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Roteiro

• 1- Constituição e direito internacional: monismo,
dualismo, constitucionalização e internacionalização

• 2- Internalização dos tratados internacionais

• 3- A Constituição e as Cortes Internacionais

– O SIDH e a OEA

– Comissão Interamericana de Direitos Humanos

– Corte Interamericana de Direitos Humanos



Teorias explicativas da relação entre a 
ordem interna e a internacional



Dualismo

O direito internacional e o direito nacional formam dois

ordenamentos jurídicos distintos por duas razões (Triepel e

Anziloti) :

1. Têm fontes distintas

– Do direito nacional: a vontade do Estado;

– Do direito internacional: a vontade conjunta dos

Estados (vontade geral de Rousseau).

2. Têm destinatários distintos

– Do direito nacional: o indivíduo e suas associações;

– Do direito internacional: o Estado e suas associações.



Dualismo

Pode haver conflito de normas entre o direito interno e o

direito internacional?



Dualismo

Pode haver conflito de normas entre o direito interno e o

direito internacional?

Não! São dois ordenamentos distintos, as normas não podem

entrar em conflito. Dolinger explica: direito do Estado regula

relação entre pessoas (intraestatal) e o direito internacional

regula a relação entre sujeitos do DIP (interestatal).

Relacionamento pressupõe internalização ou denúncia.



Monismo

• Direito internacional e direito interno pertencem ao mesmo

ordenamento (Kelsen).

• Debate sobre a Norma hipotética fundamental



Monismo

– Espécies

– Monismo explicado a partir do direito internacional

– Monismo explicado a partir do direito interno



Direito constitucional internacional

– Constitucionalização do direito internacional

– Internacionalização do direito constitucional

– Diferenças para o direito constitucional comparado, 

migração de ideias constitucionais, diálogo de cortes etc



Monismo/dualismo Moderado

• É a posição do STF (RE 80004).

• A antinomia é solucionada pela prevalência
cronológica entre lei interna e tratado (por isso
monismo moderado).

• Pressupõe internalização, mas admite por meio do
Decreto presidencial e não por lei (por isso dualismo
moderado).

• Visão crítica: captura do debate acadêmico para fins
diversos (Paulo Emílio) dicotomia irrelevante
(Binanbojm)



RE 80.004/77

• Sentença: não pode cobrar do avalista, porque aval foi nulo por

não ter sido registrado (como exige Decreto-lei)

• Acórdão: falta de registro não invalida aval (Convenção não

exige)

• RE: conhecido e provido. Decreto-lei que instituiu o registro

posteriormente prevalece. Tratado e lei federal tem mesma

hierarquia.

• Antinomia resolve-se por critério cronológico lex posteriori

derrogat priori. Monismo/dualismo moderado.



EMENTA RE 80.004/77

CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE
CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS - AVAL APOSTO A NOTA
PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS
VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 427, DE 22.01.1969.

CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE PREVIU UMA LEI UNIFORME SOBRE
LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS TENHA
APLICABILIDADE NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO,

NÃO SE SOBREPÕE ELA ÀS LEIS, QUE INSTITUI O REGISTRO
OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO
FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE DO TÍTULO. SENDO O AVAL
UM INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE
RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A QUE FOI
APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



Exceções: tratados especiais

• STF entende que tratado de extradição prevalecem ainda que a
lei seja posterior por seu caráter especial.

• Tratado em matéria tributária prevalesce ainda que a lei seja
posterior e altere o tema (art. 98 do CTN)



CONSTITUIÇÃO E TRATADOS 
INTERNACIONAIS 



Internalização de tratados na ordem 
interna 

1ª fase: CF, art. 84, VIII: Compete ao Presidente da República

celebrar todos os tratados (ou os plenipotenciários)

2ª fase: CF, art. 49, I: A aprovação de um decreto legislativo,

promulgado pelo Presidente do Senado e a Publicação.

3ª fase: Costume constitucional: Edição de um Decreto do

Presidente da República promulgando o tratado. Neste momento

o tratado é imbuído no ordenamento interno podendo ser alvo de

ADIn e a deve depositar no depositário



Conflito

Se um tratado conflitar com a Constituição de 1988 qual a

consequência? Pode declarar inconstitucional?



