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Resumo

Este trabalho de monografia cujo tema é “Os Efeitos da Emenda Constitucional nº

45/2004,  nos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos”, tem como objeto de

discussão e reflexão  os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, sua história, a incorporação

deles ao sistema jurídico e as consequências da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, no processo

de constitucionalização. Analisa, por outro lado, como as Constituições da Argentina, Peru e do

Brasil foram alteradas procurando ou não trazer para os textos constitucionais, documentos

internacionais ratificados pelos Estados Nacionais.

Entre os objetivos propostos, o estudo buscou desenvolver com maior detalhamento a

evolução histórica dos direitos humanos, dos tratados que versam sobre o mesmo tema, bem como

nos mecanismos de proteção dos direitos humanos no âmbito internacional.

A pesquisa relata as nuances – a construção, os avanços e limites – dos tratados sobre

direitos humanos nos processos constitucionais, especialmente no “Caso Brasileiro”.

O trabalho foi conduzido a partir de material pesquisado, em posicionamentos de juristas,

especialistas em direitos humanos, em Cartas constitucionais e nos regimentos internos das Casas

do Congresso Nacional.

O estudo enfim se utiliza de variado conteúdo e referencial teórico, mas de modo especial,

das contribuições de especialistas e juristas que estudaram a matéria.

Dessa diversidade e pluralidade literária e da atualização e revisão de conceitos

apreendidos pela autora no decorrer do curso, de cada aula e palestra ministrada, de tudo isso foram

retirados os subsídios para embasar as formulações que o trabalho pretende revelar.
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Introdução

Este trabalho de monografia se originou da oportunidade surgida para a autora

com a realização do curso de Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo –

IP3, oferecido pelo CEFOR – Centro Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos

Deputados (CEFOR).

Quando da ministração de Direito Constitucional, no primeiro semestre do curso,

foi sentida a necessidade de colocar no papel dados sobre os tratados internacionais de direitos

humanos. Foi tomado como apoio um acumulado histórico e emblemático do aprendizado

percebido, quando nas atividades desenvolvidas na área de direitos humanos e no acompanhamento

diário de matérias na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. 

Superadas as incertezas de ajuste temático, já que, ainda que não tivesse formação

jurídica, foi sentida a necessidade de discorrer sobre um tema profundamente discutido por

renomados juristas brasileiros, tendo buscado subsídios nos conhecimentos adquiridos na área dos

direitos humanos e nas discussões realizadas com os grupos dos quais faço parte, que são o Fórum

Nacional de Entidades de Direitos Humanos e o Comitê de Política Externa e Direitos Humanos, e

relembrar os embates travados quando da tramitação da Emenda Constitucional nº 45/2004, para

que fosse incorporada ao texto da Reforma do Judiciário e dos questionamentos posteriores à sua

implantação. Foi sentida também a necessidade de relembrar do seminário realizado no âmbito da

Comissão de Direitos Humanos, do qual participei como uma das organizadoras, no ano de 2008,

que teve como tema a referida Emenda.

Não faltaram momentos em que questionamos “Por que este trabalho?”. O que

mais poderia a autora apresentar além do desejo, comungado, cada vez mais com pessoas do

mundo, de querer que todos tenham os mesmos direitos, que todos sejam iguais perante a lei? Com

quais premissas históricas desenvolver a pesquisa? Que contribuição poderia o trabalho oferecer a

Casa em que a autora trabalha faz quinze anos? Como abordar um tema sem a preocupação de

transmitir a história árdua, difícil, dos direitos humanos no Brasil, no mundo.
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As respostas a estas e outras perguntas não se apresentaram de súbito. E para

algumas delas possivelmente não se encontrou a merecida explicação. Entretanto, contamos com a

inestimável ajuda do orientador, professor Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto, que tão bem ajudou

a trilhar esse caminho, muitas vezes árido. Mas também fui ajudada, no caminho, pelos estudos e

textos dos professores Jorge Luis Lopes Mansur e os ícones do movimento político/filosófico,

Marcos César Santos de Vasconcelos  pelo conhecimento do mundo do direito constitucional;

Cassimiro Pedro da Silva Neto, pelo estudo aprofundado e discursivo das Constituições brasileiras;

Nivaldo Ferreira,  que me iluminou pelos caminhos regimentais;  e pelos companheiros de turma

que me ajudaram a clarear dúvidas nas conversas do dia-a-dia.

Feitas estas observações, passamos a evidenciar o traçado sobre o qual a pesquisa foi

formatada. No primeiro Capítulo, “Os Direitos Humanos e o Histórico dos Tratados e Acordos

Internacionais”, procura-se contextualizar, desde os primeiros passos da evolução histórica do que

viria ser chamado de direitos humanos, o processo de evolução dos tratados, bem como qual o

significado desses documentos internacionais. Apoiado em obras de vários autores e historiadores

como José Gomes Canotilho, Ingrid Zanella Andrade Campos, Edgar Bodenheimer; de textos

diversos colhidos por meio da Internet e das pesquisas realizadas, o trabalho enumera

acontecimentos históricos sociais relevantes.

 Tivemos como preocupação a definição e a especificação das dimensões dos direitos

humanos, por meio do conhecimento de Paulo Bonavides, de Norberto Bobbio, de Carrigé, pois é

através dessas dimensões que se pode saber que direitos existem, como são aplicados e como eles

evoluíram.

Em seguida, partimos para apresentar a evolução do conceito de direitos humanos,

utilizando-me novamente do farto conhecimento de Norberto Bobbio, de Paulo Bonavides, de

Maria Victória Benevides e outros especialistas. Importante se faz tratar dessa evolução, pois o

conceito se desenvolveu com o crescimento da sociedade humana e foi se transformando conforme

as necessidades das pessoas e das sociedades. Neste mesmo Capítulo descrevi a evolução do

conceito e dos tratados de direitos humanos.

No segundo Capítulo procuramos apresentar a situação  dos tratados nos congressos em

geral e especialmente nas constituições da Argentina, do Peru e do Brasil, quanto à incorporação
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dos tratados internacionais de direitos humanos. Tivemos como preocupação estudar os

posicionamentos nas diversas constituições, valemo-nos também de dados coletados por estudiosos

como Vanessa Batista, Valério de Oliveira Mazzuolli, e o Juiz argentino Eugênio Raul Zaffaroni.

No terceiro capítulo  procuramos descrever  os antecedentes da Emenda Constitucional nº

45/2004, o que gerou a  introdução do tema “tratados internacionais de direitos humanos” no

processo de discussão do documento pela Comissão Especial; os problemas acarretados pela

aprovação da Emenda Constitucional 45/2004, na parte relativa aos direitos humanos, como foi o

processo de tramitação, valemo-nos nesta parte do estudo de especialistas como Dimitri Dimoulis,

Leandro Caletti, Ferreira Filho, David Quintanilha, bem como de documentos extraídos do site do

Supremo Tribunal Federal. Em seguida partimos para detalhar o impacto da aprovação da emenda

na parte relativa aos tratados internacionais; novamente utilizamos dos conhecimentos de juristas e

especialistas, como Dimitri Dimoulis, Marcos Cesar Vasconcelos, Ingo Wolfgang Scarlet e Valério

de Oliveira Mazzuolli, que me orientaram no traçado da pesquisa.

Ainda no terceiro capítulo procuramos estudar com mais profundidade o tratamento

dispensado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos julgamentos sobre o depositário infiel e o

Pacto de São José da Costa Rica.  Procuramos especificar a situação e os efeitos produzidos frente

aos problemas que hoje são enfrentados no âmbito do Congresso Nacional para aprovação dos

tratados internacionais de direitos humanos. Procuramos detalhar a necessidade de alteração

regimental das Casas do Legislativo; para tanto utilizamos dos conhecimentos de Diogo Oliveira,

dos parlamentares que apresentaram proposições no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal. Procuramos ainda no capítulo, detalhar o processo de votação ocorrido quando o Tratado

dos Deficientes Físicos, tramitou no Congresso Nacional

No quarto capítulo procuramos enfocar mais especificamente o processo de tramitação dos

documentos internacionais e, por meio do estudo desenvolvido, apresentar propostas de solução,

baseadas em estudos  e na experiência adquirida com o presente documento de análise.
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CAPÍTULO I

Os Direitos Humanos e o Histórico dos Tratados e Acordos de Direitos Humanos

1.1 A evolução histórica do conceito de direitos humanos

O surgimento dos direitos da pessoa humana deu-se com a própria origem do homem.

Desenvolveram-se pelos séculos, entre todos os povos, e tiveram como fator gerador as dores e a

indignação com situações impostas à pessoa humana, segundo  Comparato (1999, p. 128 - 172).

Se conceituarmos direitos humanos como sendo aqueles inerentes aos seres humanos,

podemos buscar na história da antiguidade os primeiros resquícios de preocupação com esses

direitos para as pessoas.

Um dos documentos mais antigos vinculado aos direitos humanos, segundo Campos (2004,

p. 5), é o Cilindro de Ciro1, que apresentava características inovadoras - permitia que os povos

exilados na Babilônia regressassem às suas terras de origem e, em relação à religião, permitia a

liberdade de culto e a abolição da escravatura.Tem sido valorizado positivamente por seu sentido

humanista.

Outro documento que também trata de direitos é o Código de Hammurabi2 da Babilônia

(160 a.C.), o primeiro documento sobre proteção individual; nele estavam previstos direitos à vida,

à propriedade, à honra e à dignidade. (MARCÍLIO, 2008, p. 3)

É no pensamento grego que encontramos a idéia da existência de um direito que trate do

ser como “ente individual ou coletivo”. Na Grécia estudos elaborados por Péricles falavam da

democracia direta, na qual era preciso assegurar a igualdade e a liberdade do homem.

A Lei das XII Tábuas, segundo Campos (2004, p. 5) foi a origem dos textos escritos

consagrados à liberdade, à propriedade e à proteção aos direitos dos cidadãos.

O centro dessa visão é o ponto de partida para o pensamento do Direito Natural, se

                                                
1
 Cilindro de Ciro contém a Declaração do Rei Persa Ciro II, elaborado após a conquista da Babilônia em 539 a.C.

2
 Código de Hamurabi  texto com 281 preceitos encontrado sob as ruínas da Acrópole de Susa.
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encontra no questionamento elaborado pelos gregos, segundo Magalhães (2004, p. 10) que escreve:

“ Existem princípios superiores às normas específicas que sejam válidos para todos os povos, em

todos os tempos, ou a Justiça e o Direito são uma mera questão de conveniência?”.

Entretanto, autores como Canotilho (2003, p. 369) entendem que:

Quando se põe a pergunta da existência da ideia dos direitos do homem na

antigüidade, a resposta é negativa. Basta recordar que Platão e Aristóteles

consideravam “o estatuto da escravidão”, como algo  natural.

Complementa seu raciocínio dizendo:

Todavia, a antiguidade clássica não se quedou  numa completa cegueira em relação

à ideia dos direitos fundamentais. O pensamento sofístico, a partir da natureza

biológica comum dos homens, aproxima-se da tese da igualdade natural e da ideia

de  humanidade.

Entre os estoicos3
 o conceito de natureza era o centro do sistema filosófico. Para eles o

direito natural era idêntico à lei da razão, e os homens eram uma criação essencialmente racional.

Muitas das formulações desenvolvidas pelos estoicos são encontradas em Platão e Aristóteles,

entretanto os eles proclamavam a humanidade como uma comunidade universal.

O estoicismo influenciou a jurística romana, tendo em Cícero o maior representante da

antiguidade clássica na noção do Direito Natural. Segundo Mata-Machado (1986, p. 62 e 63) o que

interessa é o direito e não a lei, pois os homens nasceram para a Justiça e é na própria natureza, não

no arbítrio, que se funda o direito.

O pensamento cristão primitivo, que é herdeiro do estoicismo e da jurídica romana, no que

concerne ao direito natural, prega a distinção entre o direito antes e depois do pecado original.

Segundo Bodenheimer (1969, p. 152 apud MAGALHÃES, 2004, p. 10), no direito natural absoluto

todos os homens eram iguais e possuíam todas as coisas em comum. Depois do pecado original, o

direito natural relativo era, ao contrário, um sistema de princípios jurídicos adaptados à natureza

humana, que após o “pecado”, por influência da Igreja, iniciou a humanização da guerra,

                                                
3Estóicos :escola de filosofia  fundada pelo pensador de origem semita Zenon ( 350-250 a.C.) que coloca o conceito de
natureza no centro do sistema filosófico.
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principalmente na parte relativa a três pontos: a Paz de Deus – introduzindo a diferença entre

beligerantes e não-beligerantes; a Trégua de Deus – os combates deveriam ser suspensos nos dias

santos e feriados; e a noção de guerra justa – desenvolvida principalmente por Santo Ambrósio,

Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.

Alguns autores, dentre eles Pontes (2004, p. 1), defendem que a história dos direitos

humanos começou quando o poder do Estado foi balizado pela Lei. A idéia de limitação do poder

do governante começou a germinar no século XIII, nascendo disso a ideia de declaração, em favor

do indivíduo, de direitos que o Estado tinha dever de respeitar e assegurar.

