                                                                                                
tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar 

especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor 

especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana. Essa tese foi aventada, em sessão 

de 29 de março de 2000, no julgamento do RHC n° 79.785-RJ, pelo voto do eminente Relator, Min. 

Sepúlveda Pertence, que acenou com a possibilidade da consideração dos tratados sobre direitos humanos 

como documentos supralegais [...].” 
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Essa incorporação se deu segundo o novo rito previsto pelo § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal, confirmando que a Convenção e o seu protocolo facultativo foram 

aprovados com rito idêntico às Emendas Constitucionais, motivo pelo qual os textos 

incorporados gozam da mesma hierarquia de normas constitucionais. 

Com efeito, a importância da Convenção para o ordenamento jurídico brasileiro 

decorre do fato de ter sido o primeiro tratado incorporado segundo o novo rito introduzido 

pela Reforma Constitucional de 2004. Ele revela a importância da temática da proteção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência a partir de um documento oriundo da Organização 

das Nações Unidas, o qual paira sobre as discussões doutrinário-jurisprudenciais a respeito 

da hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Coincidente e recentemente, o Congresso Nacional aprovou seu segundo tratado de 

acordo com o rito previsto no art. 5º, § 3º da Constituição Federal, cujo tratado também 

versa sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Trata-se da Convenção de Marraquexe, 

que visa a facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas, ainda pendente de 

promulgação, e que versa, sobretudo, sobre a participação das pessoas com deficiência na 

vida cultural, direito esse que também se encontra previsto no art. 30 da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

3.4.3.2 A influência Organização das Nações Unidas sobre a aprovação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão) 

 

Desde 2003 tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado nº 6/2003 

(rebatizado na Câmara dos Deputados, de Projeto de Lei nº 7.699/2006), denominado 

“Estatuto do Portador de Deficiência”, que recebeu diversas emendas e tramitou com 

centenas de projetos alternativos a ele apensados nos termos do Regimento Interno de 

ambas as casas legislativas419. Infere-se daí, a existência de muitos debates a respeito da 

necessidade de tutelar os Direitos das Pessoas com Deficiência no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

A propósito, no que concerne à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, grande foi a sua importância para a aprovação do atual 

                                           
419 Art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução nº 17/1989) (Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RIC 

D%20atualizado%20ate%20RCD%2017-2016.pdf. Acesso em: 23 nov. 2016); e art. 258 do Regimento do 

Senado (Resolução nº 3/1970) (Disponível em: http://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RIS 

FCompilado.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-99be436b89c4. Acesso em: 23 nov. 2016).  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RIC%20D%20atualizado%20ate%20RCD%2017-2016.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/RIC%20D%20atualizado%20ate%20RCD%2017-2016.pdf
http://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RIS%20FCompilado.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-99be436b89c4
http://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RIS%20FCompilado.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-99be436b89c4
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Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), sobretudo durante sua 

tramitação na Câmara dos Deputados. 

Isso porque, apesar de entre o projeto original e a aprovação de um texto final no 

plenário de ambas as casas transcorreram quase 12 anos. A tramitação do projeto original, 

contudo, não ignorou as discussões que estavam ocorrendo no âmbito da Organização das 

Nações Unidas e que antecederam a aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (Resolução A/RES/61/106, de 2006). 

Conforme se infere do parecer da relatora420, Deputada Mara Gabrili, designada 

para se manifestar sobre as emendas de plenário ao projeto nº 7.699/2006, esta propôs 

subemenda substitutiva global que resultou no texto da lei atualmente em vigor. A 

tramitação do projeto de lei aguardou o deslinde da Convenção da Organização das Nações 

Unidas para que pudesse ser aprovado, já devidamente adequada ao novo referencial 

internacional. 

Percebe-se, pois, que a influência da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência é inconteste e não se restringe apenas ao contexto da 

tramitação do projeto de lei nacional, pois há também uma relação explícita entre o 

conteúdo do tratado internacional e o da lei brasileira. Isso porque o parágrafo único do art. 

1º da lei brasileira inova ao trazer uma referência expressa ao tratado, apontando-o como 

base da norma doméstica421. 

                                           
420 Do corpo do parecer: “No entanto, esta Casa não procedeu imediatamente à análise do Projeto de Lei 

nº 7.699, de 2006 e de seus apensos por uma razão fundamental: em dezembro de 2006, a Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas – Organização das Nações Unidas adotou a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que tem como objetivo promover, 

proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. A aprovação 

desse tratado internacional de direitos humanos com equivalência de emenda constitucional, nos termos do § 

3º do art. 5º da Constituição de 1988, passou a ser o objetivo precípuo do movimento das pessoas com 

deficiência naquele momento. O envio da mensagem presidencial nº 711/2008, sugerindo a aprovação da 

Convenção com base no referido dispositivo constitucional representou o primeiro passo para essa 

importante conquista. Na sequência, o então Presidente da Câmara, Deputado Arlindo Chinaglia, realizou 

Comissão Geral nesta Casa para debater o Projeto de Lei nº 7.699, de 2006, ocasião em que diversos 

representantes da casa ressaltaram a importância da aprovação da Convenção antes da proposta de estatuto. 

Como resultado dessa demanda, foi criada a Comissão Especial para apreciação da Convenção e de seu 

protocolo facultativo, em 23 de novembro de 2007, sob a relatoria do Deputado Eduardo Barbosa. No 

primeiro semestre de 2008, após intensa mobilização dos diversos segmentos que compõem o movimento em 

defesa dos direitos da pessoa com deficiência, o Congresso Nacional deu mostras, mais uma vez, de que está 

aberto ao debate de nossas demandas e anseios. Com a aprovação do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de 

julho de 2008, ratificou-se [sic] a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, com o quórum previsto no art. 5º, § 3º da Carta Política de 1988. Em 2009, com a edição do 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o texto foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. [...]” 

(Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1306736&filena 

me=PPP+1+%3D%3E+PL+7699/2006. Acesso em: 24 nov. 2016, grifo nosso). 
421 Art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “Parágrafo 

único: Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1306736&filena%20me=PPP+1+%3D%3E+PL+7699/2006
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1306736&filena%20me=PPP+1+%3D%3E+PL+7699/2006
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Não se trata, portanto, da hipótese de que o conteúdo da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tenha influenciado no conteúdo do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Trata-se, na verdade, da constatação explícita de que a 

transnormatividade ocorre, pois o legislador nacional absorve diretamente o conteúdo do 

Direito Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de 

julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e 

promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano 

interno.” (grifo nosso). 
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CONCLUSÃO 

 

A proteção dos Direitos Sociais, seja em nível internacional ou em nível interno, 

tem se mostrado uma necessidade dos dias atuais. Isso porque, à guisa das conquistas 

civilizatórias do Direito e, no caso, do Direito Internacional, não se pode olvidar a 

existência de seres humanos vivendo à margem da sociedade e, portanto, não se pode 

deixar de considerar a necessidade de continuamente maximizar a proteção desse tipo de 

direito, cujo fundamento se encontra na dignidade da pessoa humana, lastreada em valores 

universais – que permeiam tanto o Direito Internacional quanto o Direito Constitucional. 

A compreensão desses Direitos relaciona-se com a atuação das Organizações 

Internacionais, que foram responsáveis, durante o século XX, pela transformação tanto do 

Direito Internacional quanto do Direito Interno, promovendo, inclusive, a aproximação 

dessas duas esferas a partir de uma abordagem transnacional, uma vez que os problemas da 

vida em sociedade não podem ser compartimentados e classificados de maneira estanque. 

Muito embora quem promova esse distanciamento seja o próprio homem, a atuação das 

Organizações Internacionais, mormente da Organização das Nações Unidas, mostrou que é 

possível agir de maneira coordenada, no plano internacional e no plano interno, quando o 

assunto é a proteção de valores tão essenciais da vida humana. 

Tal coordenação ocorre em um contexto de dissipação de fronteiras conceituais, 

com vistas a uma compreensão universal de problemas comuns e que, no contexto de um 

mundo globalizado, demandam soluções que envolvem a conjugação de esforços e um 

diálogo constante entre o plano global e o local. 

Nesse sentido, com o objetivo de contextualizar a afirmação histórica dos Direitos 

Humanos e das Organizações Internacionais, tentou-se demonstrar, no primeiro capítulo, 

que, em um contexto em que os Estados, isoladamente, não eram mais capazes de dar 

conta de problemas complexos, essas novas experiências associativas foram essenciais 

para que fossem encontradas soluções coletivas e satisfatórias para os membros da 

sociedade internacional, a partir da construção de consenso e da tomada coletiva de 

decisões. As Organizações Internacionais e, no caso, a Organização das Nações Unidas, 

passaram a se debruçar sobre diversos temas, penetrando todos os ramos da vida em 

sociedade, e possibilitaram ao ser humano o reconhecimento de sua centralidade nos 

debates jurídico-filosóficos decorrentes das transformações sociais, políticas e econômicas, 

canalizadas para a esfera jurídica, vivenciadas durante o século XX. 
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Por sua vez, no segundo capítulo, buscou-se explicitar que, a par das 

transformações ocorridas em nível internacional, paulatinamente houve uma alteração na 

forma como o Estado se apresenta para a sociedade internacional. Essa mudança ocorreu 

em um contexto em que as Nações Unidas se afirmavam a partir de uma lógica de 

solidariedade internacional, ao mesmo tempo em que surgiu, na doutrina, um movimento 

voltado à modernização da dogmática constitucional tendente à abertura do Estado às 

relações internacionais e a valores universais, que possibilitaram a dissipação de uma 

barreira até então existente entre o Direito Internacional e o Direito Interno, a partir de uma 

nova filosofia constitucional cooperativa. 