Conflito

Se um tratado conflitar com a Constituição de 1988 qual a

consequência? Pode declarar inconstitucional?

Em regra, deve denunciar o tratado. O art. 27 prevê a

impossibilidade de invocar norma de direito interno para

descumprir o direito internacional.

Na prática, STF tem declarado inconstitucional.



RExt 172.720-9

• Conflito entre CF, art.5 V, X e XXXII e a Convenção

de Varsóvia (atual Protocolo de Montreal), ratificada

pelo Brasil.

• RExt 172.720-9: A referida convenção afirmava que

não cabe dano moral por extravio de bagagem.

Limitação de valor.

• STF: Restrição ao dano moral não feita a

Constituição de 1988, possibilitando o controle de

constitucionalidade para dar prevalência à norma

interna



ADIN 1480-3
• Conflito entre CF, art.7, I, que prevê somente

indenização, enquanto a Convenção 158 da OIT trata

da reintegração compulsória do trabalhador demitido

sem justa causa.

• STF, ADIN1480-3: determinou interpretação a

Convenção segundo a Constituição.

• Mais tarde houve a denúncia do dispositivo do

Tratado e a consequente perda de objeto.

• Debate contemporâneo: Presidente pode denunciar

unilateralmente?



Constituição e Tratados de Direitos 
Humanos

• Como resolver o conflito? O STF decidiu no caso do 
depositário infiel? 



Constituição e Tratados de Direitos 
Humanos

• Como resolver o conflito? O STF decidiu no caso do 
depositário infiel? 

• STF não enfrentou propriamente o conflito no caso do 
depositário infiel. Explicar. 

• Mas em tese estabeleceu uma hierarquia:

• Anteriores à E.C. 45/04: são supralegais onde a Constituição 
é superior aos tratados de direitos humanos.

• Posteriores à E.C. 45/04: só terão status constitucional se 
passarem pelo rito de emenda e se submetem a mesma 
lógica. 

• Atualmente só Convenção de Nova York e  o Protocolo de 
Marraquexe possuem status constitucional. 



Convenção de Nova York 
(Decreto 6949/09)

• Combater "Discriminação por motivo de deficiência";

• "Adaptação razoável" significa as modificações e os ajustes

necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou

indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as

pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e

liberdades fundamentais;

• "Desenho universal" significa a concepção de produtos, ambientes,

programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto

específico. O "desenho universal" não excluirá as ajudas técnicas

para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando

necessária



Análise crítica da posição do STF

• E os anteriores? E os que não forem aprovados com esse

quórum? Teremos uma disparidade dos direitos humanos?

• Existem normas específicas de interpretação, ignoradas pelo
STF para coordenação e coexistência dos sistemas de
proteção nacional regional e global:
– pro persona,

– desenvolvimento progressivo

– margem de apreciação nacional



Bloco de constitucionalidade

• Surgimento: Favoreau

• Originalidades na Colômbia: bloco em sentido amplo e estrito

• Bloco de constitucionalidade no Brasil? Art 4º - prevalência dos 
direitos humanos?



Cortes IDH e a Constituição de 1988



Brasil e o SIDH

• 1988 – Constituição de 1988 (art. 5, §2º e art. 7 do ADCT)

• 1992 - Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992 ratifica o 
aceite da CADH

• 1998 – Brasil aceita jurisdição da Corte IDH

• 2004 – Emenda Constitucional 45/04 introduz art. 5º ,§3º

• STF: status supralegal. Visão crítica a partir do art. 4, II e do art
5º §2. Discordo já possui status constitucional



Art. 7 do ADCT

• Art. 7º. O Brasil propugnará pela formação de um tribunal

internacional dos direitos humanos.

• Decreto legislativo n. 89/98 – reconhecimento da jurisdição da

Corte Interamericana de Direitos Humanos

• Corte integra a OEA, ao lado da Comissão Interamericana.

• Ausência de regulamentação. Projetos de lei em andamento.

Debate sobre as leis-quadro ou enabling legislation. Exs

Colômbia e Peru.