O pensamento cristão primitivo, no que se refere ao direito natural, é herdeiro do

estoicismo e da jurídica romana.  A doutrina de Santo Agostinho (354-430 d.C.) tem papel

fundamental no entendimento do direito natural. Ele considera o governo, o direito, a propriedade

como produtos do pecado; e a Igreja, como a guardiã da Lei Eterna de Deus.

Quase um século depois de Santo Agostinho, segundo Bodenheimer (1969, p. 144 e 145)

São Tomás de Aquino (1226-1274) demonstra, em seus escritos, a influência do pensamento

aristotélico adaptado às doutrinas do evangelho. O papel da Igreja em relação ao governo fará com

que Tomás de Aquino, bem como os pensadores medievais, coloquem a importância do direito

natural onde uma norma de caráter geral, colocada acima do direito positivo, poderia trazer alguma

esperança de realização da Justiça Cristã.

A doutrina do representante máximo da filosofia cristã é o primeiro passo para a

autonomização do direito natural como ciência. Apesar de tudo isso, o pensamento desenvolvido na

época permanecia distante da realidade.

Em 1215, na Inglaterra, foi iniciada a transformação da realidade, com a elaboração da

Carta Magna, imposta pelos barões ingleses ao rei, marcando o início da limitação do poder do

Estado. Era mais uma garantia dos direitos dos barões do que do povo.

Um fato a ser destacado, conforme Magalhães (2004, p. 12) que contribuiu de forma

decisiva para que os direitos da pessoa deixassem de ser meras construções filosóficas, ou ficassem
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no campo da irrealidade, foi o aperfeiçoamento da imprensa de Gutemberg4, que em 1455 fez o

primeiro livro impresso, cujos moldes eram montados em uma liga de cobre e antimônio. O

primeiro livro impresso foi a Bíblia em dois volumes.  A divulgação das informações por meio de

documentos impressos faz ocorrer uma mudança sensível: primeiro na religião, depois no cisma da

Igreja, causado pela Reforma Protestante; em seguida, no Iluminismo.

Na fase do Iluminismo5, segundo Bodenheimer (1969, p.152-153 apud MAGALHÃES,

2004, p. 9), o direito natural era dividido em três períodos: 1º- após o Renascimento e a Reforma –

onde o direito natural residia meramente na prudência e automoderação do governante, tendo como

representantes Hobbes6, Spinoza7, Pufendorf8; 2º- começa com a Revolução Puritana de 1.649,

sendo caracterizado por uma tendência para o capitalismo livre na economia e o liberalismo na

política e na filosofia, onde encontramos as ideias de Locke9 e Montesquieu10 – a preocupação era

garantir os indivíduos contra violações por parte do Estado; 3º- marcado por forte crença na

soberania popular e na democracia – o direito natural fica confinado à vontade geral do povo. O

representante mais importante desta época será Rousseau11, autor da obra O  Contrato Social.

O Jus naturalismo, criado por Hugo Grotius12 (1583-1645), conforme Fontes (2007, p. 4),

teve continuidade com o pensamento de Hobbes, que sustentava a imutabilidade de direito natural

comparando-o às normas dos axiomas matemáticos. Ele era favorável à extensão do poder real e

reforçava o absolutismo do Estado.  Nesta época a explicitação de tudo é encontrada no próprio

homem, na razão humana. Outro importante representante do racionalismo é John Locke, partidário

                                                
4 Gutemberg – Johannes Gensfleisch zur Landen zum Gutemberg – inventor alemão que se tornou famoso pela sua
contribuição para a tecnologia da impressão e tipografia. Introduziu os tipos individuais de metal e o desenvolvimento
de tintas à base de óleo para melhor usá-los.
5 Iluminismo: inspirados pelas leis fixadas nas ciências naturais, os iluministas defendiam a existência de verdades
absolutas. O homem, em seu estado originário, possuía um conjunto de valores que fazia dele naturalmente afeito à
bondade e igualdade. Seriam as falhas cometidas no desenvolvimento das sociedades que teriam afastado o indivíduo
dessas suas características originais.
6 Thomas Hobes  teórico político, filósofo inglês, autor de Leviatã (1651) e do Cidadão (1651).
7 Baruch Spinoza Spinoza fez uma análise histórica da Bíblia, colocando-a como fruto de seu tempo. Critica os dogmas
rígidos e rituais sem sentido nem poder, bem como o luxo e a ostentação da Igreja.
8 Samuel Pufendorf foi um precursor de Rousseau. Defendeu a noção de que o direito internacional não está restrito à
cristandade, mas constitui um elo comum a todas as nações.
9 John Locke - Filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, é o principal representante do empirismo britânico e um dos
principais teóricos do contrato social.
10 Charles de Montesquieu- Político, filósofo e escritor francês, foi autor da Teoria da Separação dos Poderes.
11 Jean-Jacques Rousseau- Filósofo suíço, escritor, teórico político, foi figura marcante no Iluminismo francês. Autor de
O Contrato Social.
12 Hugo Grotius – jurista a serviço da República dos Países Baixos, foi considerado o precursor do Direito internacional,
baseando-se no direito natural , foi também filósofo, dramaturgo, poeta.
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da supremacia do parlamento. Na sua visão a lei natural é uma regra eterna para todos. A lei natural

é igual a lei da razão. Para ele o homem deveria ser capaz de elaborar um corpo de doutrina moral

que seria seguramente a lei natural, e ensinaria todos os deveres da vida.

Outro pensador que deve ser destacado, segundo Magalhães (2004, p.11) é Rousseau, que

em um momento defende os direitos do indivíduo contra toda a opressão e autoridade e no seguinte

defende também a disciplina moral ou social. Rousseau tratava do estado de natureza, em que a

libertação do homem, da autoridade e da opressão se daria por meio do retorno dele a este estado.

O processo de materialização dos direitos fundamentais se inicia na Inglaterra, com a

derrocada da monarquia absolutista e gerará um novo Estado, o Estado Liberal.

Após a Carta Magna de 1215, segundo Magalhães (2004, p.13), novas limitações ao poder

absoluto do Estado foram feitas, em 1629, a Petition of Rights; Habeas Corpus Act, em 1679 e o

Bill of Rights de 1689. A primeira Constituição escrita, nacional e limitativa no mundo foi o

Instrumental, of Government, promulgado por Oliver  Cromwell13 em 1652, que seria utilizada para

a elaboração da Constituição americana.

Os direitos fundamentais serão reafirmados, segundo Nogueira (2004, p. 2), pela

Declaração da Independência dos Estados Unidos e pela Declaração dos Direitos do Homem e do

Cidadão de 1789, na França.

A primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração dos Direitos

da Virgínia de 12 de junho de 1776. Esta medida influenciou Thomas Jefferson14 na declaração dos

direitos humanos que consta da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América de 4

de julho de 1776.

A Constituição proclamada pela Revolução Francesa em 1793, reconhecia os direitos do

homem: direitos relativos ao trabalho e a meios de existência, direito de proteção contra a

indigência, direito à instrução(MORAES, 1998, p. 14).

É a partir das revoluções na Inglaterra e na França, que vão se consagrar os princípios

                                                
13 Oliver Cromwell – estadista inglês que desenvolveu  uma política externa eficaz.
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liberais políticos e econômicos. Surge o Estado liberal que não vai trazer em suas constituições

nenhum dispositivo referente à ordem econômica. Para Duverger (1970, p. 90), o liberalismo

político está resumido no art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que

apresenta:

 Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos.

Os direitos individuais dessa época seriam os direitos individuais relativos à liberdade e à

igualdade. Isto é, a liberdade de poder se locomover, a liberdade de empresa, de comércio, de

expressão, de reunião, de associação, o direito à propriedade privada, à igualdade perante a lei.

O principal ponto desse Estado é o direito de propriedade, que é absoluto e intocável. O

liberalismo, segundo Tosi (2003, p. 3) não é sinônimo de democracia e o estado liberal, omisso

frente aos problemas sociais e econômicos, vai conduzir os homens ao capitalismo desumano e

escravizador.

No século XIX ocorrerão desajustamentos e misérias sociais que a Revolução Industrial

vai agravar e que o liberalismo vai alastrar. O Estado não podia mais ser  omisso  perante os

problemas sociais e econômicos.

As Constituições posteriores à Primeira Guerra Mundial preocupam-se não apenas com a

estrutura política do Estado, mas salientam o direito e o dever do Estado em reconhecer e garantir a

nova estrutura exigida pela sociedade.

É a partir deste momento que as exigências da sociedade vão se contrapor aos direitos

absolutos da Declaração de 1789.  O art. 151 da Constituição de Weimar dispõe que:

 A vida econômica deve ser organizada conforme os princípios de justiça,

objetivando garantir a todos uma existência digna.

O Estado preocupa-se com o social, os direitos fundamentais se ampliam: agora são

também incluídos os direitos políticos, que foram se afirmando nas democracias e os direitos

sociais, que passam a constar das novas Constituições.

                                                                                                                                                                 
14 Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, no período de 1801 a 1809.
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A Constituição alemã de Weimar15, de 1917, segundo Nogueira (2004, p. 2) será a primeira

Constituição social europeia, sendo considerada a matriz do novo constitucionalismo social, pois

tenta acrescentar os princípios da democracia social em contraponto ao liberalismo e ao papel não-

interventor do Estado.

Conforme  Nemetz (2004, p. 7), a contribuição da Constituição mexicana de 1917,

resultante da Revolução Mexicana, proclamou com pioneirismo os direitos do trabalhador e as

iniciativas de promoção da reforma agrária.

Os direitos sociais passam a ser o mecanismo de realização dos direitos individuais de toda

população.  Este novo componente passa a formar um novo todo indivisível dos direitos humanos

no início do século. É nesta época que começa a internacionalização dos direitos humanos, são

criadas a Sociedade das Nações e a Organização Internacional do Trabalho.

Durante a Primeira Guerra Mundial  os estadistas percebem a necessidade de ser criado um

mecanismo encarregado de fazer valer um certo ideal de relações internacionais que,  conforme

Hoffman (1954, p. 119 apud MAGALHÃES, 2004, p. 17) seria a submissão dos Estados a grandes

princípios jurídicos definidos na Carta das Nações.

A Sociedade das Nações que foi criada em Versalhes sob a influência do presidente norte-

americano Woodrow Wilson16 conforme Magalhães (2004, p.17), trouxe uma esperança de paz

universal, mas a falta de coordenação entre os países-chaves da sociedade pôs em cheque a

organização.

A Sociedade das Nações17 criou a Liga das Nações em abril de 1919, quando a

                                                
15Constituição de Weimar era o documento que governou a curta república de Weimar (1919-1933) da Alemanha.
Formalmente era a Constituição do Estado alemão. O título da Constituição era o mesmo da  Constituição imperial que
a precedeu. A Constituição de Weimar representa o auge da crise no Estado Liberal do século XVIII e a ascenção do
Estado Social do século XX. Foi o marco do movimento constitucionalista que consagrou direitos sociais, de 2ª
geração/dimensão (relativos às relações de produção e de trabalho, à educação, à cultural, à previdência) e reorganizou
o Estado em função da Sociedade e não mais do indivíduo.
16 A criação da Sociedade das Nações foi baseada na proposta de paz conhecida como "Quatorze Pontos", feita pelo
presidente norte-americano Woodrow Wilson.
17 Sociedade das Nações -  Foi uma organização internacional, a princípio idealizada em Janeiro de 1919, em Versalhes,
nos subúrbios de Paris, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo
de paz.  Um dos pontos principais seria a criação de uma organização internacional, cujo papel seria o de assegurar a
paz. Em 28 de Junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que na sua primeira parte estabelecia a Sociedade
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Conferência de Paz de Paris adotou seu pacto fundador, posteriormente inscrito em todos os

tratados de paz. Tinha como função promover cooperação, paz e segurança internacionais

condenando agressões externas contra a integridade territorial e fomentando a independência

política de seus membros. Teve também papel importante na proteção das minorias.

Após a Segunda Guerra Mundial, é sentida a necessidade de serem criados mecanismos

eficazes que protegessem os Direitos Fundamentais do homem nos diversos Estados. O Estado nos

moldes liberais já não mais era admitido. O Estado está definitivamente consagrado como

administrador da sociedade e convém reforçar os laços criados no pós-guerra  e estabelecer um

núcleo fundamental de Direitos Internacionais do Homem.

É com esse espírito que em 1948 será estruturada a Declaração Universal dos Direitos

Humanos que conforme Nemetz (2004, p. 8) descreve o cidadão como sujeito de direitos e deveres,

súdito e soberano em relação ao Estado, onde todos os homens são considerados iguais perante a

lei, sem discriminação de raça, credo ou cor.

Seguem-se a essa declaração outras, como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres

do Homem, assinada em Bogotá em 1948, a Convenção Americana dos Direitos do Homem,

assinada em 22 de novembro de 1969, em São José da Costa Rica.