O terceiro capítulo, por seu turno, almejou demonstrar que as velhas preocupações 

acadêmicas, voltadas à escolha entre as teorias dualista e monista da relação entre o Direito 

Interno e o Direito Internacional, parecem não mais fazer sentido em um mundo 

globalizado no qual convivem tanto os Estados quanto as Organizações Internacionais, em 

meio à pluralização das fontes do Direito Internacional.  

A propósito, verificou-se que, embora necessário à compreensão da relação entre o 

global e o local, o Direito dos Tratados não é mais suficiente para dar conta da 

complexidade da globalização, pois existe uma nova realidade na produção normativa do 

Direito Internacional que impacta no Direito Interno, a partir da adoção da soft law e de 

seu conteúdo persuasivo, que tem se mostrado capaz de influenciar diretamente a produção 

de Direito Interno – no caso, da positivação de Direitos Sociais no Brasil – à margem das 

relações convencionais proporcionadas pelo processo de incorporação dos tratados.  

Acaba surgindo, portanto, um direito que é formalmente nacional, mas que tem sua 

gênese no Direito Internacional, pois se verifica a coincidência textual, temporal ou mesmo 

principiológica entre dispositivos internacionais e internos de proteção de Direitos Sociais, 

de modo a corroborar a tese de que existe uma universalidade dos Direitos Humanos. 

Ao longo do presente estudo também se buscou responder a algumas das 

indagações que outrora se colocava. Inicialmente, mostrou-se como um truísmo o fato de 

que existe uma clara relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, quando o 

assunto é a proteção internacional dos Direitos Humanos. Tal aproximação ocorre em um 

momento em que o Direito Internacional tem, no século XX, sua agenda temática alargada, 

ao passo que o Estado, abandonando seu tradicional isolamento, abre-se à influência 

externa, a partir de um novo modelo de Constituição aberta. 

Existe, pois, uma aproximação irreversível entre a proteção internacional e a 

nacional dos Direitos Humanos – e, no caso, dos Direitos Sociais, no Brasil –, pois o 
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legislador doméstico passou a reproduzir, de maneira transnormativa, à margem dos 

mecanismos tradicionais de relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, o 

conteúdo internacional como se interno fosse, evidenciando uma causalidade 

internacionalmente motivada na proteção nacional dos Direitos Humanos. 

De todo o exposto, conclui-se, portanto, que os avanços na proteção de Direitos 

Sociais no Brasil, nas últimas duas décadas, podem ser interpretados a partir de uma 

perspectiva transnormativa, decorrente da influência direta e transnormativa da 

Organização das Nações Unidas. Esse processo transnormativo acaba por sensibilizar o 

legislador doméstico, que não mais deixa de considerar o Direito Internacional quando o 

assunto é – sobretudo – a proteção internacional dos Direitos Humanos, cuja 

universalidade se faz presente nos avanços apontados, por exemplo, nos direitos da criança 

e do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Desta forma, o que se 

percebe é que a atuação da Organização das Nações Unidas passou a modular a produção 

normativa brasileira voltada à proteção de Direitos Sociais. 

Nesse sentido, não é defeso concluir que, a partir da atuação das Organizações 

Internacionais, houve uma mudança de perspectiva na relação entre o Direito Internacional 

e o Direito Interno, nesse caso a partir do fato de que a dimensão normativa da 

Organização das Nações Unidas tem influenciado a definição de Direitos Sociais no Brasil, 

que tem reproduzido internamente, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

a agenda social onusiana. 

Acredita-se, portanto, que a influência normativa da Organização das Nações 

Unidas sobre a produção de Direito Interno no Brasil tem um potencial transformador, pois 

proporciona a permeabilidade do direito nacional, fertilizando-o com as mais elevadas 

concepções jurídicas oriundas de foros internacionais. Ressalte-se, oportunamente, que tal 

processo transnormativo não é exclusivo dos Direitos Sociais em espécie anteriormente 

apontados, tampouco se esgota na temática dos Direitos Humanos. Ao contrário: a adoção 

dessa lógica relacional entre o Direito Internacional e o Direito Interno com vistas à 

construção de uma pauta social constitui, verdadeiramente, um polo metodológico para o 

enfrentamento de problemas sociais, que são, na verdade, problemas globais, partindo-se 

de uma percepção transnacional do Direito. 
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ÓRGÃOS DAS NAÇÕES UNIDAS VOLTADOS À PROTEÇÃO  

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

1 CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

O Conselho Econômico e Social – ao lado da Assembleia Geral, do Conselho de 

Segurança, da Corte Internacional de Justiça, do Secretariado e do extinto Conselho de 

Tutela – é um dos órgãos principais da Organização das Nações Unidas. Sua existência 

está prevista no art. 7.1422 da Carta da Organização das Nações Unidas, de 1945. 

Trata-se de um órgão que tem como objetivo coordenar as discussões de cunho 

econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos desenvolvidas no âmbito da 

Organização.  

O Conselho Econômico e Social apresenta-se como um foro legitimado e 

qualificado para o desenvolvimento de debate e para a composição de consenso no que se 

refere tanto ao atingimento de objetivos mundiais comungados pelos membros da 

organização, quanto ao seu acompanhamento423. 

 

1.1 Atribuições424 do Conselho Econômico e Social 

 

No desempenho das funções para as quais foi concebido, uma das atribuições do 

Conselho Econômico e Social é justamente promover estudos e relatórios a respeito de 

assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional e outros 

conexos às suas atividades, os quais servirão de base para pautar a atuação da organização. 

Além de possuírem caráter informativo podem ser objeto de recomendação tanto à 

                                           
422 Art. 7.1. Ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas: uma Assembleia Geral, um 

Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e Social, um conselho de Tutela, uma Corte Internacional 

de Justiça e um Secretariado. 
423 Da apresentação institucional do órgão no portal eletrônico da Organização. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us. Acesso em: 18 set. 2016: “The Economic and Social Council is at 

the heart of the United Nations system to advance the three dimensions of sustainable development – 

economic, social and environmental. It is the central platform for fostering debate and innovative thinking, 

forging consensus on ways forward, and coordinating efforts to achieve internationally agreed goals. It is 

also responsible for the follow-up to major UN conferences and summits.” 
424 Neste ponto justifica-se o emprego do termo “atribuição” pelo fato de que a tradução para o português 

usou o termo “competência” para falar dos temas afetos à atuação do Conselho (no original, em inglês, 

competence). Tradicionalmente, porém, tal termo é empregado para se referir à medida de jurisdição de 

tribunais. Nesse sentido, optou-se por “atribuição” para se referir ao limite das funções administrativas do 

órgão. 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us
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Assembleia Geral, quanto aos Estados-membros e outras organizações especializadas no 

quadro da ONU, conforme prevê o art. 62.1 da carta constitutiva da organização425. 

Também merece destaque o papel proativo que se espera do Conselho Econômico e 

Social, pois, no interesse dos temas de sua atribuição, poderá propor documentos 

internacionais (art. 62.3426) e também convocar conferências internacionais (art. 62.4427) 

sobre esses temas. 

Também consta de suas funções a prestação de informações e assistência ao 

Conselho de Segurança, quando solicitado (art. 65428), a execução de decisões da 

Assembleia Geral, no que lhe couber (art. 66.1429). 

 

1.2 Composição e tomada de decisões 

 

O Conselho Econômico e Social é composto por 54 membros eleitos pela 

Assembleia Geral dentre os Estados que compõem a Organização (art. 61.1430), sendo que 

cada membro terá um representante no conselho (art. 61.4431). 

A cada ano renova-se um terço dos membros do Conselho, sendo que cada membro 

será eleito para o mandato de três anos, sendo possível uma reeleição para mandato de 

igual período (art. 61.2432). 

No que se refere à tomada de decisões do Conselho Econômico e Social, o 

representante de cada membro terá direito a um voto (art. 67.1433) e as deliberações serão, 

sempre, por maioria dos membros presentes e votantes (art. 67.2434). 

                                           
425 Art. 62.1: O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos 

internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos e poderá fazer 

recomendações a respeito de tais assuntos à Assembleia Geral, aos Membros das Nações Unidas e às 

entidades especializadas interessadas. 
426 Art. 62.3: “Poderá preparar projetos de convenções a serem submetidos à Assembleia Geral, sobre 

assuntos de sua competência.” 
427 Art. 62.4: “Poderá convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações Unidas, conferências 

internacionais sobre assuntos de sua competência.” 
428 Art. 65: “O Conselho Econômico e Social poderá fornecer informações ao Conselho de Segurança e, a 

pedido deste, prestar-lhe assistência.” 
429 Art. 66.1: “O Conselho Econômico e Social desempenhará as funções que forem de sua competência em 

relação ao cumprimento das recomendações da Assembleia Geral.” 
430 Art. 61.1: “O Conselho Econômico e Social será composto de 54 Membros das Nações Unidas, eleitos 

pela Assembleia Geral.” 
431 Art. 61.4: “Cada Membro do Conselho Econômico e Social terá nele um representante.” 
432 Art. 61.2: “De acordo com os dispositivos do parágrafo 3, 18 Membros do Conselho Econômico e Social 

serão eleitos cada ano para um período de três anos, podendo, ao terminar esse prazo, ser reeleitos para o 

período seguinte.” 
433 Art. 67.1: “Cada Membro do Conselho Econômico e Social terá um voto.” 
434 Art. 67.2: “As decisões do Conselho Econômico e Social serão tomadas por maioria dos membros 

presentes e votantes.” 
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Atualmente, o Brasil é membro do Conselho Econômico e Social, com mandato até 

31 de dezembro de 2017. 

 

1.3 Estrutura 

 

Tanto a Carta das Nações Unidas (art. 68435), quanto o regimento interno do 

Conselho (art. 24436) preveem a criação, interna corporis, de comissões para os assuntos 

econômicos e sociais e para a proteção dos direitos humanos. Tais comissões poderão ser 

gerais ou regionais, e também permanentes ou ad hoc. 