Eficácia da Sentença

• Qual a eficácia da sentença da Corte IDH? Como é 

cumprida? Precisa de homologação?



Eficácia da Sentença

• Observação de tratados por juízes

• Não depende de homologação. Não é sentença 

estrangeira

• Não há lei regulamentando

• Efeitos da sentença internacional na visão clássica:

Corte não está interessada como aquele país vai

cumprir, ela está interessada com que ele cumpra.

• Efeitos da sentença depois do controle de

convencionalidade: pode invalidar atos



RE 466.343 (depositário infiel)

• Corte Moreira Alves: Possibilidade de prisão

• Diferença da alienação fiduciária em garantia para o

depositório

• Corte Gilmar Mendes: impossibilidade, decreto

incompatível com o art. 7ºda CADH. Sem

regulamentação do dispositivo constitucional não

cabe prisão após E.C.45/04 que introduziu o art. 5,

§3º

• RE nº. 466.343 culminou na SV 25



APDF 153 (Lei de anistia, Lei 6683/79)

VOTO do relator, Min. Eros Grau

1. o momento extraordinário em que foi editado com participação popular,

somado ao fato da E.C. n.26/85 reproduzir parcialmente o conteúdo da

anistia, ou seja, a discussão esbarraria no poder supostamente ilimitado

do poder constituinte originário;

2. o diploma em questão seria anterior à Convenção das Nações Unidas

contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos

ou Degradantes (adotada pela Assembleia Geral em 10 de dezembro de

1984, vigorando desde 26 de junho de 1987) e à Lei n. 9.455, de 7 de

abril de 1997; por isso, esses Convenções internacionais não alcançariam

os crimes cometidos pelo período prevista na Lei 6.683/1979;

3. a falta de legitimidade democrática da Corte para promover a revisão

da Lei de Anistia que deveria vir do Legislativo e não do Judiciário



VOTOS vencidos do Min. Ricardo Lewandowski e Ayres Brito:

1. Não se poderia incluir na redação do art. 1º da Lei 6.683/1979

quando prevê “crimes conexos aos políticos”, os crimes de tortura,

estupro e outros crimes hediondos;

2. Uma lei de anistia política não poderia abranger tais crimes comuns.

Para caracterizar o crime comum como político deveria ser usado o

critério da preponderância e atrocidade dos meios empregados no delito;

3. A humanidade não perdoa do mesmo modo que um indivíduo o faz;

4. Mesmo lançando mão da interpretação histórica não poderíamos ter

certeza da uniformidade da intenção do legislador da Lei de Anistia.

Como tal propósito não está claro no texto da lei, a anistia não foi

efetivamente ampla, geral e irrestrita.

APDF 153 (Lei de anistia, Lei 6683/79)



Caso Gomes Lund

Caso Gomes and Lund

(“Guerrilha do Araguaia”) da Corte 

IDH

• Em 1995, familiares das vítimas e de

seus representantes peticionaram à

Comissão Interamericana de Direitos

Humanos.

• Em 2009, a Comissão processou o

Brasil perante a CIDH por violação

ao Pacto de São José da Costa Rica(m

1992, por detenção arbitrária, tortura

e desaparecimento forçado de

diversas pessoas na “Guerrilha do

Araguaia”, que envolveu entre

membros do PC do B, camponeses e

o Exército na época da ditadura.



Caso Gomes Lund

STF: julga recepcionada lei de anistia

Em 2010, o Brasil foi condenado por unanimidade a investigar e aplicar as

sanções penais aos civis e militares envolvidos na jurisdição ordinária (e não

na militar). CIDH: determinou:

• Os familiares das vítimas têm o direito de identificar o paradeiro dos

desaparecidos e, se for o caso, saber onde se encontram os restos mortais,

publicação da sentença no Diário Oficial e em jornal de grande circulação

nacional e em sítio eletrônico;

• Realização de ato público de reconhecimento da responsabilidade

internacional em relação aos fatos do caso;

• Pagamento de indenização pelos danos materiais e morais; e

• Atendimento às vítimas, bem como o estabelecimento de programa de

direitos humanos nas Forças Armadas.