1.2 Gerações ou Dimensões de Direitos Humanos

Quando se fala em classificação de direitos, fala-se daqueles direitos que  vêm sendo

acolhidos pelo Direito para atender aos anseios do homem, sejam eles individuais, sociais,

solidários e que sejam capazes de provocar mudanças sociais.

Nessa visão existem três gerações, ou dimensões de direitos humanos já consolidadas. Os

primeiros se referem aos direitos de liberdade; os segundos são direitos sociais, econômicos e

culturais; e os de terceira geração, ou dimensão são os direitos coletivos, ou difusos.

Os termos “geração” e “dimensão” têm sido palco de discussão de especialistas, tendo em

                                                                                                                                                                 
das Nações, que se reuniu  pela primeira vez seis dias após a assinatura do Tratado. A sede da organização foi
transferida  em 1920 para Genebra, na Suíça.
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vista que a doutrina tem divergido quando da utilização do seu vocábulo para designar os direitos

que marcam um determinado histórico. Bonavides (1997, p.514-528) assinala:

Forçado é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o vocábulo

“dimensão” substitui, com vantagem lógica e quantitativa, o termo “geração”, caso

este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta

caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade.

Nessa visão, segundo Carrigé (2005, p. 2), os direitos não terminam quando outros

começam - a classificação é especificada em gerações, ou dimensões. Para ele,  o termo dimensão e

geração se equivalem, pois  geração designa ou pretende designar, na seara dos direitos humanos, a

superveniência de determinados direitos até então desconhecidos, sem que, necessariamente, exclua

os outros.

Na visão de Bobbio (1992, p. 15-24), cada geração, ou dimensão, de direito possui um

fundamento próprio, porquanto os fatores históricos que levaram à criação de direitos variam no

tempo e no espaço.

 

Mais especificamente, os Direitos de 1ª dimensão são os direitos individuais, de liberdade,

resultado das teorias filosóficas do Iluminismo e liberais e das lutas da burguesia contra o

absolutismo, contra o poder arbitrário do Estado.  Segundo Magalhães (2008, p. 2), é a afirmação

dos direitos do homem em face do Estado. São os direitos da integridade da pessoa, das liberdades

pessoais, da participação política. Entre esses direitos estariam os direitos tradicionais que dizem

respeito ao indivíduo – igualdade, intimidade, honra, vida, propriedade, complementados pela

liberdade de expressão, imprensa, associação, manifestação, reunião e participação política. A

proteção e liberdade da pessoa se dá perante o Estado e seus poderes políticos; perante a

participação política nos processos de formação de opiniões, programas e estratégias e nos

processos de constituição e exercício dos poderes legislativos, executivos e judiciários.

Os direitos de 2ª dimensão são aqueles que asseguram os direitos sociais, econômicos e

culturais, buscando garantir condições a todos os homens para o exercício dos direitos individuais:

são os direitos coletivos. Nesse caso o Estado é promocional, atendendo a área do social. Esses

direitos asseguram ao indivíduo condições como assistência social, saúde, educação, trabalho,

fazendo uma transição entre as liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas.

Trata-se da  preocupação com a efetividade dos direitos e não com a sua consagração formal. Os
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direitos de 2ª geração, ou dimensão, buscam a realização do Estado do bem-estar social, ou o

chamado  Welfare State18 no qual  Arretch (1995, p. 3 - 40) “dá-se uma superação dos absolutismos

e a emergência das democracias de massa. É uma resposta à demanda por serviços de segurança

sócioeconômicos”.

Direitos de 3ª dimensão, são os direitos de solidariedade, de fraternidade de titularidade

coletiva e difusa. A necessidade desses direitos foram sentidos durante a Segunda Guerra Mundial,

pois não bastava o reconhecimento dos direitos de 1ª e 2ª gerações, ou dimensões, pois existiam

direitos que não pertenciam unicamente ao indivíduo. Alguns direitos pertencem a todos e por isso

surgiram no bojo do direito constitucional mundial.

Já os direitos de 4ª geração, ou dimensão, segundo Lorenzetti (1998, p.10), são aqueles que

permitem aos indivíduos ser diferentes, incluindo entre eles o direito à homossexualidade, à troca

de sexo, ao aborto, a recusar tratamentos médicos. Talvez seja uma nova ótica, de uma revitalização

dos direitos tradicionais de liberdade, de igualdade, de vida.

Alguns autores como Carigé (2005, p. 3) destacam que os direitos, ou dimensões de 4ª

geração são relativos à biotecnologia e ainda acrescem direitos, ou dimensões de 5ª geração que

seriam direitos  virtuais. Já Bonavides (2003, p. 514-528), elenca como direitos de 4ª geração ou

dimensão aqueles decorrentes da globalização política - direito à democracia, à informação e ao

pluralismo.

 QUADRO 1 -  DIMENSÕES DO DIREITO

Dimensão Característica Forma de Estado Espécie de Direito Concepção de

Estado

1ª Liberdade Omissiva Individual Liberal

2ª Igualdade Promocional Individual e alguns
direitos coletivos

Social

3ª Fraternidade Mista ou Complexa Coletivo e Difuso Social

Fonte: Curso de IP3- Aula de Direito Constitucional.

Quando da discussão em sala de aula a 4ª Dimensão ou Geração não foi colocada no quadro acima.

1.3 A evolução do conceito de direitos humanos

                                                
18Welfare State: surgiu nos países europeus, no início dos anos 30,  devido à expansão do capitalismo após a Revolução
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Norberto Bobbio (1992, p.17-32), manifestando seu descrédito quanto a se conseguir

elaborar um conceito preciso de direitos humanos e sobre as diversas tentativas de definição, teimou

em que a ideia de que os direitos humanos são direitos naturais - os que cabem ao homem enquanto

homem - não serve para traduzir seu significado e o seu preciso conteúdo. É enfático ao dizer que

os direitos humanos não são produto da natureza, mas da civilização humana e, enquanto direitos

históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e ampliação.

Conforme Bonavides (1998, p.16), quem se refere a direitos fundamentais  trata também de

direitos humanos e vice-versa. Porém diz que razões de vantagem didática recomendam o uso das

expressões com leve variação de percepção, sendo a fórmula direitos humanos adotada para referir-

se aos direitos da pessoa antes de sua constitucionalização nos ordenamentos nacionais, enquanto

direitos fundamentais designam os direitos humanos quando transladados para os espaços

normativos.

Diversos são os conceitos de direitos humanos. Conforme Andrade (1987, p.12-30 apud

BORGES, 1985, p.3), essa pluralidade conceitual dos direitos humanos pode ser justificada pela

diversidade de perspectivas a partir das quais eles são considerados. Ainda na visão de Andrade, os

direitos humanos são entendidos como direitos das pessoas ou de certas categorias de pessoas, num

determinado tempo e lugar, mais precisamente em seus estados nacionais, como direitos positivos,

constitucionalizados, tornando-se, assim, por meio da consagração constitucional, direitos

fundamentais, caracterizando uma visão constitucionalista de tais direitos.

Para Benevides (1994, p. 34), os direitos humanos:

São aqueles direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo,

classe social, religião, etnia, cidadania política ou julgamento moral. São aqueles

que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano.

Independem do reconhecimento formal dos poderes públicos – por isso são

considerados naturais ou acima e antes da lei – embora devam ser garantidos por

esses mesmos poderes.

Ao se buscar um conceito de direitos humanos que procure refletir as dimensões históricas,

                                                                                                                                                                 
Industrial.
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axiológicas e normativas encontramos em Perez Luño (1990, p. 48) a definição:

 Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico,

concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as

quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível

nacional e internacional.

Bobbio (1992, p. 30 - 32) dá finalmente o itinerário do desenvolvimento dos direitos

humanos quando define que “estes nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como

direitos positivos particulares (quando cada Constituição incorpora declarações de direitos), para

finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais”.
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Capítulo II

A tramitação dos Tratados e Acordos Internacionais de Direitos Humanos em
Congressos Nacionais

 2.1 A tramitação dos tratados de direitos humanos

A incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento interno dos países tem

sido preocupação mundial. Estudos desenvolvidos com base no Direito Constitucional Comparado

demonstraram, segundo Vanessa Batista (2008, p. 3), no Seminário ocorrido na Câmara dos

Deputados, em 2008, sobre o tema:

(...) vários países, especialmente aqueles saídos de regimes ditatoriais e recém-

ingressos no mundo dos direitos humanos, da democracia, das liberdades, vão

modificar as suas constituições justamente para cuidar, no texto constitucional, do

status dos tratados de direitos humanos.

O posicionamento já tinha tido guarida no estudo de Guerra (2007, p. 107), quando

discorre sobre o tema ao dizer que “os países têm optado por uma interpretação que conceda status

constitucional aos referidos tratados, por recepção automática”.

Nas últimas décadas, segundo Batista (2008, p. 18), a operação de regular tratados e

instrumentos internacionais de direitos humanos tem demonstrado que indivíduos podem ser

beneficiados. Ao serem criadas obrigações para os Estados quanto aos seres humanos sob sua

jurisdição, algumas normas que se aplicam não só na ação conjunta dos Estados-Partes, com o

objetivo de proteção, mas também  no ordenamento jurídico interno de cada Estado-Parte.

Vários foram os países que já procederam às alterações em suas constituições para

atenderem essa necessidade mundial. Os países cada vez mais se mobilizam no sentido de conferir

maior prevalência às normas de direitos humanos.

A Constituição portuguesa, em seu art. 8º, segundo Andrade (2004, p.10), apresenta

recepção automática das normas de direito internacional pelo direito português, privilegiando os

direitos humanos.
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Na Alemanha como na França os direitos humanos contidos nos tratados internacionais

têm prevalência em relação ao direito interno. (BATISTA 2008, p. 66).

Na América Latina surgem, segundo Mazzuolli (1999, p. 3), mostras de uma nova postura

ante a questão clássica da hierarquia normativa dos tratados internacionais vigentes. Alguns desses

países, atendendo ao clamor mundial, atribuíram aos tratados internacionais de direitos humanos

lugar de destaque no ordenamento jurídico e em alguns casos concedendo estatura constitucional -

Venezuela, Colômbia e Paraguai, admitem o status constitucional das normas expostas em tratados

de direitos humanos. (BATISTA, 2008, p. 69).

 Argentina, Brasil e Peru foram escolhidos, neste estudo, para uma abordagem mais

detalhada, tendo em vista terem características comuns entre suas histórias recentes: 1) estarem

localizados na América Latina; 2) terem passado por regimes de exceção; 3)estarem hoje em plena

democracia e por último; 4) terem incorporado em suas legislações um rito especial para os tratados

internacionais de direitos humanos.

2.2 Tramitação na Argentina

No final das lutas políticas, das guerras civis que houve a partir de 1860, o Estado de

Buenos Aires, segundo (Zaffaroni, 2008, p. 3), estava separado do resto da Nação. Foi feito um

movimento constitucional e o Estado integrou-se à Confederação. Nesse momento foi feita uma

adaptação da Constituição imposta pelo Estado de Buenos Aires. Essa é a Constituição que

basicamente vige na atualidade.

A Constituição argentina é antiga, de corte liberal, datada do século XIX, cujo modelo é

rígido. Segundo Zaffaroni (2008, p. 4) a Constituição não pode ser reformada, senão através de um

procedimento constitucional, que é bastante complicado.

A reforma constitucional argentina, exigiu o exercício de um poder pré-constituinte pelo

Congresso, que teve de fixar os pontos de reforma por meio de uma lei especial com maioria de

dois terços de cada uma das Câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Isso não foi

fácil de ser obtido. Depois, foi convocada uma Assembléia Constituinte. Então, são os Deputados

Constituintes que fizeram, no último termo, a reforma. (BATISTA, 2008, p. 69).
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Em virtude dessa complexidade, poucas reformas constitucionais foram realizadas na

Argentina, tendo sido a mais importante a de 1949, quando, segundo Zaffaroni ( 2008, p. 5),  foi

estabelecida uma Constituição de conteúdo social.

Em 1955, segundo Batista (2008, p. 71), a Constituição foi derrogada por um golpe militar

e em 1957 convocou-se uma Assembléia Constituinte, que não teve sucesso e que acrescentou à

Constituição o artigo denominado “14BIS”, que estabeleceu alguns direitos sociais. Foi uma

reforma que não foi convocada pelo Congresso, tendo sido estabelecida através de uma assembleia

com eleições fraudulentas.

No ano de 1994, o Presidente da República Argentina, Carlos Saúl Menem, reelegeu-se

por acordo dos partidos e do chefe do Partido Radical, opositor, no Pacto de Olivos, através do qual

os dois partidos determinaram o temário de discussão para a reforma constitucional, realizada na

cidade de Santa Fé.  O Pacto levou à Assembléia Constituinte o “Núcleo de Coincidências Básicas”,

isto é, um pacote fechado de reformas que tinha de ser votado na íntegra.