As comissões gerais e permanentes do Conselho Econômico e Social estão 

descritas a seguir. 

 

1.3.1 Comissão sobre População e Desenvolvimento437 

 

Criada pela Resolução nº 3 (III) (1946), do Conselho Econômico e Social e 

inicialmente denominada de “Comissão de População”, por decisão da Assembleia Geral 

(A/RES/49/128)438, a comissão passou a ser chamada de Comissão sobre população e 

desenvolvimento, cujo objetivo principal é acompanhar, em nível internacional e regional, 

a implementação do plano de ação oriundo da Conferência sobre População e 

Desenvolvimento, relatado na “Plataforma de Cairo”, oriunda da Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, realizada na cidade egípcia, em 1994, a partir da qual 

as discussões desenvolvidas no âmbito da comissão têm se pautado, também, sob o prisma 

da necessidade de se interpretar os direitos humanos como fundamento para o 

desenvolvimento da humanidade439. 

                                           
435 Art. 68. O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a 

proteção dos direitos humanos, assim como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de 

suas funções 
436 “Rule 24:1. The council may establish and define the composition and the terms of reference of: (a) 

functional commissions and regional commissions; (b) sessional committees of the whole and other sessional 

bodies; standing and ad hoc committees. 2. Except for the regional commissions, the commissions and 

committees of the council shall not create either standing or ad hoc interssessional subsidiary bodies without 

prior approval of the council.” (Disponível em: http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/rules.pdf. Acesso 

em: 18 jan. 2016). 
437 Em inglês: “Commission on populations and development”. Disponível em: http://www.un.org/en/develop 

ment/desa/population/commission/index.shtml. Acesso em: 18 set. 2016. 
438 A/RES/49/128: “[...] 24. Also decides that, to emphasize the new and comprehensive approach to 

population and development embodied in the Programme of Action, the revitalized Population Commission 

shall be renamed the Commission on Population and Development; [...].” 
439 Nas palavras de José Augusto Lindgren Alves, in verbis: “Nesse sentido, mais do que em qualquer outro, 

a Conferência Internacional sobre população e desenvolvimento representou uma esperança de progresso 

http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/rules.pdf
http://www.un.org/en/develop%20ment/desa/population/commission/index.shtml
http://www.un.org/en/develop%20ment/desa/population/commission/index.shtml
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1.3.2 Comissão para o Desenvolvimento Social 

 

Criada pela Resolução nº 10 (II) (1946), do Conselho Econômico e Social e 

inicialmente denominada de “Comissão de População”, desde 1995 a Comissão tem 

desempenhado relevante papel no acompanhamento e na implementação do programa de 

ação oriundo da Conferência de Copenhagen sobre Desenvolvimento Social, de 1995. 

Além de promover o acompanhamento dos avanços a partir de Copenhagen, a 

Comissão também tem por objetivo auxiliar o Conselho Econômico e Social na formulação 

de políticas públicas compatíveis com o entendimento firmado em Copenhagen-95, 

apontada como a primeira conferência internacional sobre o tema do desenvolvimento 

social440, que foi definitivamente inserido na agenda internacional441. 

 

1.3.3 Comissão para o Status da Mulher 

 

Estabelecida pela Resolução nº E/RES/2/11, de 21 de junho de 1946, a atuação 

dessa comissão remonta aos primeiros anos de funcionamento da Organização das Nações 

Unidas, por ocasião da primeira reunião da “Comissão para o status da mulher” ainda no 

ano de 1947442, na cidade de Nova Iorque. 

Ao longo dos anos, a presente Comissão tem sido muito ativa em suas discussões, 

tendo participado diretamente da concepção e da formulação dos diversos documentos 

internacionais que podem ser indicados como pertencentes à afirmação histórica dos 

direitos das mulheres, desde a Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, de 

1953, até a Conferência de Beijing, realizada 1995, na qual se estabeleceram várias 

diretrizes e foi aprovado tanto uma Declaração – mais sintética, diga-se de passagem, 

porém amplamente difundida – quanto um plano de ação detalhado, a partir de um 

diagnóstico crítico dos problemas existentes443, para o crescente empoderamento e para a 

inserção da mulher na agenda internacional do século vindouro. 

                                                                                                                                
histórico, proporcionando impulso substantivo à mais positiva das tendências dos tempos presentes: a que 

estabelece os direitos humanos como fundamento, condição e meio para a consecução do desenvolvimento 

da humanidade.” (ALVES, José Augusto Lindgren. Relações Internacionais e temas sociais: a década das 

conferências. Brasília: IBRI, 2001, p. 180). 
440 Id., ibid., p. 181. 
441 Id., ibid., p. 210. 
442 Disponível em:  http://www.unwomen.org/en/csw/brief-history. Acesso em: 22 set. 2016. 
443 ALVES, José Augusto Lindgren. Op. cit., 2001, p. 224. 

http://www.unwomen.org/en/csw/brief-history
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Se, por um lado, é verdade que das 160 assinaturas constantes na ata da Carta de 

São Francisco, de 1945, apenas quatro eram de mulheres444 – dentre elas a da brasileira 

Bertha Lutz; por outro, há de se reconhecer que houve um avanço e um amadurecimento 

considerável no tratamento da pauta da mulher nos debates em nível internacional, a partir 

da atuação do Conselho Econômico e Social e da própria Organização.  

 

1.3.4 Comissão de Narcóticos 

 

Estabelecida pela Resolução nº 9 (I) (1946), inicialmente a Comissão tinha por 

objetivo auxiliar o Conselho na supervisão da aplicação de tratados sobre controle de 

drogas – dentre elas a Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), a Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas (1971) e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas (1988). Em 1991, por decisão da Assembleia Geral, a Comissão 

teve suas atribuições aumentadas para que também ela respondesse como principal órgão 

executivo do programa das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, sendo responsável, 

inclusive, pela aprovação do orçamento do programa. 

Além disso, desde de 1999445 encontram-se colocadas como suas funções tanto 

coordenar a supervisão de tratados sobre o tema, desenvolvidos na esteira das atribuições 

do Conselho Econômico e Social, quanto gerir o programa das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes. 

 

1.3.5 Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Penal 

 

Criada pela Resolução nº 1992/1, atendendo ao pedido formulado pela Assembleia 

Geral (Resolução nº 46/152), a Comissão atua tanto no desenvolvimento de políticas no 

campo da prevenção ao crime quanto na concretização de justiça penal. 

Além de monitorar o uso e a aplicação das normas das Nações Unidas referentes a 

esses temas e orientar a formulação de políticas públicas para adequações a novas 

realidades, a Comissão também realiza, periodicamente, foros para as discussões que são 

                                           
444 Cf. Short History of the Commission on the Status of Women. Disponível em: http://www.un.org/women 

watch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf. Acesso em: 22 set. 2016.  
445 Resolução E/RES/1999/30 do Conselho Econômico e Social. Disponível em: http://www.unodc.org/ 

documents/commissions/CND/Drug_Resolutions/1990-1999/1999/ECOSOC_Res-1999-30.pdf. Acesso em: 

22 set. 2016. 

http://www.un.org/women%20watch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf
http://www.un.org/women%20watch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf
http://www.unodc.org/%20documents/commissions/CND/Drug_Resolutions/1990-1999/1999/ECOSOC_Res-1999-30.pdf
http://www.unodc.org/%20documents/commissions/CND/Drug_Resolutions/1990-1999/1999/ECOSOC_Res-1999-30.pdf
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de atribuição da Comissão, a partir das quais se traça uma meta de trabalho para encontros 

anuais. 

No âmbito dos trabalhos da Comissão, os principais temas que compõem a sua 

agenda sobre o sistema de justiça criminal são446: justiça juvenil, reforma penal, reforma da 

justiça criminal, Justiça restaurativa, alternativas à prisão, apoio às vítimas, violência 

baseada em gênero, e acompanhamento do desempenho do sistema de justiça criminal. 

 

1.3.6 Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 

 

Trata-se de Comissão estabelecida em 1992 para assessorar a Assembleia Geral e o 

Conselho Econômico e Social em questões relativas ao desenvolvimento a partir da ciência 

e da pesquisa. 

Também dentro do escopo do próprio Conselho, a Comissão contribuiu para a 

formulação de recomendações e parâmetros relativos à atuação da Organização e também 

para o estabelecimento de diálogo, sobretudo voltado para os países em desenvolvimento. 

 

1.3.7 Fórum das Nações Unidas sobre Florestas 

 

A partir da Resolução nº 2000/35, do Conselho Econômico e Social, foi 

estabelecido, em 2000, o Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, que tem por objetivo 

promover a “gestão, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de 

florestas e o fortalecimento do compromisso político de longo prazo com esse 

propósito”447. 

Dentre as funções do Fórum, merece destaque o acompanhamento que é dispensado 

aos temas tratados nas grandes conferências ambientais dos anos 90, dentre eles os 

oriundos da Declaração do Rio, da Declaração de Princípios sobre as Florestas, da Agenda 

21, da Conferência do Rio de Janeiro de 1992, etc. 

 

1.3.8 Comissão de Estatística 

 

Criada em 1947, a Comissão de Estatística tem papel essencial na vocação da 

Organização das Nações Unidas como um foro adequado à proteção e à afirmação de 

                                           
446 Disponível em: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/index.html. Acesso em: 23 set. 2015. 
447 Disponível em: http://www.un.org/esa/forests/forum/index.html. Acesso em: 23 set. 2016. 

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/index.html
http://www.un.org/esa/forests/forum/index.html
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direitos. Isso porquê promove a organização de dados, o assessoramento de órgãos das 

Nações Unidas em questões relativas à coleta e disseminação de informações, de onde 

colhe a importância da relação desenvolvida entre a Comissão e os demais membros da 

Organização. 