STF e Corte IDH

• Há monólogos sobrepostos e o STF cria uma CADH paralela ou à

brasileira

• Muitas citações erradas. Exs:

– OC como legislação estrangeiras

– Decisões da corte IDH como direito comparado

– Nenhuma citação (localizada no buscador) até 2004

– Poucas referências por Ministro

• Começando a melhorar:

– RE 511961 (diploma de jornalista) – ita OC05/1985

– ADI 4815 (biografias) cita caso a ùltima tentação de cristo

– ADPF 132 (união homoafetiva )cita caso Loyaza Tamayo

– HC 124306 (aborto) cita caso Artavia Murilo

• STF acabou de produzir uma CADH comentada



Teoria dos Diálogos de Cortes
• Doutrina: Vicki Jackson, Cass Sunstein Guilherme

Penã, Luis Cláudio Araújo

• Constituição de muitas mentes

– Não, Já temos nosso direito. Cherry-picking (Posner)

– Sim, adoraria conversar com precedentes estrangeiros

(Vicki Jackson)

• Modelos:

– Submissão

– Resistência

– Retórico

– Engajamento



Sistema Interamericano 
de direitos humanos



OEA –Organização dos Estados 
Americanos

• Natureza: é uma organização internacional
intergovernamental, fundada pela Carta da OEA de 1948

• Fundamentos e finalidades: a paz, a justiça, a solidariedade
entre as nações, democracia representativa e Direitos Humanos
(ver preâmbulo), respeitando o princípio da não-intervenção.

• Membros: todos os Estados Americanos que ratificaram seu
documento institutivo (Carta da OEA).

• Pode ser denunciada por qualquer membro, mediante processo
específico.

• Dica de Leitura/vídeo: Jean Michel Arrighui



Órgãos

a. Assembleia Geral

b. Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores

c. Conselhos

d. Comissão Jurídica Interamericana

e. Comissão Interamericana de Direitos Humanos

f. Secretaria Geral

g. Conferências Especializadas

h. Organismos Especializados



Assembleia Geral

• É o principal órgão e supremo da OEA. É constituída pelas
delegações de todos os Estados Membros, que têm direito de
representar e emitir, cada um, um voto.

“Artigo 56 Todos os Estados membros têm direito a fazer-se
representar na Assembléia Geral. Cada Estado tem direito a um
voto.”



Funções da Assembleia (art. 54)

a) Decidir a ação e a política gerais da Organização, determinar a

estrutura e funções de seus órgãos e considerar qualquer assunto

relativo à convivência dos Estados americanos;

b) Estabelecer normas para a coordenação das atividades dos

órgãos, organismos e entidades da Organização entre si e de tais

atividades com as das outras instituições do Sistema Interamericano;

c) Fortalecer e harmonizar a cooperação com as Nações Unidas e

seus organismos especializados;



Funções da Assembleia (art. 54)

d) Promover a colaboração, especialmente nos setores econômico,

social e cultural, com outras organizações internacionais cujos

objetivos sejam análogos aos da Organização dos Estados Americanos;

e) Aprovar o orçamento-programa da Organização e fixar as quotas

dos Estados membros;

f) Considerar os relatórios da Reunião de Consulta dos Ministros

das Relações Exteriores e as observações e recomendações que, a

respeito dos relatórios que deverem ser apresentados pelos demais

órgãos e entidades, lhe sejam submetidas pelo Conselho Permanente,

conforme o disposto na alínea f, do artigo 91, bem como os relatórios

de qualquer órgão que a própria Assembléia Geral requeira;



Funções da Assembleia (art. 54)

g) Adotar as normas gerais que devem reger o funcionamento da

Secretaria-Geral; e

h) Aprovar seu regulamento e, pelo voto de dois terços, sua agenda.

A Assembléia Geral exercerá suas atribuições de acordo com o disposto

na Carta e em outros tratados interamericanos.”



Resolução da Assembleia

• Qual a natureza?

• É obrigatória?



Resolução da Assembleia

• Qual a natureza?

– É um ato de uma organização internacional com natureza

de soft law

• É obrigatória?