Foi no processo da reforma constitucional que incluíram a proposta de constitucionalização

dos Tratados Internacionais de direitos humanos, que, segundo Zaffaroni (2008, p. 4), foi discutida

separadamente. Na sua visão,

A colocação lógica para a introdução dos Tratados Internacionais de Direitos

Humanos seria o art. 31 da Constituição que é aquele velho artigo, sem

modificações, que estabelece que nessa Constituição, as leis que em decorrência se

ditem pelo Congresso e os tratados, que são as potências estrangeiras são as leis

supremas da Nação. Esse velho artigo teria de ser completado através da

incorporação dos tratados e da hierarquização dos Tratados Internacionais de

Direitos Humanos.(...) Mas não foi feito, porque nesse pacote de núcleo de

coincidências básicas, a primeira condição era não mudar nada dos primeiros 35

artigos da Constituição.(...) então achou-se um posto onde inserir artificialmente a

hierarquização dos tratados internacionais.

A Constituição da Argentina, no inciso XXII do art. 75, estabelece que as convenções e os

tratados internacionais têm a mesma hierarquia das normas constitucionais. Segundo Zaffaroni

(2008, p. 6), isso resolve um problema prático para os tribunais; evita o risco de que a Corte

Suprema possa, no futuro, mudar o critério estabelecido no caso. É uma pequena porta que fica

entreaberta na rigidez da Constituição.
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A doutrina na Argentina expressa à hierarquia constitucional revelada, conforme texto de

Graham (1996,  p. 38-39):

Ante al avance del  derecho internacional y, en particular, del fenômeno del derecho

internacional de los derechos humanos, se evidencia com más intensidad  el conflito

entre la norma internacional y la norma constitucional. Y se debate se vivió em el

seno de La Convención. Y la maioria opto por la jerarquización de los tratados al

más alto nível normativo, de alguna manera recepcionando la doctrina más avanzada

y el constitucionalismo de las últimas décadas.

No inciso XXIV do art. 75  da Constituição Argentina estabelece que:

Corresponde ao Congresso: aprovar tratados de integração que deleguem

competências e jurisdição a organizações supraestatais em condições de

reciprocidade e igualdade, e que respeitem a ordem democrática e os direitos

humanos. As normas dilatadas em sua conseqüência têm hierarquia superior às leis.

A Constituição argentina19 confere hierarquia constitucional a determinados tratados de

direitos humanos. No art. 22 consta:

Aprobar o desechar tratados concluídos com las demás naciones y con las

organizaciones internacionales y los concordatos com la Santa Sede. Os tratados y

concordatos tienem jerarquia superior a las leyes. La Declaracion Americana de los

Derechos y Deberes Del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos;

La Convención Americana sobre Derechos Humanos; El Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; La Convención sobre la Prevención y

la Sanción Del Delito de Genocidio; la Covención Internacional Sobre Todas as

Formas de Discriminación Racial; La Convención sobre la Eliminación de todas as

Formas de Discriminación contra la Mujer, tienen jerarquia constitucional, no

derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse

complementários de los derechos y garantias por ella reconocidos. Sólo podrán ser

denunciados, em su caso, por El Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás

tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el

Congreso, requerirán Del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
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miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquia constitucional.

2.3 Tramitação no Peru

Em meados do século XX, Víctor Raúl de la Torre20, juntamente com José Carlos

Mariátegui21, chefiavam as forças principais da política peruana. Apesar da oposição de suas ideias,

segundo Soares (2000, p. 25), eles criaram os primeiros partidos políticos, numa tentativa de

solucionar os problemas sociais e econômicos do Peru.

O exército teve um papel relevante na história peruana. Golpes de estado interromperam

várias vezes o governo constitucional. O mais recente período de governo militar (1968-1980)

começou quando Juan Velasco Alvarado Geral depôs o presidente eleito Fernando Belaúnde Terry,

do Partido de Ação Popular (AP). Como parte do que foi chamado a "primeira fase" do programa

nacionalista do governo militar, Velasco empreendeu um programa de reforma agrária extenso e de

nacionalização da indústria pesqueira, algumas companhias de petróleo, e vários bancos e

mineradoras.

Durante os anos oitenta, o cultivo ilegal de coca foi estabelecido em áreas extensas do lado

oriental dos Andes. Movimentos insurgentes rurais, como o Sendero Luminoso22 e o Movimento

Revolucionário Túpac Amaru 23aumentaram durante esse tempo.

Nas eleições de 1980, o presidente Fernando Belaúnde Terry foi eleito num quadro de forte

diluição de votos, com sua posse ocorreu a restituição de vários jornais aos seus respectivos donos,

a liberdade de expressão assumiu importante papel, e gradualmente ele tentou desfazer alguns

efeitos mais radicais da reforma agrária iniciados por Velasco.

Em 1985, a Aliança Revolucionária Popular Americana (ARPA) ganhou a eleição

presidencial, elegendo Alan García para o governo. A transferência da presidência de Belaúnde para

García no dia 28 de julho de 1985, foi a primeira troca de governo ocorrida no Peru democrático em

                                                                                                                                                                 
19www.senado.gov.br.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1/php.
20 Fundador do Partido da Aliança Popular Revolucionária Americana - PARA
21 Líder do Partido Comunista Peruano, tornou-se o maior expoente do socialismo de sua geração na década de 1920 a
1930.
22Organização guerrilheira de inspiração maoísta fundada na década de 1960 pelos corpos discentes e docentes de
universidades do Peru (especialmente da província de Ayacucho).
23Grupo guerrilheiro peruano, fundado em 1984 inspirado em outras guerrilhas de esquerda de países da região.
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40 anos.

Devido à inflação crônica e à turbulência econômica, ocorreram tensões sociais no Peru que

em parte contribuíram para o crescimento do terrorismo. O custo político se traduziu nas violações

de direitos humanos que ainda estão sendo investigadas no país. Foi nesse clima, segundo Mazuolli

( 2006, p. 4) que Alberto Fujimori elegeu-se em 1990. Fujimori dissolveu o Congresso no autogolpe

de 5 de abril de 1992, quando revisou a Constituição, convocando eleições congressistas.

Na América Latina surgem, segundo Mazzuolli (1999, p. 3), mostras de uma nova postura

ante a questão clássica da hierarquia normativa dos tratados internacionais vigentes. Um dos

exemplos mais marcantes, segundo Cançado Trindade (1996, p. 4), é fornecido pela Constituição do

Peru de 1979.

No texto constitucional é explicitado que os preceitos contidos nos tratados de direitos

humanos têm hierarquia constitucional e não podem ser modificados senão pelo procedimento para

reforma da própria constituição. A Constituição Política do Peru, de 1979, celebra no art. 101, 2ª

parte, os tratados internacionais celebrados pelo Peru com outros Estados - formam parte do direito

nacional. Em caso de conflito entre o tratado e a lei, prevalece o primeiro.

Entretanto, segundo Mazzuoli (2005, p. 30), no texto constitucional de 1993, realizado por

meio do referendo de 31 de outubro de 1993, a disposição do art. 101 da Constituição de 1979 foi

retirado. A Constituição determina que os direitos constitucionalmente reconhecidos se interpretam

de conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com os tratados de direitos

humanos ratificados pelo Peru. As garantias aos direitos fundamentais, na Constituição do Peru,

estão contidas nos artigos 1º e 2º.

Assim, enquanto na Constituição de 1979 era atribuída hierarquia constitucional aos

tratados de direitos humanos, na Constituição de 1993, que se encontra vigente,  foi suprimido esse

comando constitucional, porém ficando permitido, de forma implícita, que um tratado modifique ou

derrogue uma lei, conforme consta no art. 56, 1ª e 2ª parte e exige da avença internacional contrária

ao texto constitucional submeter-se, antes da ratificação, ao mesmo procedimento que rege a

reforma da Constituição do País, conforme art. 57, 1, 1ª parte.
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Na Constituição Peruana, de 1993, nas disposições finais e transitórias, os artigos nº 55 e  nº

155, é explicitada a mesma preocupação de que as normas relativas aos direitos e liberdades

presentes na Constituição peruana sejam interpretadas em conformidade com a Declaração

Universal de Direitos Humanos.

No texto constitucional é dito:

Disposiciones finales y transitórias. Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a

las liberdades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad com la

Declaración Universal de Derechos Humanos y com los tratados y acuerdos

internacionales sobre las mismas matérias ratificados por el Perú.

Os procedimentos de internalização dos tratados internacionais estão contidos nos artigos

138 e art. 141 Constituição Política do Peru.

2.4 Tramitação no Brasil

O tratamento jurídico dado a tramitação de atos internacionais até a Constituição de 1988,

segundo Nogueira (2001, p. 102 a 106), limitava-se a assegurar os valores da independência e da

soberania do país – tema básico da Constituição de 1824 - ou se restringiam, conforme Piovesan

(2006, p. 38), a proibir a guerra de conquista e a estimular a arbitragem internacional, segundo as

constituições de 1891 e 1934.  A Constituição de 1937, segundo Costa Porto (2001, p. 48) prevê a

possibilidade de aquisição de território.

Na Constituição de 1946, segundo Baleeiro (2001, p. 63), o art. 4º trata sobre a adoção de

meios pacíficos para a solução de conflitos. Já na Constituição de 1967, segundo Cavalcanti (2001,

p. 94), no art. 7º é explicitado que “os conflitos internacionais deverão ser resolvidos por

negociações diretas, arbitragem e outros meios pacíficos, com a cooperação de organismos

internacionais de que o Brasil participe”.

A Constituição de 1988 introduziu inovações na área internacional, realçando uma

orientação internacionalista, traduzida na prevalência dos direitos humanos, na autodeterminação

dos povos, no repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ao romper com a sistemática das constituições
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anteriores, a Constituição de 1988 consagrou o primado do respeito aos direitos humanos como

paradigma propugnado para a ordem internacional.

A soberania do Estado brasileiro ficou submetida a regras jurídicas, tendo como parâmetro

obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se assim a concepção tradicional de

soberania estatal absoluta ( PIOVESAN, 2006, p. 40).

O ato de internalização de tratados internacionais é tido como um procedimento legislativo

especial e complexo por demandar que os Poderes Executivo e Legislativo se manifestem em

diferentes momentos. O ato, segundo Batista (2008, p.13) ocorre em quatro fases:

1.  Assinar  tratados é prerrogativa do Chefe do Executivo Federal;

2. Elaborar o decreto legislativo de ratificação é competência do Presidente da República;

3. Aprovar e promulgar o decreto legislativo é prerrogativa do Congresso Nacional;

4. Editar o decreto legislativo, através de publicação em Diário Oficial da União é competência do
Presidente da República.

De acordo com o art. 84, inciso VIII da Constituição Federal, a assinatura de tratados

internacionais é de competência do Chefe do Poder Executivo da União. É de responsabilidade do

Presidente da República analisá-los, por meio de estudos e pareceres sobre as consequências

jurídicas que serão geradas com a assinatura do tratado e as responsabilidades que advirão junto à

comunidade internacional. Assim,

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
.......................................................................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional.

 Após a assinatura do tratado, o presidente da República o envia ao Congresso Nacional,

por meio de Mensagem, acompanhada de uma Exposição de Motivos do ministro das Relações

Exteriores e do texto do ato internacional para que possa ser analisado pela Câmara dos Deputados

e pelo Senado Federal.

Conforme o art. 49 da CF é competência exclusiva do Congresso Nacional:

Art. 49...................................................................................
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I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que

acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, (...)

Por se tratar de matéria jurídica de iniciativa do Chefe do Executivo, sua tramitação se

inicia na Câmara dos Deputados, conforme art. 64, caput da Constituição Federal:

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da

República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na

Câmara dos Deputados.

 O processo se inicia com a leitura da Mensagem presidencial em plenário. Após a leitura

da Mensagem pelo Presidente da Câmara, é formalizado o processo de tramitação.

Obrigatoriamente a tramitação se inicia na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,

conforme art. 32, XV, “c”:

Art. 32...........................................................................................................................

......................................................................................................................................

XV................................................................................................................................

......................................................................................................................................

c) tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de

política externa.

Depois de votados na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, os tratados e

atos internacionais, podem, ainda, serem encaminhados para a comissão permanente, que tenha em

suas prerrogativas a análise de atos internacionais relacionados com o assunto específico de suas

competências. Em seguida o documento é  encaminho à Comissão de Constituição , Justiça e de

Cidadania para análise.

Quando se encerra a tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, o

projeto de decreto legislativo segue para discussão e votação em turno único no plenário da Câmara.

Caso não se alcance a maioria simples, o decreto legislativo não é aprovado e o trâmite se encerra.

Se o projeto de decreto legislativo for aprovado no plenário da Câmara, será encaminhado

para o Senado Federal, onde passa por um processo similar ao da Câmara. Caso seja aprovado no

Senado Federal, seguirá para promulgação e publicação pelo Presidente do Senado, exercendo sua

prerrogativa de Presidente do Congresso Nacional.
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O Legislativo não tem como prerrogativa, a discussão do ato internacional nos estágios de

negociação e assinatura; sua participação se limita a aprovação ou rejeição do texto quando no

processo legislativo.