Ressalte-se, ainda, que a Comissão tem um sistema rotativo de membros e de sua 

presidência, de modo a possibilitar um intercâmbio entre os Estados no que se refere aos 

membros da organização, a partir dos interesses da Organização448. 

 

1.3.9 Comissões Econômicas Regionais 

 

Na seara econômica, merece destaque, no âmbito do Conselho Econômico e Social, 

a existência de Comissões Econômicas Permanentes, que atuarão em consonância com os 

propósitos do Conselho.  

Atualmente existem cinco Comissões Regionais, dentre elas a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), a Comissão Econômica para a 

África, a Comissão Econômica para a Europa; a Comissão Econômica para a Ásia e o 

Pacífico, bem como a Comissão Econômico para o Sudeste asiático. 

 

1.3.9.1 Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

 

Trata-se de uma Comissão Regional de Cooperação Econômica, criada em 1948, 

pela Resolução nº 106 (VI), do Conselho Econômico e Social da Organização, sediada na 

cidade de Santiago, no Chile.  

Incialmente, a Comissão tinha por objetivo auxiliar na promoção de 

desenvolvimento na América do Sul, entretanto tal abrangência foi alterada ainda em 1984 

(Resolução nº 1984/67), para se proceder à inclusão da expressão “e Caribe”. 

A Comissão é composta por 45 membros, sendo, deste total, 20 representantes da 

América Latina, 13 do Caribe e 20 de fora da região449. 

                                           
448 A propósito, para o biênio 206-2017, o Brasil presidirá a Comissão de Estatística da ONU, sendo que a 

condução dos trabalhos ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/comissao-de-estatistica-da-onu-discute-monitorar-objetivos-desenvolvimento-

sustentavel/. Acesso em: 23 set. 2016. 
449 Raúl Vázquez López afirma, in verbis: “La visión cepalina original de la integración latinoamericana se 

inserta en una estrategia multidisciplinaria e integral tendiente a sacar a las naciones de la región del 

subdesarrollo y a superar su condición dependiente y periférica. Al respecto, la revisión realizada por la 

propia CEPAL a partir de los años noventa de estos postulados pioneros, que nunca fueron comprobados 

empíricamente, debe ser considerada co-responsable de una reorientación teórica cuya implementación 

https://nacoesunidas.org/comissao-de-estatistica-da-onu-discute-monitorar-objetivos-desenvolvimento-sustentavel/
https://nacoesunidas.org/comissao-de-estatistica-da-onu-discute-monitorar-objetivos-desenvolvimento-sustentavel/
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Tradicionalmente, a atuação da CEPAL tem se pautado por uma estratégia de 

integração latino-americana, a partir de modelos teóricos desenvolvimentistas, 

principalmente durante o pós-guerra450, associados à superação da dependência econômica 

materializada pela dicotomia excludente “centro-periferia”451, na expressão outrora 

referida por Prebisch452. 

Os principais debates da Comissão versam sobre a realidade da América Latina 

com vistas à superação da desigualdade, à luta contra a pobreza, ao fomento à democracia, 

justiça e paz enquanto alternativas para inserção dos países latino-americanos na economia 

mundial453. 

 

 

                                                                                                                                
erosionó los tejidos productivos y bloqueó procesos de aprendizaje en las distintas economías.” (VÁZQUEZ 

LÓPEZ, Raúl. Economic Integration in Latin America: The theoretical vision of ECLAC against the 

evolution project in the region. Journal of Economics, Finance & Administrative Science, 2011, v. 16, n. 

31, p. 107. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=1962753. Acesso em: 24 set. 2016). 
450 Segundo Eduardo Biacchi Gomes, “O Pós-Guerra foi um período profícuo para os projetos de 

desenvolvimento dos países latino-americanos. Os debates tiveram como foro central a Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe (CEPAL), comissão criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A 

partir da referida contextualização, buscava-se a construção de um modelo próprio de desenvolvimento para 

as economias latino-americanas e do Caribe, pautadas no regime de substituição de importações, por meio do 

qual os países deveriam buscar a integração, com vistas a que suas indústrias pudessem fabricar os produtos 

industrializados e que, originariamente, eram importados dos mercados dos países desenvolvidos.” (GOMES, 

Eduardo Biacchi. Comunidade Sul-Americana de Nações e Democracia: condicionantes ao desenvolvimento 

da região. Revista de Informação Legislativa, n. 174, abr./jun. 2007 (Disponível em: http://ssrn.com/ 

abstract=2701229. Acesso em: 24 set. 2016). 
451 A respeito da sistemática excludente estabelecida entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cf. em 

passant, NERY, Tiago. A economia do desenvolvimento na América Latina: o pensamento da CEPAL 

nos anos 1950-1990. São Paulo: Caros Amigos, 2011, p. 44: “O conceito central na teoria da CEPAL é o do 

centro-periferia, utilizado para descrever o processo de difusão do progresso técnico na economia mundial e 

para explicar de que maneira os seus ganhos são distribuídos. De acordo com este paradigma, a dualidade na 

economia mundial surgiu com a Revolução Industrial no centro, quando as possibilidades de incremento da 

produtividade dos fatores de produção aumentaram drasticamente. No entanto, a difusão do progresso técnico 

ocorreu de forma bastante irregular pelo mundo. Enquanto os países centrais internalizaram as novas 

tecnologias, desenvolvendo o setor de bens de capital, o que possibilitou a sua difusão pelos outros setores de 

forma integrada e homogênea, as economias periféricas se tornavam desarticuladas e dualistas. 

Desarticuladas porque precisavam importar tecnologia avançada do centro; dualistas devido à enorme brecha 

de produtividade que separava o setor exportador do de subsistência, configurando um quadro que Aníbal 

Pinto chamaria nos anos 1960 de ‘heterogeneidade estrutural’.” 
452 No entendimento de Raúl Prebisch, “Na América Latina, a realidade vem destruindo o antigo esquema da 

divisão internacional do trabalho que, depois de adquirir grande vigor no século XIX, continuou 

prevalecendo, em termos doutrinários, até data muito recente. Nesse esquema, cabia à América Latina, como 

parte da periferia do sistema econômico mundial, o papel específico de produzir alimentos e matérias primas 

para os grandes centros industriais. Nele não havia espaço para a industrialização dos países novos. A 

realidade, no entanto, vem tornando-a impositiva. Duas guerras mundiais, no intervalo de uma geração, com 

uma profunda crise econômica entre elas, demonstraram aos países da América Latina suas possibilidades, 

ensinando-lhes de maneira decisiva o caminho da atividade industrial.” (PREBISCH, Raúl. O 

desenvolvimento econômico da América Latina e alguns dos seus problemas principais. In:  

BIELSCHOWSKY, Ricardo (Org). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Rio de Janeiro: Record, 

2000, p. 71). 
453 Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/cepal/. Acesso em: 25 set. 2016. 

http://ssrn.com/abstract=1962753
http://ssrn.com/%20abstract=2701229
http://ssrn.com/%20abstract=2701229
https://nacoesunidas.org/agencia/cepal/
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1.3.9.2 Comissão Econômica para Europa (CEE) 

 

A Comissão Econômica para a Europa (CEE) foi estabelecida em 1947, também 

por Resolução do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Ela 

possui 56 membros e se encontra sediada em Genebra, na Suíça. 

Dentre seus objetivos, destaca-se o trabalho voltado à promoção de integração 

econômica na Europa, a partir de um desenvolvimento sustentável pautado pelo diálogo 

político, pelo diálogo na formulação de marcos normativos comuns, pelo intercâmbio de 

experiências e boas práticas econômicas e pela cooperação técnica com países com 

economia em desenvolvimento. 

 

1.3.9.3 Comissão Econômica para a África (CEA) 

 

Criada em 1958, por Resolução do Conselho Econômico e Social, a Comissão 

possui 54 membros e sua sede se encontra na cidade de Addis Abeba, na Etiópia. 

São objetivos da Comissão promover o desenvolvimento econômico e social dos 

membros da Organização, incentivar a integração interna da África e promover a 

cooperação internacional para o desenvolvimento do continente africano. 

  

1.3.9.4 Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífica (CESAP) 

 

Instituída em 1947 por Resolução do Conselho Econômico e Social, a Comissão 

possui 53 membros e se encontra sediada na Tailândia, na cidade de Bangkok. 

A Comissão objetiva ser um fórum adequado para a cooperação regional e para a 

tomada coletiva de decisões, permitindo aos Estados a construção de um desenvolvimento 

econômico pautado pela equidade, na tentativa de compatibilizar as diferenças geográficas, 

econômicas, religiosas, étnicas e culturais dos Estados que compõem a presente Comissão, 

que é justamente a maior dentre as Comissões Regionais existentes no âmbito do Conselho 

Econômico e Social. 
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1.3.9.5 Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental454 

 

A Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental foi criada em 1973, pela 

Resolução nº 1818 (LV) do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 

Unidas. Possui 18 membros e se encontra sediada em Beirute, no Líbano. 

A Comissão tem como propósito estimular o desenvolvimento de atividades 

econômicas e estreitar a cooperação entre seus membros, com vistas ao desenvolvimento 

mútuo, promover a integração entre a Ásia ocidental e outras regiões, além de propiciar 

uma conscientização sobre a realidade e a necessidade dos países membros da Comissão. 

 

2 ASSEMBLEIA GERAL 

 

Juntamente com o Conselho Econômico e Social, suprarreferido, a Assembleia 

Geral é um dos órgãos principais da ONU455. 

Trata-se do órgão representativo e deliberativo máximo da organização e, como tal, 

é de extrema relevância na condução política e administrativa da Organização, uma vez 

que se debruça sobre todos os temas de interesse da Organização, justamente pela posição 

que ocupa. 