– Por si só, não. Precisa de processo de internalização. Mas

pode se tornar se relacionada a um costume internacional

ou por ajudar a consolidar a opinio juris de um costume.



CIDH –
Comissão Interamericana de Direitos Humanos

• Função: promover a observância e a defesa dos direitos
humanos por um sistema quase judicial e servir como órgão
consultivo da OEA (art. 106)

• Sistema de petições individuais e casos a partir de um sistema
de relatórios (sigiloso, público e denúncia para Corte IDH)

• Realização de visitas in loco

• Preparação de relatórios sobre a situação dos direitos humanos
por temas ou por países.

• Assemelha-se a um “Ministério Público”.



Corte IDH

• É instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a
interpretação da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.

• Funções:

• consultivas (art. 64)

• contenciosas (sentenças, supervisão de cumprimento de
sentenças e medidas provisionais) que visam uma
indenização justa (art. 61 e 63)



CIDH vs Corte IDH

COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS

PREVISÃO NA CARTA DA OEA PREVISÃO NA COVENÇÃO AMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS

REGULADA PELA CARTA DA OEA, PELA 
CADH E ESTATUTO PRÓPRIO

REGULADA PELA CADH E ESTATUTO 
PRÓPRIO

PRODUZ RELATÓRIOS POR PAÍS E 
TEMÁTICOS, PROCURA CONCILIAR PARTES
E LEVA CASO PARA A CORTE IDH

COMPETÊNCIAS CONSULTIVA E 
CONTENCIOSA



Acesso à Corte IDH

• Esgotamento dos recursos internos

• Não litispendência em outro sistema de proteção internacional

• Só após o 2º relatório da CIDH: um sigiloso e outro público

• Acesso à justiça:

• direito de petição (art. 44),

• garantias judiciais (art. 8),

• proteção institucional (art. 25) e

• reparação justa (art. 63) e

• controle de convencionalidade como direito ao direito (art. 1 e 2)



Processo

• Direitos de petição perante à CIDH (CADH, art. 44): Qualquer
pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente
reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode
apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de
violação desta Convenção por um Estado Parte.

• Indivíduo não pode levar caso diretamente até à Corte IDH.
Posição minoritária: Tese da mutação convencional.

• Fase escrita

• Fase oral das audiências públicas: Locus standi in judicio

• Monitoramento das decisões



CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A análise da compatibilidade entre leis, atos

administrativos e judiciais da ordem interna e a

CADH. Assim, um lei incompatível com a

CADH carece de efeitos jurídicos (Barrios Altos

vs Peru)



Bloco de convencionalidade

• Do corpus juris ao Bloco de convencionalidade
– Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores vs
México (2010)

• O Bloco nas Opiniões consultivas e nos casos 
contenciosos (sentenças e medidas 
provisionais)

• CADH pode ser considerada uma Constituição? 

• Normas para interpretação: pro persona, 
desenvolvimento progressivo e margem de 
apreciação



CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
CONCENTRADO OU DIFUSO?

• Concentrado: proveniente da Corte IDH (Barrios altos)

• Difuso: provem do Estado, via de regra, do Poder Judiciário.

Outros Poderes podem/devem? Sim (Almonaci Arellanos)



CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
CONSTITUTIVO OU DESTRUTIVO?

• Destrutivo: invalida leis (Barrios Altos e Almonacid

Arrelanos)

• Constitutivo: proposição de criações de leis (Gomes Lund em

parte e Urso Branco)



CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
ABSTRATO OU INCIDENTAL?

No plano internacional:

• Abstrato: Opiniões Consultivas (CADH, art. 64)

• Incidental: Sentenças, supervisão de cumprimento de sentença

e medida provisional

No plano interno: problematização

• Abstrato: STF por mecanismos de controle abstrato, tais como

ADPF e Súmulas Vinculantes

• Incidental: Recursos Extraordinários e demais ações por

qualquer juiz ou tribunal



Controle de convencionalidade

• É provocado ou pode ser de ofício?



Controle de convencionalidade

• É provocado ou pode ser de ofício?

• Pode ser de ofício: Gelman vs. Uruguai e Trabalhadores

desligados do congresso vs. Peru
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