Conforme Mello (1994, p. 200), o Congresso Nacional não pode apresentar emendas ao ato

internacional, por ser uma interferência indevida nos assuntos do Executivo, visto que as

negociações internacionais são de sua competência, e a apresentação de emendas é uma forma de o

Legislativo participar no processo de negociação. Contrariamente a esta visão Martins (1996, p. 7-

32) é favorável a que ajustes redacionais possam ser apresentados ao projeto de decreto legislativo

no Senado Federal.

Após tramitação no Senado Federal, o ato internacional é referendado por um decreto

legislativo, sendo em seguida encaminhado para o Executivo, onde será ratificado pelo Presidente

da República, por meio de decreto. Segundo Braga (2006, p. 8), após a publicação, por parte do

Executivo, está consolidada a ingerência do tratado internacional no direito interno pátrio.

Segundo Caletti (2007, p. 3), o Congresso, chamado a se manifestar por meio da

elaboração de um decreto legislativo, materializa o que ficou resolvido sobre o tratado. É

importante se observar que não há a edição de publicação do tratado, em caso de rejeição, sendo a

decisão comunicada, mediante mensagem ao Chefe do Poder Executivo.

2.5 Comparação da incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos da
Argentina, Peru e Brasil.

Os textos constitucionais dos três países escolhidos - Argentina, Brasil e Peru -  demonstram

a importância da incorporação dos tratados de direitos humanos nos ordenamentos jurídicos.

Entretanto uma reflexão sobre os governos nacionais e os processos de incorporação desses tratados

no ordenamento jurídico pátrio deve ser feita para que o “caso brasileiro”  possa ser melhor

entendido.

 A Constituição argentina, segundo Zaffaroni (2008, p. 4), é antiga, e o processo de alteração

fica bastante dificultado, sendo que os tratados de direitos humanos foram introduzidos na reforma
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de 1994, quando o Presidente Menem reelegeu-se e os partidos por meio do Pacto de Olivos24,

possibilitaram a reforma constitucional de 1994.

No ano de 1994 o presidente Menem reelegeu-se, por acordo dos partidos e do chefe do

Partido Radical, opositor, no Pacto de Olivos, através do qual os dois partidos determinaram o

temário de discussão para a reforma constitucional realizada na cidade de Santa Fé.  O Pacto levou

à Assembléia Constituinte o “Núcleo de Coincidências Básicas”, isto é, um pacote fechado de

reformas que tinha de ser votado na íntegra.

A Constituição argentina, que teve seus temas de discussão determinados pelo Núcleo de

Coincidências Básicas25, não incluiu inicialmente os tratados internacionais de direitos humanos,

que segundo Zaffaroni (2008, p. 4) foram discutidos separadamente.

Já no caso do Peru, ocorreu retrocesso, visto que na Constituição de 1979 foi atribuída

hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos e  na Constituição de 1993, que se

encontra vigente, esse artigo foi suprimido por  Alberto Kenya Fujimori  que ao dissolver o

Congresso no autogolpe, de 5 de abril de 1992, realizou a revisão constitucional, revogando o art.

101, ficando implícito no texto constitucional de 1993  que tratados internacionais podiam derrogar

uma lei vigente no País.

No Brasil, várias foram as alterações constitucionais, sendo que a Constituição Cidadã, de

1988, segundo Coletti (2005, p.1), dobrou-se à tendência mundial de conceder um tratamento

diferenciado ao direito internacional relativamente aos direitos humanos, conforme consta do art.

4º, inciso III.

Por força do § 2º do art. 5º da Constituição de 1988, os direitos e garantias decorrentes de

tratados de que o Brasil faça parte, constituem direitos e garantias individuais assegurados no nível

de cláusula pétrea, incorporados ao texto constitucional. (PIOVESAN,  2006, p. 38 ).

O § 3º do art. 5º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, segundo Vasconcelos

                                                
24 Pacto de Olivos é uma série de acordos assinados entre o ex-presidente Alfonsin e o presidente Menem, em 1993, que
levou à reforma da Constituição Argentina em 1994.
25 Documento  elaborado durante discussões do Pacto de Olivos e que determinou quais os assuntos deveriam ser
discutidos na reforma constitucional argentina de 1994.
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(2008, p. 5) “configura uma exceção à regra das normas de aprovação de tratados e convenções

internacionais ao exigir o processo legislativo para aprovação em dois turnos e obtenção de três

quintos dos votos válidos nas duas Casas do Congresso Nacional, para merecer status de Emenda

Constitucional”.

Entre as Constituições do Brasil e da Argentina , segundo Oliveira (2008, p. 309) podem ser

encontradas semelhanças no que trata da implantação de um modelo constitucional que

incorpora os tratados internacionais de direitos humanos como normas constitucionais, mas na

Argentina existe uma diferença: os tratados de direitos humanos que são incorporados como

norma constitucional foram expressamente elencados no inciso XXII do art. 75 após a reforma

de 1994.
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CAPÍTULO III

O Caso Brasileiro

3.1 Antecedentes da Emenda Constitucional nº 45, de 2004

Os direitos fundamentais no Brasil, no que se refere à história constitucional nacional são

destacados desde a Carta do Império,  de 25 de março de 1824, segundo Dimoulis (2007, p. 37), nos

incisos do art. 179. São direitos semelhantes aos das Constituições americana e francesa, mas os

direitos concedidos ficaram comprometidos com a criação do Poder Moderador, que permitia ao

imperador poderes ilimitados.

Na Constituição de 1891, os direitos fundamentais são especificados no art. 72 e seus

incisos, retomando o posicionamento da Constituição de 1824, com alguns acréscimos: os direitos

de reunião, de associação e o instituto do habeas corpus, passaram a atender aos brasileiros e aos

estrangeiros. Esses direitos foram, segundo Dimoulis (2007, p. 39) mantidos nas Constituições de

1934 e 1946. Na Constituição de 1934 foram incorporados direitos sociais, particularmente o direito

de subsistência e são criados os institutos do mandado de segurança e da ação popular.

A partir de 1934 verifica-se uma maior inserção dos direitos sociais (direitos de 2a

dimensão) nas Constituições brasileiras. Eles exigem do Estado uma maior participação para que

possam ser implementados, ou seja, há a necessidade de uma atuação estatal positiva. A

Constituição de 1934 instituiu a Justiça Eleitoral (art. 82 e seguintes) e o voto secreto (art.52, § 1o),

abrindo os horizontes do constitucionalismo brasileiro para os direitos econômicos, sociais e

culturais (art.115 e art. 148). Segundo Herkenhoff (2005, p. 78), também foi criado o salário

mínimo; a participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, a proibição do

trabalho noturno para menor de 18 anos; a assistência aos desempregados, e a criação da Justiça do

Trabalho. 

Entretanto, na Constituição de 1937, durante o Estado Novo, ocorreu um grande

retrocesso. Os direitos humanos não foram cumpridos - a magistratura perdeu suas garantias (art.

177) e o Tribunal de Segurança Nacional passou a ter competência para julgar os crimes contra a

segurança do Estado e a estrutura das instituições (art. 172). A Constituição declarou o país em

Estado de emergência (art. 186), com suspensão da liberdade de ir e vir.  As garantias individuais,
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até mesmo aquelas que não representavam risco algum ao regime vigente, perderam sua

efetividade.

A Constituição de 1946, que teve como inspiração os textos constitucionais de 1891 e

1934, e como eixos a consolidação de um sistema político fundado na democracia representativa e

na institucionalização da federação e  autonomia municipal. Nas palavras de Herkenhoff (2005, p.

78).

Na Constituição de 1988 os direitos fundamentais estão contidos em diversas partes do

texto constitucional. O Título II, que trata “Dos direitos e garantias fundamentais”, regulamenta os

direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, assim como as respectivas garantias.

O art. 5º da Constituição de 1988 traz extenso rol de direitos individuais, de garantias

clássicas, descrevendo também direitos coletivos e deveres individuais e coletivos. (DIMOULIS,

2007, p. 37 a 39).

A execução de tratados internacionais multilaterais e a sua incorporação à ordem jurídica

interna, segundo Caletti (2007, p. 02), é um ato complexo, resultante da conjugação de duas

vontades: a do Congresso Nacional que aprova ou rejeita o tratado assinado pelo Executivo, e a do

Executivo, que por meio de ato do Presidente da República ratifica o tratado. Segundo Ferreira

Filho (1997, p. 296-297), importante se faz que a representação nacional seja ouvida, com a última

palavra, já que, após a manifestação do Congresso, não cabe mais qualquer intervenção do

Executivo.

Um dos aspectos polêmicos da Reforma do Judiciário envolvendo os direitos humanos foi

a inclusão do § 3º no art. 5º da Constituição Federal. Segundo Mazzuolli (2005, p. 2),

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.

Antes da entrada em vigor da EC nº 45/2004,  a Constituição previa a possibilidade de uma

gama limitada de disposições internacionais serem incorporadas sem grande formalidade. O

fundamento legal  dos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil era signatário, segundo

Caletti ( 2007, p. 6), era tratado à luz da interpretação conjugada do § 2º do artigo 5º com o
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princípio orientador da prevalência dos direitos humanos, inscrito no art. 4º, inciso II, ambos da CF

de 1988. O Estado reconhecia a plena vigência do direito internacional na ordem interna.

Os tratados internacionais, independentemente de seu objeto e conteúdo, são incorporados

mediante ato do Congresso Nacional por decreto legislativo, que ratifica tratados celebrados pelo

Presidente da República, conforme consta nos arts. 49, I e, 84, VIII da CF de 1988, sendo em

seguida editado decreto presidencial (DIMOULIS, 2007, p. 45).

Os tratados tinham posição hierárquica igual as leis ordinárias, sendo aprovados por

maioria simples dos membros do Poder Legislativo e posterior concordância do Presidente da

República. Entretanto ocorria um problema, que segundo Dimoulis (2007, p. 46) quem poderia

garantir que uma lei posterior, também emanada da vontade da maioria do Congresso Nacional não

alterasse um tratado, gerando um caso de paralelismo.

Esse posicionamento foi endossado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 1977, o

qual, conforme Quintanilha (2007, p.6), era da orientação de vigência e eficácia imediatas no

ordenamento interno brasileiro, dos pactos, tratados e convenções internacionais em geral de que o

Brasil fosse signatário, dizendo que não se exigia, além da aprovação do tratado, a edição de um

segundo diploma legal que reproduzisse as normas modificadoras. Com essa visão do STF, os

tratados internacionais ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com vida própria, com força

própria, sendo o decreto presidencial a via pela qual somente se dá publicidade ao conteúdo dos

tratados fixando-se assim o início da vigência.

Foi na decisão do Recurso Extraordinário 80.004, em 1977, que se iniciou a discussão

sobre a aplicabilidade dos tratados internacionais no direito interno. Segundo Mesquita (2005, p. 5)

o Supremo Tribunal Federal afirmou que os tratados internacionais não se sobrepõem às leis

internas. Ainda, conforme, Caletti (2007, p. 14), ficou sedimentado o posicionamento de

equiparação jurídica entre o tratado internacional e a legislação federal, posição defendida pelo

jurista Francisco Rezek26.

                                                
26 Ministro Francisco Rezek foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1983, com 39 anos de idade, para a
vaga decorrente da aposentadoria do ministro Xavier de Albuquerque.  Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1989
e 1990. Renunciou em março desse ano ao cargo de ministro do STF para assumir o Ministério das Relações Exteriores,
período no qual o Brasil preservou sua política de não-alinhamento, abriu-se ao comércio exterior, liderou no plano
regional a criação do Mercosul e preparou a conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Em 1992, foi novamente nomeado ao STF, aposentando-se em 1997, quando foi eleito para um mandato de nove anos
no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas (Corte da Haia). Hoje trabalha em São Paulo e Brasília como
advogado e consultor jurídico e em arbitragens internacionais, por meio de seu escritório no Itaim Bibi, São Paulo.
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Para Piovesan (2002, p. 85), era o que se denotava do julgamento da Apelação Cível 9.587

de 1951, em que figuravam como partes a União Federal e a Cia. Rádio Internacional do Brasil.

Neste julgamento o STF decidiu, de forma unânime, que um tratado revogava as leis anteriores que

tratavam contrariamente a mesma matéria.

Em 1995, quando do julgamento, pelo  STF do habeas corpus 72.131/RJ27, segundo

Mesquita (2005, p. 9) ocorreu a evolução jurisprudencial sobre tratados internacionais, pois foi

afirmado que a Convenção de San José da Costa Rica não afasta a aplicação do art. 5º, LXVII, da

Constituição Federal, sendo concluído pela supremacia da Constituição sobre um tratado que

protege direito fundamental.

Para Piovesan (2002, p. 87), foi reiterada a postura inaugurada em 1977, sobre a prisão do

depositário infiel, contudo a orientação não foi unânime. Tratava o julgamento sobre a prisão civil

do depositário infiel em face do Decreto nº 911/196928.  O texto constitucional e a disposição

advinda do Pacto de São José da Costa Rica29, que em seu art. 7º, inciso VII, trata  da prisão civil

por dívidas, excetuando como única hipótese a do devedor de pensão alimentícia. Segundo Caletti

(2007, p. 16), tentava-se demonstrar que tal norma internacional, uma vez ratificada e incorporada

em 1992, teria derrogado a disposição do Decreto nº 911/1969.