As sessões plenárias da Assembleia ocorrem na sede da Organização, na cidade de 

Nova Iorque, nos Estados Unidos e cada uma de suas sessões anuais inaugura seus 

trabalhos no mês de setembro, estendendo-se até o primeiro semestre do ano seguinte. 

Muito mais do que uma reunião anual, a Assembleia Geral da ONU representa uma 

“consciência do mundo e suas decisões são a personificação dessa consciência no esforço 

de resolver os problemas que dizem respeito a todos os povos”456, equiparando-se, há 

quem diga, a uma “opinião pública global”457. 

 

 

 

                                           
454 Inicialmente, chamava-se apenas “Comissão Econômica para a Ásia Ocidental”. Para realçar a sua missão 

social, entretanto, em 1985 o nome foi alterado para “Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental”, 

pela Resolução nº 69/1985, do Conselho Econômico e Social. 
455 Artigo 7.1. da Carta das Nações Unidas (BRASIL. Decreto Federal nº 19.841/1945. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm. Acesso em: 08 jan. 2017.           
456 BRUM, Leila Maria; AZEVEDO SILVEIRA, Ana Maria Medeiros Simas de (Orgs.). A palavra do 

Brasil nas Nações Unidas: 1946-1995. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1995, p. 37. 
457 Id., ibid., p. 37. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
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2.1 Atribuições 

 

Como referido anteriormente, enquanto principal órgão representativo do quadro 

das Nações Unidas, a Assembleia Geral se debruça sobre todos os temas e objetivos 

institucionais constantes de sua carta institucional458, podendo manifestar-se sobre questões 

relativas à manutenção da paz e da segurança internacional, cuja matéria afeta às 

atribuições do Conselho de Segurança, desde que em consonância com a sua atuação459. 

Seja como for, se, por um lado, a abrangência das atribuições da Assembleia Geral 

é potencialmente irrestrita, por outro a Carta das Nações Unidas também ressalta temas 

sobre os quais a Assembleia não apenas poderá, mas deverá, por exemplo, promover 

estudos e realizar recomendações com vistas à promoção da cooperação internacional, da 

codificação do Direito Internacional, dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais, 

além de contribuir construtivamente no desenvolvimento dos campos econômico, social, 

humanitário, cultural, educacional e sanitário460. 

No âmbito administrativo, também se destacam as atribuições da Assembleia Geral 

na aprovação do orçamento e na fixação dos aportes a serem realizados pelos Estados-

membros461, bem como na eleição dos membros rotativos do Conselho de Segurança462, na 

eleição de membros dos demais conselhos e órgãos das Nações Unidas463 e, tendo 

consultado o Conselho de Segurança, indicar o Secretário-Geral da Organização 

 

2.2 Composição e tomada de decisões 

 

Cada participante da Organização é membro nato da Assembleia Geral e terá, em 

cada sessão da assembleia, uma delegação formada por, no máximo, cinco 

representantes464. 

                                           
458 Art. 10 da Carta das Nações Unidas (BRASIL. Decreto Federal nº 19.841/1945): “A Assembleia Geral 

poderá discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente Carta 

ou que se relacionarem com as atribuições e funções de qualquer dos órgãos nela previstos e, com 

exceção do estipulado no art. 12, poderá fazer recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao 

Conselho de Segurança ou a este e àqueles, conjuntamente, com referência a qualquer daquelas questões ou 

assuntos.” (grifo nosso). A exceção prevista no art. 12, referida no citado art. 10, refere-se às situações nas 

quais já estiver atuando o Conselho de Segurança e, por esse motivo, a Assembleia Geral deveria, em tese, 

abster-se da discussão. 
459 Art. 13.1 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.) 
460 Art. 11 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
461 Art. 17 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
462 Art. 23.1 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
463 Art. 18.2 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
464 Art. 9º da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
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A tomada de decisões será sempre por maioria de votantes, sendo que a cada 

membro corresponderá um único voto465,466. 

 

2.3 Estrutura 

 

Em que pese a atuação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas se 

confundir com a sua discussão plenária, ocorrida anualmente em sua sede467, nela não se 

resume a atuação do órgão. 

Com efeito, em que pese o fato de a Assembleia Geral ter seu apogeu em sua sessão 

anual, a Assembleia encontra-se dividida em Comissões Temáticas que visam a fornecer o 

substrato necessário para o órgão desempenhar suas funções suprarreferidas. 

Atualmente existem seis Comissões cujos trabalhos se vinculam à atuação da 

Assembleia Geral468, sendo que, dentre essas seis, destacam-se, para os fins de diálogo 

com a proteção dos direitos sociais, a Comissão que versa sobre a construção da paz a 

partir da recuperação pós-conflito469 e também a Comissão de Direito Internacional470, que 

exerce papel relevante no desenvolvimento progressivo do Direito Internacional, seja pelo 

aprofundamento de discussões nela desenvolvidas, seja pelo auxílio que vem sendo 

depositado na crescente codificação do Direito Internacional. 

Além das Comissões de trabalho estabelecidas, supramencionadas, encontram-se, 

também, sob os auspícios da Assembleia Geral, o Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas e diversos programas, estando a ela vinculados, sendo que 

                                           
465 Art. 18.1 da Carta das Nações Unidas (Id., ibid.). 
466 Muito embora o exercício do voto seja igualitário entre os membros da Organização, no âmbito da 

Assembleia Geral, quando dos debates iniciais sobre a arquitetura do órgão, cogitou-se a multiplicidade de 

voto para determinados membros, de acordo com sua pretensa relevância geopolítica. Ronaldo Mota 

Sardenberg ressalta, in verbis: “É verdade que, durante a Conferência de São Francisco, as grandes potências, 

especialmente os EUA, consideraram a hipótese de reservar para si mais de um voto na Assembleia Geral, 

para marcar seu status diferenciado – assim como o veto o faz no Conselho de Segurança. No fim, prevaleceu 

a tese de cada país um voto.” (Cf. SARDENBERG, Ronaldo Mota. O Brasil e as Nações Unidas. Brasília: 

Fundação Alexandre de Gusmão, 2013, p. 52). 
467 Art. 20 da Carta das Nações Unidas (Decreto Federal nº 19.841, de 1945). 
468 São essas as seis Comissões: uma Comissão que trata de temas relacionados ao desarmamento e à não 

proliferação de armas nucleares; uma Comissão que lida com temas relacionados ao Comércio Internacional; 

uma Comissão que versa sobre direitos humanos, humanitários e culturais a partir da construção da paz; uma 

Comissão que se debruça sobre temas diversos relacionados à política de descolonização da Organização, 

sobretudo relativa à questão Palestina; uma Comissão que dialoga com questões administrativas, 

orçamentárias e financeiras da Organização; e, finalmente, uma Comissão que contempla discussões voltadas 

para temas jurídicos e para a Codificação do Direito Internacional (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Disponível em: http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/commissions.shtml. Acesso em: 18 out. 

2016). 
469 Criada pela Resolução nº A/RES/60/180, da Assembleia Geral, de 2005. 
470 Criada pela Resolução nº A/RES/II/174, da Assembleia Geral, de 1947. 

http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/commissions.shtml
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a criação desses órgãos subsidiários tem fundamento no art. 22 da Carta das Nações 

Unidas471. 

 

2.3.1 Conselho de Direitos Humanos (CDH) 

 

Em substituição à então existente Comissão de Direitos Humanos, subordinada ao 

Conselho Econômico e Social, a Assembleia Geral da Organização decidiu criar, por 

intermédio da Resolução nº A/RES/60/251, em 2006, um “Conselho de Direitos 

Humanos”, subordinado à Assembleia e sediado em Genebra, na Suíça. 

O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 Estados-membros472, cada um 

com mandato de três anos, sendo possível apenas uma recondução, com o objetivo de 

promover o respeito universal na proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais 

para todos, sem discriminação de nenhuma forma473. 

No desempenho de suas funções, a atuação do Conselho será pautada por princípios 

relativos à proteção internacional dos direitos humanos, dentre eles a universalidade, a 

imparcialidade, a não seletividade474 e a cooperação entre os seus membros com vistas à 

possibilidade de se acompanhar sistematicamente a situação dos direitos humanos no 

mundo, evitando e identificando violações. 

Para o exercício desse acompanhamento sistemático da situação dos direitos 

humanos no mundo, o Conselho dispõe de dois tipos de mecanismos: um dito universal, 

criado em 2006 juntamente com o Conselho, e outro dito especial, herdado da antiga 

Comissão de Direitos Humanos. 

 

2.3.1.1 Revisão Periódica Universal 

 

O mecanismo universal, previsto também na Resolução nº A/RES/60/251, que 

criou o Conselho, envolve uma revisão periódica universal e alternada da situação dos 

direitos humanos em todos os membros da Organização das Nações Unidas, evitando-se a 

                                           
471 Art. 22 da Carta das Nações Unidas (Decreto Federal nº 19.841, de 1945), in verbis: “A Assembleia Geral 

poderá estabelecer os órgãos subsidiários que julgar necessários ao desempenho de suas funções.” 
472 Segundo a Resolução nº A/RES/60/251, Item 7, a composição do Conselho de Direitos Humanos atenderá 

a uma divisão geográfica equilibrada, da seguinte forma: 13 Estados africanos, 13 Estados asiáticos, seis 

Estados da Europa oriental, oito Estados da América Latina e Caribe, sete Estados da Europa Ocidental e de 

outras localidades não contempladas. 
473 Resolução nº A/RES/60/251, Item 1. 
474 Resolução nº A/RES/60/251, Item 4. 
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seletividade na escolha dos países analisados e garantindo-se a isenção no manuseio do 

tema. 