 Quintanilha (2007, p. 7) discorre sobre o discernimento do Supremo Tribunal Federal:

Negou para o § 2º da CF qualquer efeito inovador na matéria de integração de

tratados de direito interno. Dessa forma o STF entendeu sobre a prevalência do texto

constitucional em torno da possibilidade de prisão de depositário infiel, frente à

contraposição da Convenção de São José da Costa Rica.

Pedro Lenza (1998, p. 210), mesmo antes da EC nº 45/2004, entendia que os tratados

internacionais sobre direitos humanos fundamentais ingressavam no ordenamento jurídico interno

                                                                                                                                                                 

27 Habeas Corpus sobre a alienação fiduciária em garantia. Prisão civil do devedor como depositário infiel.
28 Decreto nº 911/1969 - Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de
processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências – DOU de 30/10/1969.
29O Pacto de San José da Costa Rica foi adotado e aberto à assinatura na Conferência Especializado Interameriana sobre
Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro
de 1992.
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com o caráter de norma constitucional, enquanto os tratados internacionais, de outra natureza, com

o caráter de norma infraconstitucional.

O § 2º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 preceitua:

Art. 5º.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

§ 2º 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.

Para a Suprema Corte, o tratado internacional, após o devido processo necessário à sua

aprovação, entra no sistema jurídico pátrio com status de lei ordinária. Dessa forma não poderia,

por exemplo, tratar de matéria reservada à lei complementar.

No art. 102 § 3º da Constituição Federal é cabível recurso extraordinário em caso de

decisão que “declarar inconstitucionalidade de tratado, não especificando o tipo de tratado”.

Segundo Gomes (2007, p. 5), antes da reforma dada pela EC nº 45/2004, a doutrina de agregação

dos direitos humanos às normas constitucionais era a mais condizente com o espírito do Poder

Constituinte Originário, cujo ato instituidor da ordem jurídica só pode ser tomado legitimamente

como protetor dos interesses do povo.

Ainda na visão de Gomes (2007, p. 8), não são os tratados internacionais de direitos

humanos que adentram a ordem jurídica brasileira com energia constitucional, mas as normas

internacionais que protegem tais direitos.

A reforma do Judiciário foi debatida por doze anos, a qual, segundo Cohim (2007, p. 3),

teve como objetivo modificar o pensamento jurídico dominante, com a derrubada de antigas

concepções do direito como algo dado e a favor de uma classe dominante.

A referida reforma gerou muitas controvérsias a respeito das alterações na legislação

brasileira inseridas na Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte relativa aos direitos humanos, o

§ 3º do art. 5º da Constituição Federal, pretendeu eliminar a polêmica existente na doutrina
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brasileira sobre o status dos tratados e convenções internacionais a respeito de direitos humanos.

A inserção do § 3º ao art. 5º da Constituição Federal pretendeu encerrar, conforme Guerra

(2007, p. 53) com a discussão em torno do alcance do art. 5º, § 2º.

Pedro Lensa (1998, p. 211), em análise sobre a posição dos tratados afirma que,

Dessa maneira deverão surgir duas espécies do gênero de tratados e

convenções internacionais: a) aqueles sobre direitos humanos e b)

aqueles outros que não tratem sobre direitos humanos. Os primeiros se

dividem em: 1. tratados sobre direitos aprovados pelo quorum

observância de turnos e emendas constitucionais, tendo a equivalência

destas e 2. tratados que não seguiram a  formalidade, guardando estrita

relação de paridade normativa com as leis ordinárias.

3.2 Problemas que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, visou solucionar

A Emenda Constitucional nº 45/2004, procedeu a profundas alterações em diversos

dispositivos constitucionais, notadamente no que se refere ao Poder Judiciário e ao Ministério

Público.

Dentre as inovações procedidas, destacou-se a criação do § 3º do Art. 5º. Segundo

Mazzuoli ( 2005, p. 93-114) a inclusão do parágrafo foi um dos aspectos certamente polêmicos da

Reforma do Judiciário. Para o doutrinador,

Tal dispositivo pretendeu pôr termo às discussões relativas à hierarquia dos tratados

internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a

doutrina mais abalizada, antes da reforma, já atribuía aos tratados de direitos

humanos status de norma constitucional, em virtude da interpretação do § 2º do

mesmo art. 5º da Constituição, que dispõe: “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”.
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 A deputada Zulaiê Cobra30 em seu parecer sobre a Reforma do Judiciário observa que

(...) buscando efetividade da prestação jurisdicional, acolhemos sugestão do

Ministro Celso de Mello (...) no sentido da outorga explícita de hierarquia

constitucional aos tratados celebrados pelo Brasil em matéria de direitos humanos, à

semelhança do que estabelece a Constituição argentina (...), possibilitando afastar a

discussão em torno do alcance do art. 5º, § 2º.

Lenza (2007, p. 272) entende que a nova regra não é inconstitucional e não fere nem

mesmo os limites implícitos do poder da reforma, tendo o seguinte entendimento sobre a matéria:

(...) tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e desde que

aprovados por 3/5 dos votos de seus membros, em cada Casa do Congresso Nacional

e em dois turnos de votação (cf. art. 60, § 2º e art. 5º, § 3º), equivalem a emendas

constitucionais, guardando, desde que observem os limites do poder da reforma,

estrita relação de paridade com as normas constitucionais; tratados e convenções

internacionais sobre direitos humanos aprovados pela regra anterior à Reforma e

desde que não foram confirmados pelo quorum qualificado, guardam estrita relação

de paridade normativa com as leis ordinárias; tratados e convenções internacionais

de outra natureza: têm força de lei ordinária.

Cabe ressaltar que, segundo Lenza (2007, p. 272 e 273), Flávia Piovesan31 entende que

referidos tratados teriam caráter de norma constitucional, e José Carlos Francisco32 também sustenta

a constitucionalidade, até porque, para referido autor, quando o constituinte quis afastar a recepção

automática com caráter de norma constitucional, manifestou-se expressamente, como o fez com as

súmulas preexistentes, nos termos do art. 8º da Emenda Constitucional nº 45, de 2004.

Dessa maneira a Emenda Constitucional nº 45/2004, fez surgir duas espécies de gênero de

tratados e convenções internacionais: a) aqueles sobre direitos humanos e b) aqueles outros que não

tratam sobre direitos humanos.

3.3 A tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 45, de 2004

Apresentada na Câmara dos Deputados pelo parlamentar Hélio Bicudo, em 26 de março de

                                                
30Documento constante do Relatório Final da Comissão Especial sobre a Reforma do Judiciário.
31 Professora da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Procuradora do Estado de São Paulo
32Doutor e Mestre em Direito Tributário pela USP - juiz federal em São Paulo.



46

1992, a proposta de emenda à Constituição recebeu o número 96, de 1992. Após vários anos de

tramitação teve como relatores o Deputado Luiz Carlos Santos, na Comissão de Constituição,

Justiça e de Cidadania em 1992; e o deputado Jairo Carneiro, na Comissão Especial em 1996. Em 2

de fevereiro de 1999, a proposta de emenda à Constituição (PEC) foi arquivada, nos termos do art.

105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados33, sendo desarquivada em 22 de fevereiro do

mesmo ano.

 Por despacho do Presidente da Câmara dos Deputados  de 30 de março de 1999, foi

deferido requerimento do deputado Ricardo Barros, que solicitou a apensação das PECs nº

127/199534; PEC nº 215/199535; PEC nº 368/199636; e PEC nº 500-A/199737 à PEC nº 96/1992. Em

7 de abril de 1999 foi criada a Comissão Especial, tendo sido designado como relator o deputado

Aloysio Nunes Ferreira, que em 14 de abril do mesmo ano, solicitou a apensação da PEC nº

393/199638; em 26 de abril de 1999  o deputado João Coser, solicitou a apensação da PEC  nº

355/199639.

Na Comissão Especial foram apresentadas 45 emendas, tendo sido o parecer do relator,

Deputado João Coser, pela aprovação das PECs 96/1992 e das PECs, apensadas de nºs 500-A/1997;

368-A/1996. A matéria foi aprovada e em 11 de agosto de 1999, sendo redistribuída para a

Deputada Zulaiê Cobra ( PSDB/SP). Na Câmara dos Deputados a PEC nº 96/1992 foi aprovada em

dois turnos, tendo sido encaminhada para o Senado Federal em 8 de junho de 200040. No Senado

Federal passou a ter o número 29/2000. Teve como primeiro relator, o Senador Bernardo Cabral,

que emitiu os pareceres, nº  538 e 1.035/2002, ambos aprovados pela Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania.

Naquele mesmo ano a legislatura se encerrou sem a apreciação da matéria em 2º turno,

                                                
33Art. 105 RICD. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à
deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação.
34PEC 12719/95. Autor: Deputado Ricardo Barros – Dá nova redação ao inciso VI do art. 93 da CF – DCD  8.08.1995,
pág. 16516.
35PEC 215/1995. Autor Deputado Matheus Schimidt – Dá nova redação ao inciso Vi do art. 93 da CF- DCD
14.10.1995, pág. 2583
36PEC 368/1996. Autor Executivo – Atribui competência à Justiça Federal para julgar crimes praticados contra direitos
humanos. DCD 15.06.1996, pág. 17125.
37 PEC 500-A/97 - Dá nova redação ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal – DCD 19.01.1999, pág. 2261.
38PEC 393/96. Autor  Deputado Ricardo Barros – Acrescenta os incisos XII e XIII ao art. 93 da CF – DCD 17.07.1996,
pág. 20206
39PEC 355/96. Autor : deputado João Coser – Inclui inciso no art. 93 e revoga o § 2º do art. 120 da CF – DCD
15.05.1996, pág. 13574.
40Despacho para o Senado Federal DCD 08.06.00 pág. 30834 col. 02.
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apesar do enorme esforço do senador Bernardo Cabral, que não foi reeleito. Iniciada a nova

legislatura, segundo Lenza (2005, p. 2), alguns problemas foram detectados referentes à PEC, quais

sejam: a) o expressivo número de emendas apresentadas quando da votação em 1º turno durante a

legislatura anterior; b)  a grande renovação da Casa, mais de 50% de sua composição.

Os fatos acima especificados, ainda segundo Lenza (2005, p. 4), fizeram com que o

presidente do Senado, senador José Sarney, com o aval do Plenário, determinasse o retorno da

matéria à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania do Senado Federal  para um novo

parecer, tendo sido designado então, em 26 de junho de 2003, o senador José Jorge, com o novo

relator da reforma do Judiciário.

No Senado Federal, a partir do ano 2000, dezessete PECs sobre o Judiciário tramitaram em

conjunto. Foram realizadas quatorze audiências públicas com a participação de ministros do

Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, do

Ministério Público, de institutos e entidades da sociedade civil. O Senado, diante dessa

multiplicidade de projetos, transformou as dezessete PECs em outras quatro, nos termos do Parecer

nº 451, de 2004 41 e Emenda nº 240 da Comissão de Constituição,  Justiça e de Cidadania ( LENZA,

2005,  p.8)

A Proposta de Emenda à Constituição  nº 29, de 2000, foi aprovada, transformando-se na

EC nº 45, de 2004. Uma segunda PEC desmembrou-se da anterior, levou o número 29-A, de 2000,

também aprovada em dois turnos no Senado Federal. Outra PEC foi apresentada no próprio Senado

Federal, levando o número 26, de 2004, que alterou o artigo 100 da CF ( parcelamento de

precatórios).

Vários foram os parlamentares que se pronunciaram quando da promulgação da Emenda

Constitucional nº 45/2004. Destaque entre eles, o  deputado Mauro Benevides (PMDB-CE), que,

em discurso proferido em 14  de dezembro de 200442 fez alusão ao dia 8 do mês corrente, data em

que é comemorado o dia da Justiça e quando foi promulgada a reforma do Judiciário, que conforme

o parlamentar esteve durante doze anos tramitando no Congresso Nacional.

No dia 8 de dezembro de 2004 vários foram os parlamentares que fizeram

                                                
41DSF de 8 de maio de 2004, pág. 12728-12912.
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pronunciamentos, tais como o Deputado Jairo Carneiro43, que fez referência  ao período em que foi

relator da matéria e quando foi eleito presidente da Comissão Especial. Transmitiu em seu

pronunciamento a forte emoção que estava passando, lembrando que aquela era a grande primeira

etapa vencida. A Deputada Zulaiê Cobra44, em seu discurso fez referência a sua relatoria e às

dificuldades encontradas no  processo de  tramitação da Emenda em questão. Por sua vez, o

Deputado Nelson Jobim45, fez referência às duras batalhas travadas tanto na Câmara dos Deputados,

como no Senado Federal para a aprovação da Emenda Constitucional.