Para tanto, é composto um grupo de trabalho formado por três Estados-membros 

que realizará um relatório sobre a situação da proteção e implementação de Direitos 

Humanos no Estado, revisto a partir das informações fornecidas pelo próprio Estado 

analisado e de questionamentos feitos ao Estado pelo Conselho, a partir dos quais o grupo 

de trabalho apresenta um parecer relatando a análise realizada. Após a apresentação do 

relatório formulado pelo grupo de trabalho, tal documento é analisado pelo plenário do 

Conselho e as conclusões obtidas são formuladas como recomendações, sem efeito 

vinculante. 

A importância desse mecanismo decorre do fato de ser um instrumento institucional 

e sistemático de análise indiscriminada da situação dos Direitos Humanos no território dos 

Estados-membros da organização, a partir do desenvolvimento de uma cooperação 

mediado por um diálogo construtivo475,476, desenvolvido em colaboração entre o grupo de 

trabalho de países revisores, o país revisto e também com a contribuição de organizações 

não governamentais no envio de informações. 

 

2.3.1.1.1 O Brasil e a Revisão Periódica Universal 

 

A revisão periódica universal, inaugurada pelo Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, corresponde ao mais amplo mecanismo de 

acompanhamento da situação de direitos humanos atualmente existente no mundo, sendo 

que, já em 2011477, ou seja, apenas cinco anos após a sua criação, já havia conseguido 

analisar, ao menos em uma ocasião, a situação dos Direitos Humanos em cada um dos 193 

Estados-membros da Organização das Nações Unidas. 

No caso do Brasil, o Estado já foi objeto de revisão do Conselho em duas ocasiões: 

em 2008, quando os Estados revisores eram Gabão, Arábia Saudita e Suíça; e em 2012, 

quando os Estados revisores eram China, Polônia e Equador. 

 

                                           
475 Resolução nº A/RES/60/251, Item 4: “Decides further that the work of the Council shall be guided by the 

principles of universality, impartiality, objectivity and non-selectivity, constructive international dialogue 

and cooperation, with a view to enhancing the promotion and protection of all human rights, civil, political, 

economic, social and cultural rights, including the right to development.” 
476 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 287. 
477 Cf. Informação do Conselho de Direitos Humanos, na apresentação do mecanismo de revisão universal. 

Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. Acesso em: 11 out. 2016. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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2.3.1.1.1.1 Relatorias especiais 

 

Além do mecanismo de revisão periódica universal, o Conselho também possui o 

mecanismo de relatorias especiais, herdado da antiga Comissão de Direitos Humanos, para 

o acompanhamento da situação da proteção de direitos humanos nos Estados-membros da 

organização. Com a colaboração dessas relatorias especiais, o Conselho possui o dever de 

cooperação entre os Estados-membros478, prevista na Carta das Nações Unidas, para a 

promoção de direitos humanos479. 

Na sistemática desse procedimento, são nomeados especialistas independentes de 

direitos humanos ou são formados grupos de trabalho para o cumprimento de mandato com 

vistas à avaliação da situação de direitos humanos480. No desempenho de seus mandatos, 

os especialistas se valem do critério temático e geográfico481, pois se debruçam sobre 

temas determinados – sejam eles relativos a direitos civis, culturais, econômicos, políticos 

ou sociais – ou sobre questões relativas à situação dos direitos humanos em determinados 

Estados-membros, nos quais potencialmente estejam ocorrendo violações482.  

Ao término desses procedimentos, o relatório formulado pelos especialistas é 

encaminhado, juntamente com suas respectivas considerações e recomendações, para o 

Conselho de Direitos Humanos e para a Assembleia Geral da Organização. 

Os relatores que atuam nesses procedimentos não o fazem em nome de seus 

Estados de origem. Fazem-no em caráter pessoal, contando com autonomia funcional e, 

apesar de não serem funcionários da Organização, no exercício de suas atividades recebem 

                                           
478 Cf. RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014, p. 285. 
479 Conferir, a seguir, comentário a respeito do propósito previsto no art. 1.3 da Carta das Nações Unidas 

(Decreto Federal nº 19.841, de 1945). 
480 Cf. Resolução nº 1.235/1967 do Conselho Econômico e Social da ONU: “The Economic and Social 

Council [...] Decides that the Commission on Human Rights may, in appropriate cases, and after careful 

consideration of the information thus made available to it, in conformity with the provisions of paragraph 1 

above, make a thorough study of situations which reveal a consistent pattern of violations of human rights, as 

exemplified by the policy of apartheid as practised in the Republic of South Africa and in the territory of 

South West Africa under the direct responsibility of the United Nations and now illegally occupied by the 

government of the Republic of South Africa, and racial discrimination as practised notably in Southern 

Rhodesia, and report, with recommendations thereon, to the Economic and Social Council.” 
481 Ressalta-se que o Estado brasileiro não foi objeto de nenhuma relatoria sob o ponto de vista geográfico, 

muito embora situações de violações de Direitos Humanos no Brasil tenham merecido atenção em outras 

relatorias temáticas. 
482 Cf. informação obtida no sítio do Conselho de Direitos Humanos, até 30 de agosto de 2016 contabilizava-

se, entre as em curso e as findas, 43 relatorias temáticas e 14 relatorias referentes à situação específica de 

Estados-membros (Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. Aces-

so em: 12 out. 2016). 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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ajuda de custo e têm seus direitos resguardados por imunidades e prerrogativas 

institucionais483. 

Aliás, diga-se de passagem, tais imunidades e prerrogativas mostram-se necessárias 

e justificáveis, tendo em vista o interesse da função desempenhada por esses relatores e a 

necessidade de não impedimento das atividades oficiais que serão desenvolvidas484, 

sobretudo tendo em vista eventual resistência dos Estados em receber os expertos da 

Organização para averiguação de situações relativas à preservação e à violação de direitos 

humanos em seus territórios485. 

 

2.3.1.2 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 

Por recomendação do Conselho Econômico e Social da ONU (Resolução 1.020 

[XXXVII] de 1964), a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução de nº 2029/1965, 

criando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)486. 

O referido programa foi criado, dentre vários motivos, com o intuito de fortalecer 

os meios institucionais de ação das Nações Unidas e de atender às crescentes solicitações 

de auxílio material e técnico, formuladas por países em desenvolvimento. O projeto 

oferece, assim, uma “perspectiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano 

para contribuir com o empoderamento de vidas e com a construção de nações mais fortes e 

                                           
483 Cite-se, v. g., art. 22, caput, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, de 1946 

(promulgada pelo Decreto Federal nº 27.784/1950): “Os peritos se não se tratar dos funcionários 

especificados no artigo V, quando em missão da Organização das Nações Unidas, gozarão, durante o período 

da sua missão, inclusive o tempo de viagem, dos privilégios e imunidades necessários ao livre exercício de 

suas funções. [...].” 
484 Neste ponto, Vera Lúcia Viegas Liquidato destaca que o atual fundamento jurídico para a “teoria do 

interesse da função”, apontada como fundamento para a concessão da imunidade aos agente diplomáticos, é a 

Convenção de Havana sobre funcionários diplomáticos, de 1928 (Decreto Federal nº 19.956/1929), que 

destaca em seu preâmbulo que os funcionários diplomáticos têm, no interesse de sua função, direito às 

imunidades constantes na referida convenção. Em que pese, como suprarreferido, não serem os relatores 

especiais funcionários da organização, tal proteção se aplica, conforme art. 22, caput e incisos, da Convenção 

sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 1946 (Promulgada Pelo Decreto Federal nº: 

27.784/1950) e, mutatis mutandis, é possível afirmar que essa proteção conferida por essa Convenção de 

1946 decorre do interesse do bom desempenho de suas funções (LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito 

diplomático: a prática das imunidades dos agentes diplomáticos. São Paulo: Edifieo, 2014, pp. 71-72). 
485 André de Carvalho Ramos ressalta, ainda, que o Brasil é um dos poucos membros da Organização das 

Nações Unidas que já informou ao Conselho de Direitos Humanos que não se opõe à visita de Relatores e 

Grupos de Trabalho a seu território, prescindindo, esse pessoal, de autorização para tanto (RAMOS, André 

de Carvalho. Op. cit., 2014, p. 286). 
486 Em inglês: United Nations Development programme (UNDP). 
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resilientes”487, visto que é construído com elementos colhidos tanto no âmbito estatal 

quanto na sociedade civil, donde se infere a sua abrangência e penetração. 

Em ação desde 1965 e presente em mais de 170 países, segundo dados da própria 

organização488, o PNUD tem desempenhado papel relevante dentro dos objetivos da 

organização, sobretudo no que tange à cooperação para o desenvolvimento econômico e 

social, a par do que dispõe o Capítulo IX da Carta de 1945. 

Através do oferecimento de auxílio técnico, humano e material, o PNUD tem sido 

o principal eixo de atuação da organização no que tange ao combate à pobreza e à melhora 

dos indicativos dos países em desenvolvimento. Para o desempenho do seu trabalho, o 

programa dispõe de mecanismos de abordagem próprios e que se tornaram referência 

mundial, como é o caso do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), formulado pelo 

programa e bem recepcionado na aferição de dados oficiais de desenvolvimento em 

diversos países489. 

Com o intuito de aprofundar seus objetivos, no ano de 2000, a 55ª Sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu adotar a resolução de nº A/RES/55/2 com a 

“Declaração do Milênio”, que contém uma reafirmação dos propósitos da Organização e 

de sua carta constitutiva no que cabe à obtenção de um mundo mais pacífico, mais 

próspero e mais justo, pautados em valores que reflitam a liberdade, a igualdade, a 

solidariedade, a tolerância, o respeito ao meio ambiente e que estabeleça a 

responsabilidade dos países com vistas ao desenvolvimento. 