3.3.1 Impacto da aprovação da Emenda relativamente aos tratados internacionais

A forma de incorporação dos tratados internacionais relacionados a direitos humanos,

segundo Dimoulis (2007, p. 45), sofreu modificações após a entrada em vigor da Emenda

Constitucional  nº 45, de 2004. O § 3º inserido no art. 5º da CF pela EC nº 45/2004 demonstrou a

intenção do legislador de desatar a intrincada celeuma em torno do grau hierárquico atribuído aos

tratados internacionais de direitos humanos assinados  pelo Brasil .

Segundo Vasconcelos (2008, p. 5 e 6), posto em vigor, o § 3º do art. 5º suscitou de

imediato inúmeras críticas doutrinárias quais sejam: 1ª) Sobre o rito que o procedimento de

aprovação pelo Congresso deverá seguir; 2ª) Sobre a quem caberá decidir se o tratado versa sobre

direitos humanos ou não; 3ª) Sobre a retroatividade do novo dispositivo constitucional, fazendo

com que sejam atingidos outros tratados já ratificados pelo País.

A dificuldade do modo de incorporação é reafirmada por Caletti ( 2007, p. 20), quando se

refere à aprovação pelo Congresso Nacional com quorum de 3/5 dos votos de cada Casa, em dois

turnos.

Alguns doutrinadores, como Sarlet (2006, p. 81-82) e Mazzuolli (2007, p. 106) têm

afirmado que foi o cenário pós-Emenda Constitucional nº 45/2004, que determinou a

impossibilidade de se denunciar o tratado de direitos humanos cujas normas já haviam sido

incorporadas ao ordenamento interno constitucional.  Entretanto,  Caletti (2007, p. 21) afirma que a

                                                                                                                                                                 
42DCD de 15/12/2004 pág. 54844
43DCN de 8/12/2004, pág. 2584.
44DCN de 9/12/2004, pág. 2584.
45DCN de 9/12/2004, pág. 2590.
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impossibilidade era anterior à entrada em vigência do § 3º do art. 5º da CF de 1988, pois o § 2º do

art. 5º combinado com o inciso II do art. 4º da CF, nunca admitiu a possibilidade de denúncia do

tratado, isto é, romper a pactuação. Accioly (1993, p. 136) define denúncia como “o ato pelo qual

uma das partes contratantes comunica à outra, ou às outras, a sua intenção de dar por findo esse

tratado, ou se retirar do mesmo”.

Os §§ 2º e 3º do art. 5º da CF de 1988 cuidam de coisas similares, mas diferentes. Segundo

Mazzuoli ( 2005, p. 100) a diferença é bastante sutil:

Nos termos da parte final do § 2º os “ tratados internacionais de direitos humanos

em que a República Federativa do Brasil seja parte” , são incluídos na Constituição,

passando a deter o “ status de norma constitucional”; já nos termos do § 3º do

mesmo artigo, uma vez aprovados tais tratados de direitos humanos pelo quorum

qualificado ali estabelecido, esses instrumentos internacionais, uma vez ratificados

pelo Brasil, passam a ser “ equivalentes às emendas constitucionais”.

Mas qual o efeito em se atribuir a tais tratados equivalência de emenda constitucional para

além do seu status de norma constitucional? Ainda conforme entendimento de  Mazzuoli (2005, p.

101), são dois os tipos de efeitos:

1º) Os tratados passarão a reformar a Constituição, o que não é possível tendo

apenas status de norma constitucional. Uma vez aprovado pelo quorum previsto pelo

§ 3º, opera-se imediata reforma do texto constitucional conflitante, o que não ocorre

pela sistemática do § 2º do art. 5º (...) . Agora, uma vez aprovados pelo quorum que

estabelece o § 3º, os tratados de direitos humanos ratificados integrarão formalmente

a Constituição(...).Contudo, frise-se que essa integração formal dos tratados de

direitos humanos no ordenamento brasileiro não abala a integração material que

esses mesmos instrumentos já apresentam desde a sua ratificação e entrada em vigor

no Brasil.

2º) Eles não poderão ser denunciados, nem mesmo com projeto de denúncia

elaborado pelo Congresso Nacional, podendo ser o Presidente da República

responsabilizado em caso de descumprimento a esta regra (o que não é possível

fazer tendo os tratados apenas status de norma constitucional). Assim sendo, mesmo

que um tratado de direitos humanos preveja expressamente a sua denúncia, esta não

poderá ser realizada pelo Presidente da República unilateralmente (como é prática

brasileira atual em matéria de denúncia de tratados internacionais), e nem sequer por
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meio de projeto de denúncia elaborado pelo Congresso Nacional, uma vez que tais

tratados equivalem às emendas constitucionais, que são (em matéria de direitos

humanos) cláusulas pétreas do texto constitucional.

Para Mesquita (2005, p. 14), os pequenos avanços apresentados pela introdução da EC nº

45/2004, se contrapõem às diversas consequências nefastas do novo dispositivo constitucional que

são: 1º) a confirmação do entendimento conservador do STF; 2º) a atribuição ao Congresso

Nacional da função de separar quais direitos fundamentais, devem ser integrados ao ordenamento

pátrio como lei ordinária e quais devem ser  tratados como emenda constitucional; 3º) o aumento da

dificuldade de se integrar um tratado internacional ao ordenamento interno.

As consequências da  aprovação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, também foram

tratados por Dimoulis (2007, p. 48 e 49), que apresentou os seguintes aspectos:

1º) (...) parece-nos extremamente difícil saber com segurança quais tratados se

referem a direitos humanos e quais não para decidir sobre o procedimento a ser

adotado;

2º) (...) seria necessário desmembrar tratados internacionais  que eventualmente

regulamentem matérias julgadas alheias aos direitos humanos, complicando o

procedimento de adoção e aumentando o risco de sua aceitação parcial em virtude

da diferença no quorum exigido;

3º) (...) existem dois argumentos interpretativos que militam contra a proposta.... um

argumento de ordem genético-sistemática. A EC 45 de 2004 teve uma clara

inspiração “ internacionalista”, preocupando-se em atribuir valor constitucional a

tratados internacionais de direitos humanos..... há também um argumento textual-

gramatical... o § 3º do art. 5º da CF dispõe que terão valor de emenda constitucional

os tratados “que foram aprovados” segundo o procedimento da emenda.... o artigo

com essa formulação deixou bem claro a eventualidade de ratificação de tratados

que “ não forem aprovados”.... permitindo a ativação do procedimento comum.

A apresentação da Emenda Constitucional nº 45,/2004 procurou resolver as discussões que
ocorriam no âmbito do Judiciário, ficando a cargo do Congresso Nacional a responsabilidade de
determinar o que são tratados de direitos humanos ou não.
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3.3.2 Análise do § 3º do art. 5º da Constituição Federal  como cláusula pétrea

A criação do § 3º do art. 5º da CF de 1988 trouxe uma problemática para o ordenamento

jurídico interno brasileiro, que é a hipótese de um tratado internacional se mostrar divergente de

nossa legislação interna.

Segundo Quintanilha (2004, p. 8), a problemática surge da hipótese de um tratado

internacional se mostrar divergente de nossa legislação interna, sendo este mesmo tratado aprovado

no Congresso com quorum qualificado.

Em todo o ordenamento jurídico as “Cláusulas Pétreas” estão presentes,  sendo impossível

aboli-las por emenda à Constituição. Ao criar esse núcleo imutável, o legislador objetivou impedir

inovações temerárias em assuntos cruciais para a cidadania e para o próprio Estado.  Estão previstas

no art. 60 § 4º da CF de 1988, que preceitua:

Art. 60..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

......................................................................................................................................

IV – direitos e garantias individuais.

A integração das emendas constitucionais decorrentes de tratados internacionais de direitos

humanos como cláusulas pétreas é vista de forma positiva por Mesquita (2005, p.13). Para ele a

Emenda Constitucional nº 45/2004, contrariando entendimento do Supremo, mais especificamente

no que concerne ao voto referido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, que, no julgamento da Medida

Cautelar da ADIn 1675-146 que assinalou que os tratados internacionais sobre direitos humanos

celebrados pelo Estado brasileiro, antes da promulgação da Carta de 1988, possuám força de

dispositivo constitucional, representando um avanço na proteção dos direitos fundamentais, pois

não importa se externamente o tratado deixou de ser cumprido ou de ser exigível: o importante era a

máxima proteção dos direitos.

 Mazzuolli (2005, p. 97) afirma que a Carta Magna deu aos tratados de direitos humanos

                                                
46 MC/ADI/1675-1 - DF - TP - Relator - ministro Sepúlveda Pertence - DJU 19/09/2003 , p. 14.
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ratificados pelo Brasil a natureza de “ norma constitucional”, passando os direitos inclusos nestes

tratados a constituir cláusula pétrea, ficando  igualmente equiparado a cláusula pétrea a norma de

interpretação do Pacto de San José da Costa Rica, que passa a ter também aplicabilidade imediata

no que assegura que nenhuma das disposições pode ser interpretada no sentido de permitir a

qualquer dos Estados-Partes a suspensão do gozo e do exercício dos direitos e liberdades ali

reconhecidos.

Segundo Mesquita (2005, p. 11), o § 3º do art. 5º da CF de 1988 estabeleceu um

procedimento legislativo para conferir aos pactos internacionais de direitos humanos “equivalência”

às emendas constitucionais, procurando dar a possibilidade de se integrar um tratado ao

ordenamento interno como norma formalmente constitucional.  Coloca que a diferença que pode ser

apontada entre este dispositivo e o previsto no art. 60 § 2º da Constituição é que as emendas

constitucionais aprovadas conforme este procedimento transladam-se para o texto constitucional. Já

os tratados integrados conforme o § 3º do art. 5º da CF de 1988, por serem “equivalentes” às

emendas constitucionais, não integrarão o corpo do texto constitucional.

3.4 Tratamento dado pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência à Emenda

Constitucional nº 45, de 2004, na parte relativa ao § 3º do art. 5º da Constituição Federal

O Supremo Tribunal Federal47 em 1977 se manifestou sobre a aplicação dos tratados de

direitos humanos no direito interno. Foi na decisão do RE 80004/1997 que se iniciou a discussão

sobre a aplicabilidade dos tratados internacionais no direito interno. No referido julgamento, o STF

afirmou que os tratados internacionais não se sobrepõem às leis internas.

Já na vigência da Constituição de 1988, segundo Scarlet (2006, p. 179), a análise do HC

72.13148, também contribuiu para a evolução jurisprudencial do tema, quando foi afirmado que a

Convenção de San José da Costa Rica, que proíbe a prisão decorrente de contrato civil, não afasta a

aplicação do art. 5º, LXVII da Constituição Federal, ou seja, o STF concluiu pela supremacia da

Constituição sobre um tratado que protege direito fundamental.

Mas no julgamento das medidas cautelares em duas Ações Diretas de

                                                
47 <www.stf.gov.br/jurisprudencia/html>
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Inconstitucionalidade, 1480-3-DF e 1675-1-DF, segundo Mesquita (2005, p. 10), se verifica a

posição do STF sobre o tema. Nas duas ADIns são analisados direitos fundamentais de segunda

dimensão (direitos sociais do trabalho), pactuados pela Convenção nº 158  e a Convenção nº 106,

ambas da Organização Internacional do Trabalho, já  integrados no ordenamento jurídico interno.

No julgamento da primeira ADIn, a questão da incorporação dos tratados internacionais de

direitos fundamentais se apresentou nas exposições do relator Ministro Celso de Mello, do Ministro

Carlos Velloso e do Ministro Nelson Jobim. O relator, Ministro Celso de  Mello conforme Mesquita

(2005, p. 11), partindo do pressuposto do ordenamento brasileiro, prestigiou a absoluta supremacia

da Constituição sobre todo e qualquer ato de direito internacional público. Dando continuidade ao

seu voto, analisou o tema, observando as normas constitucionais que definam os procedimentos

para a incorporação dos tratados internacionais ao direito interno, apontando as consequências dessa

incorporação. Para o relator independentemente da matéria que o tratado verse, a execução do

tratado só ocorre após a realização dos procedimentos apresentados na Constituição. Ainda segundo

o Ministro Celso de Mello, esses tratados, após a conclusão do processo de incorporação, têm valor

apenas de lei ordinária, nunca de lei complementar ou norma constitucional. Assim uma eventual

primazia de uma norma internacional sobre lei ordinária somente se daria pela cronologia ou pela

especialidade.

Ao mesmo assunto o ministro Carlos Velloso do STF, apresentou posicionamento

diferenciado, defendendo que um tratado internacional pode ser internalizado como lei

complementar se a matéria tratada for definida na Constituição. Na sua visão, as leis

complementares seriam apenas mais uma espécie de “ lei”, pois não possuem qualquer hierarquia

sobre as leis ordinária, sendo o que distingue uma lei complementar de uma lei ordinária é o

quorum para votação que é de maioria absoluta e a forma de votação que se dá em duas vezes em

cada Casa do Legislativo.

Na análise do § 2º do art. 5º da CF de 1988, o ministro defende a autoaplicabilidade dos

tratados internacionais pactuados pelo Brasil. Na  visão  do ministro Velloso, esses tratados

dispensam a edição de atos legislativos para sua exigibilidade no plano interno. Assim, pegando o

exemplo anteriormente relatado - a Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho

OIT, na visão do Ministro,  tem status constitucional por conter direitos de integram a doutrina dos

                                                                                                                                                                 
48HC 72131/RJ de 23/11/1995
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direitos fundamentais.