Trata-se, pois, de um documento de exortação no qual os países, cientes de sua 

pertença a uma comunidade internacional heterogênea, posicionaram-se no sentido de 

reafirmar os próprios objetivos da Organização das Nações Unidas, conforme se 

depreende do item VIII.29 da declaração490. 

A par, também, dos encaminhamentos propostos no item III.19-20 da Declaração e 

também como forma de reafirmação de compromissos estabelecidos, extraem-se alguns 

objetivos de desenvolvimento491: 

                                           
487 Da apresentação institucional constante da página oficial do programa. Disponível em: http://www.pnud. 

org.br/SobrePNUD.aspx. Acesso em: 25 out. 2016. 
488 Disponível em: http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx. Acesso em: 25 out. 2016. 
489 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2014, p. 416. 
490 “Não pouparemos esforços para fazer das Nações Unidas um instrumento mais eficaz na prossecução de 

todas estas prioridades: luta pelo desenvolvimento de todos os povos do mundo; luta contra a pobreza, a 

ignorância e a doença; luta contra a injustiça; luta contra a violência, o terror e o crime; luta contra a 

degradação e destruição do nosso planeta.” 
491 “19. Decidimos ainda: 

http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx
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Desses encaminhamentos tirados da Declaração do Milênio, a “Cúpula do 

Milênio” – nome pelo qual ficou conhecido o foro em que foi discutido o conteúdo da 

declaração – formulou, como estratégia de divulgação, os chamados “Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”, que contêm oito proposições de ações afirmativas, por 

parte dos países e da comunidade internacional, que convergem para a implementação dos 

objetivos constantes da Declaração de 2000. 

Dentre os ditos “Objetivos do Milênio”, encontram-se a necessidade de, 

inicialmente até 2010 e com o prazo dilatado até 2015: (1) acabar com a fome e a miséria; 

(2) oferecer educação básica de qualidade para todos; (3) promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres; (4) reduzir a mortalidade infantil; (5) melhorar a saúde 

das gestantes; (6) combater a Aids, a malária e outras doenças; (7) garantir qualidade de 

vida e respeito ao meio ambiente, e (8) estabelecer parcerias para o desenvolvimento. 

Esses objetivos devem ser alcançados, em conjunto, pela Comunidade 

Internacional, por meio de cooperação jurídica, sendo que o principal eixo de 

concretização dos objetivos corresponde às ações em países em desenvolvimento, com 

maior probabilidade de se encontrarem em situações de severas dificuldades e que 

necessitam de auxílio do PNUD para viabilizar seu progresso.  Por sua vez, o controle do 

progresso alcançado é aferido pelos relatórios formulados pelos países que se 

comprometeram com a Declaração do Milênio e o próprio PNUD realiza relatórios anuais 

                                                                                                                                
– Reduzir para a metade, até ao ano 2015, a percentagem de habitantes do planeta com rendimentos 

inferiores a um dólar por dia e a de pessoas que passam fome; de igual modo, reduzir para metade a 

percentagem de pessoas que não têm acesso à água potável ou carecem de meios para a obter. 

– Garantir que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo – rapazes e raparigas – possam concluir 

um ciclo completo de ensino primário e que as crianças de ambos os sexos tenham igual acesso a todos 

os níveis de ensino. 

– Reduzir, até essa data, a mortalidade materna em três quartos e a mortalidade de crianças com menos de 

cinco anos em dois terços, em relação às taxas atuais. 

– Deter e começar a inverter, até então, a tendência atual de propagação do VIH/SIDA, do flagelo da 

malária e de outras doenças graves que afligem a Humanidade. 

– Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao VIH/SIDA. 

– Até ao ano 2020, melhorar consideravelmente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes das zonas 

degradadas, como foi proposto na iniciativa “Cidades sem bairros degradados”. 

20. Decidimos também: 

– Promover a igualdade de gênero e a autonomia da mulher como meios eficazes para combater a pobreza, 

a fome e as doenças e promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 

– Formular e aplicar estratégias que deem aos jovens de todo o mundo a possibilidade real de encontrar um 

trabalho digno e produtivo. 

– Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade de medicamentos essenciais e a pô-los 

ao alcance de todas as pessoas dos países em desenvolvimento que deles necessitem. 

– Estabelecer parcerias sólidas com o sector privado e com as organizações da sociedade civil, em prol do 

desenvolvimento e da erradicação da pobreza. 

– Garantir que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular das tecnologias 

da informação e da comunicação, em conformidade com as recomendações formuladas na Declaração 

Ministerial do Conselho Econômico e Social de 2000.” 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_11.htm#_ftn6
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sobre a implementação dos objetivos de desenvolvimento, os quais podem ser encontrados 

no site do programa492. 

 

2.3.1.3 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

 

Principal autoridade global em termos de meio ambiente, o PNUMA foi criado em 

1972, no contexto dos trabalhos da Conferência de Estocolmo493 sobre o meio ambiente 

humano, e encontra-se sediado em Nairobi, no Quênia. 

Tem como objetivos promover o monitoramento de questões ambientais em nível 

global, chamar a atenção da população mundial sobre problemas e ameaças ao meio 

ambiente, sugerir ações voltadas para a melhora na qualidade de vida da população, sem 

comprometimento dos recursos ambientais das gerações vindouras494. 

Para o desempenho de suas funções, estabelece estratégias para serem executadas 

de acordo com um calendário pré-estabelecido. Para o período de 2014-2017, encontram-

se nas estratégias do programa os debates das mudanças climáticas, a redução de desastres 

e conflitos oriundos de causas ambientais, a gestão de ecossistemas, a promoção da 

governança ambiental, enquanto paradigma a ser observado pelos Estados, a redução de 

impactos ambientais provenientes de substâncias perigosas, a produção de fontes de 

energia sustentáveis e a construção de canais e plataformas de diálogo permanente sobre o 

desenvolvimento sustentável495. 

 

2.3.1.4 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 

 

Criado em 1969, inicialmente com o nome “Fundo de Populações”, ligado ao 

PNUD, o atual Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), assim denominado 

desde 1987, encontra-se desde 1972 sob a responsabilidade da Assembleia Geral das 

                                           
492 Disponível em: http://www.un.org/millenniumgoals/news.shtml. Acesso em: 25 out. 2016. 
493 In casu, como se sabe, várias foram as contribuições da Conferência de Estocolmo para a formulação dos 

primeiros contornos do que veio a ser chamado de Direito Internacional do Meio Ambiente. Nesse sentido, 

destacam-se, como resultados do encontro de 1972, a declaração final da conferência, a instituição de plano 

de ação a ser observado pelos Estados-membros e a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). (Cf. REI, Fernando Cardozo Fernandes; CUNHA, Kamyla. Mudanças climáticas 

globais: desafio a uma nova relação entre o Direito Internacional do Meio Ambiente e as Relações 

Internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba; CELLI JÚNIOR, Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de 

Almeida; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot (Orgs.). Direito Internacional, humanismo e globalidade: 

Guido Fernando Silva Soares amicorum disciulorum liber. São Paulo: Atlas, 2009, p. 489). 
494 Da apresentação institucional do programa. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/. 

Acesso em: 26 set. 2016. 
495 Disponível em: http://www.unep.org/about/Priorities/tabid/129622/Default.aspx. Acesso em: 26 set. 2016. 

http://www.un.org/millenniumgoals/news.shtml
https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/
http://www.unep.org/about/Priorities/tabid/129622/Default.aspx
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Nações Unidas, com uma diretoria ligada ao Conselho Econômico e Social da 

Organização496. A sede do fundo fica na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

A atuação do fundo é pautada pelo plano de ação obtido a partir da Conferência de 

Cairo sobre Desenvolvimento497, de 1994. Dentre os objetivos desse plano de ação 

destacam-se questões relacionadas ao acesso à saúde, à concretização da educação primária 

universal, à redução da mortalidade materna e infantil, ao aumento da expectativa de vida, 

à redução da infecção por doenças como o HIV, etc. 

Destaca-se, igualmente, a convergência entre vários desses objetivos do Fundo e os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM’s), sobretudo no que se refere ao 

progresso com direitos sociais como a saúde, a educação, a proteção da maternidade e da 

infância, etc.  

 

2.3.1.5 Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) 

 

Ao longo dos anos 70, esteve em alta, na agenda da Organização das Nações 

Unidas, as discussões a respeito do tratamento que os assentamentos humanos 

demandavam. 

As discussões sobre o tema ganharam volume a partir da realização da Conferência 

das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat-I), ocorrida em Vancouver, no 

Canadá, em 1976, na qual foi aprovada uma declaração contendo princípios relativos à 

matéria e um plano de ação, no qual se previa a criação da Comissão das Nações Unidas 

para assentamentos humanos, precursora do atual programa. 

Após a Conferência de 1976, a Assembleia Geral das Nações Unidas buscou atuar 

na implementação do plano de ação de Vancouver498, renovando-se as intenções na 

Conferência Habitat-II, em Istambul499, sendo que em 2002, foi aprovada a Resolução nº 

                                           
496 Da apresentação institucional do fundo. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/sobre-o-

unfpa/historico. Acesso em: 26 set. 2016. 
497 A respeito do plano de ações adotado pela conferência de Cairo sobre População e Desenvolvimento. 

Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/relatorio-cairo.pdf. Acesso em: 26 set. 2016. 
498 Cf., v. g., Resoluções da Assembleia Geral nº A/RES/32/173 (sobre recursos voluntários para o 

estabelecimento de um fundo das Nações Unidas para assentamentos humanos, de dezembro de 1977), nº 

A/RES/33/111 (sobre Cooperação Internacional em matéria de assentamentos humanos, de dezembro de 

1978) e nº A/RES/34/229 (sobre recursos para a implementação do Centro das Nações Unidas para 

assentamentos humanos, de dezembro de 1979). 
499 ALVES, José Augusto Lindgren. Op. cit., 2001, p. 248 e ss., v. g.: “As decisões então acordadas para 

alcançar o objetivo principal – a melhoria da qualidade de vida nas cidades, envolvendo a participação dos 

habitantes no planejamento, construção e gestão de assentamentos, assim como a consecução do pleno 

emprego –, aparentemente não levaram em consideração a crise do petróleo, iniciada dois anos antes, e os 

consequentes aumentos de preços em cascata a partir das fontes de energia, o declínio na renda dos 

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/sobre-o-unfpa/historico
http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/sobre-o-unfpa/historico
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/relatorio-cairo.pdf
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A/RES/56/206500, na qual havia previsão de que a Comissão das Nações Unidas para 

assentamentos humanos e o Centro das Nações Unidas para assentamentos humanos 

passariam a integrar um novo programa batizado de Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (UN-HABITAT). 

Sediado em Nairobi, no Quênia, o Programa tem por principais objetivos conduzir 

as atividades das Nações Unidas em assentamentos humanos, viabilizando a troca de 

informações e desenvolvimento sustentável desses assentamentos501. 

 

2.3.1.6 Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 

 

Criado pela Assembleia Geral, em 1949, pela Resolução nº A/RES/319 (IV) A, e 

com estatuto aprovado em 1950, pela Resolução nº A/RES/428 (V), o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) tem como objetivo proteger e assistir às 

vítimas de perseguição, da violência e da intolerância, na condição de refugiados502, 503. Ao 

lado da Convenção relativa ao estatuto dos refugiados, de 1951, o Alto Comissionado, 

apesar de não ter sido a primeira organização voltada à proteção de refugiados, contribuiu 

significativamente para a formulação dos primeiros contornos do Direito Internacional dos 

refugiados e para a concepção dos Estados sobre a questão dos refugiados504. 

O Alto Comissionado é sediado em Genebra, na Suíça, e atua na proteção de civis 

que gozam do status de refugiados e na busca por soluções que possam auxiliar no 

reestabelecimento digno dessas populações em locais adequados. 

                                                                                                                                
assalariados, o enxugamento das fontes de financiamento habitacional e tudo o mais que desde então veio à 

tona numa ‘crise’ interminável, muito mais estruturada do que se dizia na época.” 
500 Resolução nº A/RES/56/206, Item I, da Assembleia Geral das Nações Unidas: “Decides to transform the 

Commission on Human Settlements and its secretariat, the United Nations Centre for Human Settlements 

(Habitat), including the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation, with effect from 1 

January 2002, into the United Nations Human Settlements Programme, to be known as UN-Habitat, which 

will have the elements described below […].” 
501 Da apresentação institucional do programa. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/onu-habitat/. 

Acesso em: 30 set. 2016. 
502 Da apresentação institucional do programa. Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/informacao-

geral/breve-historico-do-acnur/. Acesso em: 29 set. 2016. 
503 Segundo o Item 6, do Capítulo II, do Estatuto do Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, 

de 1950, entende-se por refugiado qualquer pessoa que tiver sido assim considerada segundo as Convenções 

relativas ao status internacional dos refugiados, de 1933 e de 1938, bem como segundo seu protocolo de 

1939, segundo a então existente Organização Internacional para os refugiados (!946-1952) ou, então, 

qualquer pessoa que se encontra fora de seu país de origem e não pode (ou não quer) regressar ao mesmo 

“por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 

determinado grupo social ou opinião política”. Destaca-se, também, no art. 1º, o conceito de refugiado 

trazido pela Convenção relativa ao estatuto dos refugiados, de 1951.   
504 LEWIS, Corinne. UNHCR and international refugee law: from treaties to innovation. New York: 

Routledge, 2012, p. 163-164. 

https://nacoesunidas.org/agencia/onu-habitat/
http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-acnur/
http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/breve-historico-do-acnur/
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2.3.1.7 Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

 

Por recomendação do Conselho Econômico e Social, a Assembleia Geral aprovou a 

Resolução nº A/RES/57 (I), de 11 de dezembro de 1946, e criou o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF)505, formado a partir de contribuições voluntárias dos 

Estados-membros e de outras entidades interessadas. Quando de sua criação, o Fundo tinha 

o objetivo de auxiliar crianças e adolescentes em situação vulnerável e que se encontravam 

em países que foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. 

Muito embora o fundo inicialmente atuasse no auxílio de civis no contexto do pós-

guerra, sua experiência bem sucedida demonstrou a necessidade de se manter um programa 

permanente e que fosse capaz de atender não apenas questões emergenciais506, mas 

também da proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade decorrente 

de questões étnicas ou raciais, de atos discriminatórios, de deficiência, de violência, de 

doenças epidêmicas, etc507. 

Tanto é assim, que a UNICEF tem desenvolvido um papel fundamental na 

implementação das disposições constantes da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 

1989, tendo assumido, ainda que de maneira não oficial, papeis no monitoramento e na 

coordenação das previsões da convenção508. 

Na atuação da UNICEF, merece destaque a cooperação tanto entre o Fundo e os 

países que receberão seu apoio, uma vez que as ações da UNICEF são realizadas sempre 

em parceria com o Estado beneficiário, quanto entre o Fundo e as demais organizações, os 

demais programas e os demais órgãos da ONU, seja por meio do auxílio técnico, seja por 

meio de recursos humanos. 

 

 

 

 

                                           
505 Cf. Resolução da Assembleia Geral nº nº A/RES/57(I), Item 4. 
506 De se notar que nome original do fundo é “United Nation International Children’s Emergency Fund”. 
507 Da apresentação institucional da entidade. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/overview.html. 

Acesso em: 30 set. 2016. 
508 Cf. Joel E. Oestreich, “Although the CRC itself contains no novel mechanisms for enforcement or 

implementation, UNICEF has adopted the document as a semioficial statement of principles and has moved 

to set itself up as a monitoring and coordinating body. […].” (OESTREICH, Joel E. UNICEF and 

implementation of the Convention on the Rights of the Child. Global Governance. Apr./June 1998, v. 4, n. 

2. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 184. Disponível em http://www.jstor.org/stable/27800193. 

Acesso em: 30 set. 2016). 

http://www.unicef.org/brazil/pt/overview.html
http://www.jstor.org/stable/27800193
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2.3.1.8 ONU Mulheres 

 

Criado em 2010 pela Assembleia Geral – Resolução A/RES/64/289509, o programa 

ONU Mulheres é uma entidade das Nações Unidas voltadas para as discussões de gênero e 

para o empoderamento das mulheres510. 

Trata-se de um avanço muito significativo na proteção dos direitos das mulheres, 

pois representa um avanço a partir da institucionalização de um programa estruturado, com 

meios para atuar sistematicamente na pauta da proteção dos direitos das mulheres e dos 

direitos deles decorrentes. 

Dentre os seus objetivos511, encontram-se o apoio do programa a organismos 

internacionais, aos Estados-membros e aos demais órgãos e programas da Organização, 

dentre eles a Comissão de status da mulher, do Conselho Econômico e Social, na 

formulação de políticas e na estandardização de normas. Além disso, auxilia na relação 

com a sociedade civil na formulação de parcerias voltadas à implementação dos objetivos 

do programa. 

Por fim, registre-se a importância do Programa na implementação de ações 

aprovadas na Conferência de Beijing, de 1995, suprarreferido, e também na implementação 

do terceiro objetivo de desenvolvimento do milênio, qual seja, a promoção da “igualdade 

entre os sexos e a valorização da mulher.” 

 

2.3.1.9 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 

A partir das considerações formuladas pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) no relatório Development through Food – A strategy for 

Surplus Utilization, a Assembleia Geral, em sua Resolução nº A/RES/1714 (XVI), de 

1961, criou o Programa Mundial de Alimentos. 

                                           
509 “The General Assembly, [….] 49. Decides to establish, by the present resolution, as a composite entity, to 

be operational by 1 January 2011, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women, to be known as UN-Women, by consolidating and transferring to the Entity the existing mandates 

and functions of the Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women and the 

Division for the Advancement of Women of the Secretariat, as well as those of the United Nations 

Development Fund for Women and the International Research and Training Institute for the Advancement of 

Women, to function as a secretariat and also to carry out operational activities at the country level […].” 
510 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, direitos humanos e gênero: desafios e perspectivas na proteção 

e no empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. São Paulo: Editora Buqui, 2016, p. 195. 
511 Cf. apresentação institucional do programa. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/onu-

mulheres/sobre-a-onu-mulheres/. Acesso em: 29 set. 2016. 

http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
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Atualmente sediado em Roma, na Itália, e inicialmente estabelecido em caráter 

experimental, o Programa foi estabelecido sob o prisma de sua cooperação com os demais 

órgãos e organizações especializadas da ONU, com destaque para o apoio técnico e 

operacional a ser prestado pela FAO512. 

O programa, que fornece assistência no salvamento de vítimas de guerras, conflitos 

civis e desastres naturais, tem por objetivo principal o combate à fome mundial, que atinge 

uma a cada sete pessoas no planeta513. 

 

 

 

 

                                           
512 Cf. A/RES/1714 (XVI), Item I.1. 
513 Percebe-se a convergência entre os objetivos do Programa Mundial de Alimentos e os desideratos da 

Organização Mundial para a Agricultura (FAO), dentre eles a erradicação da fome e da desnutrição, a 

eliminação da pobreza, o manuseio sustentável de recursos naturais, incluindo a terra, a água, o ar, o clima e 

os recursos genéticos utilizados em prol das presentes e futuras gerações, com vistas a levar o progresso 

econômico e social para todos. (Disponível em: http://www.fao.org/about/en/. Acesso em: 01 out. 2016). 

http://www.fao.org/about/en/