Contrário à tese do ministro Carlos Velloso e acompanhando o relator,  ministro Celso de

Melo, segundo Cordeiro (2005, p. 8), o Ministro Nelson Jobim apresentou seu voto  tratando sobre

o quorum especial de votação das leis complementares (maioria absoluta), que não pode ser burlado

pela realização de um pacto internacional, que exige apenas maioria simples para a aprovação de

um tratado no Congresso Nacional. Sobre o § 2º do art. 5º da CF de 1988, o Ministro aponta que

apenas os tratados de direitos fundamentais celebrados e internalizados antes da promulgação da

Emenda Constitucional nº 45/2004 devem ter status de norma constitucional.

Assim, por maioria, o STF afastou a autoaplicabilidade dos tratados internacionais de

direitos fundamentais internalizados após a CF de 1988 e sedimentou, à época, o entendimento de

que esses tratados têm status de lei ordinária, não podendo, serem introduzidos no ordenamento

brasileiro como lei complementar.

No julgamento da medida cautelar referente à  ADIn nº 1675-1, cujo relator foi o Ministro

Sepúlveda Pertence, é que é demonstrada a visão que o STF tinha sobre o § 2º do art. 5º da CF de

1988. O referido Ministro apresenta a questão da interpretação do art. 5º, § 2º, demonstrando que a

doutrina contemporânea tende a atribuir status constitucional aos tratados internacionais de direitos

fundamentais. Lembra o relator que o STF adotou entendimento contrário a essa tendência no

julgamento da medida cautelar na ADIn 1480-3. Reafirma o posicionamento de que apenas os

tratados incorporados ao direito pátrio antes da Constituição de 1988 tem status de norma

constitucional e aponta,  numa clara tendência humanista, que os tratados internacionais de direitos

humanos, mesmo não constitucionalizados, devem ter valor de “poderoso reforço à interpretação do

texto constitucional que sirva melhor à  sua efetividade”.

3.4.1 O depositário infiel e o Pacto de San José da Costa Rica

O Brasil promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José

da Costa Rica) por meio do Decreto nº 67849, de 6 de novembro de 1992 e do Decreto nº 4.46350, de

8 de novembro de 2002 que promulga a Declaração de Reconhecimento da Competência

                                                
49Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992, DOU de 9/11/ 1992.
50 Decreto nº 4.463 de 8 de novembro de 2002, DOU de 11/11/2002.
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Obrigatória da Corte Interamericana em todos os casos relativos a interpretação ou aplicação da

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sob reserva de reciprocidade e para fatos

posteriores a 10 de dezembro de 1998. (GUERRA, 2008, pág. 58)

Segundo Vasconcelos (2008, p. 4), a posição majoritária da doutrina e a da jurisprudência

em torno da hierarquia dos tratados equipara-os à lei ordinária genérica na linha do decidido no

Recurso nº 200.385-RS, que  proclamou a prevalência do Decreto-lei nº 911/6951 – sobre o Pacto de

São José da Costa Rica, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, isto é,

proibindo a prisão por dívidas.

Segundo Guerra (2007, p. 58), o STF indeferiu o Habeas Corpus ao apreciar a matéria no

HC 72.131 RJ52, que teve como relator para o acórdão, o ministro Moreira Alves e que tratava sobre

a prisão civil do devedor como depositário infiel na alienação fiduciária em garantia, indeferiu o

Habeas Corpus. Com essa decisão o STF frustrou aqueles que esperavam um posicionamento

diverso. O STF reafirmou a idéia de que os diplomas normativos de natureza internacional

ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com o mesmo status de legislação ordinária, e os

conflitos envolvendo a norma interna e internacional, deveriam ser resolvidos de acordo com o

posicionamento do STF, de que a lei posterior revoga a lei anterior.

O Plenário do STF, por meio  do HC 72131- RJ, firmou o entendimento de que em face da

Constituição de 1988, persiste a constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em se

tratando de alienação fiduciária. Em 27 de maio de 1998, o entendimento voltou a ser reafirmado,

quando do julgamento do RE 206.482-3/SP53. O relator Ministro Moreira Alves coloca em seu

voto:

É de observar-se por fim, que o § 2º do artigo 5º da Constituição não se aplica aos

tratados internacionais sobre direitos e garantias fundamentais que ingressam em

nosso ordenamento jurídico após a promulgação da Constituição de 1988, e isso

porque não se admite tratado internacional com força de emenda constitucional.

                                                
51Decreto-lei nº 911 de 1 de outubro de 1969, DOU de 3 /10/ 1969.
52 HC 72131/RJJulgamento em 23/11/1995, Tribunal Pleno, DJ 1/8/2003 PP-00103 EMENT VOL-02117-40 PP-08650
. Impetrante Marcelo Ferreira de Souza Granado.
53 RE 206482-3/SP- Relator ministro Maurício Corrêa, DJ de 5/9/ 2003.
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Em 24 de abril de 2002 o STF, no julgamento do Habeas Corpus – HC 81319/GO54, que

teve como relator o ministro Celso de Mello, decidiu por unanimidade rejeitar a preliminar do

Ministério Público sobre a inadmissibilidade do HC que tratava sobre a admissibilidade da prisão

civil do devedor fiduciante.

Mais uma vez foi reforçado o posicionamento sobre os tratados internacionais, conforme

palavras do ministro Mello:

Tratados internacionais, necessariamente subordinados à autoridade da Constituição

da República, não podem legitimar interpretações que restrinjam a eficácia jurídica

das normas (...) É irrecusável que os tratados e convenções internacionais não

podem transgredir a normatividade subordinante da Constituição da República nem

dispõem de força normativa para restringir a eficácia jurídica das cláusulas

constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental. Revela-se

altamente desejável, no entanto, “ de jure constituendo”, que , à semelhança do que

se registra no direito constitucional comparado (Constituições da Argentina,

Paraguai, Federação Russa, Reino dos Países Baixos e do Peru), o Congresso

Nacional venha a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos

humanos celebrados pelo Estado brasileiro.

Posicionamentos como esse fizeram com que a discussão sobre os tratados internacionais

de direitos humanos fosse incorporada à reforma do Judiciário em 2004, pelo Congresso Nacional,

e que a  EC nº 45/2004,  fosse promulgada.

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF)  revogou a Súmula nº 619 do STF55 sobre

“a prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu,

independentemente da propositura de ação de depósito”.

Em 7 de outubro de 2008 foram  julgados os HCs 88240/SP56 e  94702/GO57, que tiveram

como relatora a ministra Ellen Gracie, que acatou os habeas corpus que impediram a prisão de

depositário infiel. Em 11 de novembro de 2008, foi julgado o HC 95967/MS58, sendo a relatora a

                                                
54 Publicado no DJ de 19/8/ 2005 – Paciente – Nilo Lottici  Júnior
55Boletim do STF de 3/12/2008, pág.1.
56Julgado em 7 de outubro de 2008 – Paciente Flávio Bártoli Silva; Impetrante – João Maria Carneiro.
57Julgado em 7 de outubro de 2008 – Impetrante Cláudio Henrique Passos Neves. Publicado DJe 202 de  24 /10/ 2008,
vol. 02338-03.
58Julgado em 11 de novembro de 2008. Paciente Eliton de Souza. Impetrante Alexandre Del Grossi. Publicação DJe -
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mesma magistrada, tendo recebido a votação  unânime do Pleno, onde foi deferido o pedido de

habeas corpus.

O STF entendeu nos julgamentos acima mencionados que tendo em vista o Brasil ter

subscrito o Pacto de São José da Costa Rica que restringe a prisão civil por dívida ao

descumprimento de prestação alimentícia, visando à eficácia do previsto no art. 5º, LXVII da

Constituição Federal de 1988.

3.5 Situação Atual

Como consequência da criação do § 3º ao art. 5º da CF de 1998, foram gerados no âmbito

do Congresso Nacional mais problemas do que soluções, quais sejam:

1º) Criação de uma nova atribuição para o Congresso Nacional que é verificar se um

tratado de direitos fundamentais merece ser integrado ao ordenamento interno como emenda

constitucional ou como lei ordinária;

2º) A decisão sobre a  possibilidade de ser determinado o que são direitos humanos, não se

revela adequada para o sistema de proteção dos direitos humanos. Segundo Mesquita (2005, p. 14)

não se pode delegar ao legislador pátrio a função de apartar quais direitos fundamentais são mais ou

menos necessários ao bem-estar e à vida humana, pois esses direitos são essenciais como um todo;

3º) Mesquita (2005, p. 15) - corrobora o entendimento de Vasconcelos (2008, p. 5 e 6)

quando discute a problemática de remeter certos direitos fundamentais à lei ordinária e outras à

Constituição, pois isso é dizer que existirão  categorias de direitos fundamentais merecedoras de

maior proteção legal, servindo de parâmetro para a elaboração de leis e tendo como último órgão

recursal, para a solução de litígios que observam a sua aplicação, o STF, e outra categoria também

de direitos fundamentais tidos como menos importantes, que poderão ser derrogados por outra lei;

4º) Aprovação por 3/5 dos membros das duas Casas do Congresso Nacional, em dois

turnos de votação, demandaria uma mobilização maior do Legislativo brasileiro, com diversas

discussões políticas e infindáveis negociações. O período de tramitação se tornará mais extenso e o

                                                                                                                                                                 
227 de 28/11/2008, vol. 02343-02.
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número de tratados internalizados com quorum especial será nulo ou, na melhor das hipóteses,

mínimo ( MESQUITA, 2005, p. 16).

Assim, percebe-se que, o § 3º, acrescido pela EC 45/2004 permite várias leituras, segundo

Vasconcelos (2008, p. 4):

1ª) Os tratados sobre direitos humanos doravante deverão ser aprovados em

dois turnos e por três quintos de votos nas duas Casas Legislativas;

2ª) Somente os tratados que versam sobre direitos humanos, submetem-se ao

processo legislativo  previsto no alínea “a” do § 3º do art. 5º da Constituição

Federal de 1988;

3ª) Somente os tratados que versam sobre direitos humanos equivalem às

emendas constitucionais;

4ª) Os demais tratados, mesmo que aprovados com observância do “processo

legislativo” previsto na alínea “a”  do § 3º do art. 5º da Constituição Federal

de 1988 teriam a hierarquia de lei ordinária geral, como vinha sendo

proclamada pela jurisprudência e parte da doutrina;

5ª) Os tratados e convenções internacionais aprovadas pela forma prevista na

Constituição Federal têm a mesma hierarquia de norma constitucional.

Nesses termos, a situação dos tratados de direitos humanos já incorporados ao sistema

jurídico brasileiro, segundo Scarlet (2006, p.195), gera um entendimento questionável, já que não

há como aplicar o argumento da recepção quando se trata de procedimentos legislativos distintos,

visto que esses tratados foram aprovados com maioria simples pelo Congresso Nacional.  Já

Piovesan (2005, p. 72) tem o entendimento de que deva ser feita a recepção dos tratados anteriores à

Constituição de 1988, naquilo que efetivamente versam sobre direitos humanos.

3.5.1  Efeitos da tramitação no Poder Legislativo

Com a entrada em vigor da EC nº 45/2004, não ficou claro a quem caberá decidir,

conforme Dias (2005, p. 2), se o tratado que o Poder Executivo encaminhará, por meio de ato do

Ministro das Relações Exteriores, para o Congresso Nacional, versa ou não sobre direitos humanos.

Segundo Vasconcelos (2008, p. 5), não ficou decidido qual o rito que o procedimento de

aprovação pelo Congresso deverá seguir, ou qual a consequência para o tratado sobre direitos

humanos que não chegue a ser aprovado por maioria de 3/5 dos parlamentares em dois turnos, mas
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ainda assim obtenha mais de 50% de votos aprovando a matéria, ainda se o novo dispositivo

constitucional terá aplicação retroativa.

Não foi elaborada, até a presente data, norma regulamentar interna que discipline a

apresentação ou a tramitação dos tratados de direitos humanos à luz do § 3º do art. 5º da

Constituição Federal.

As proposições que tramitam nas Casas do Congresso e que  pretendem regular

internamente a aplicação do § 3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988  que tramitam nas Casas

do Congresso são duas, quais sejam:

1ª )Projeto de Resolução da Câmara nº 204, de 2005 59, do deputado Fernando Coruja,

que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados,

aguardando apreciação.

A matéria trata da tramitação dos tratados ou convenções internacionais sobre direitos

humanos, bem como da tramitação. No documento60 em questão é expresso o prazo de sessões para

apresentação de requerimento que deverá ser subscrito por um terço dos deputados, solicitando a

equivalência do texto internacional a emenda constitucional. Também trata, no § 3º, da criação de

Comissão Especial para o exame do mérito e elaboração do projeto de decreto legislativo. Caso a

matéria seja aprovada na Comissão, será submetida a dois turnos de discussão e votação no

Plenário, mas se  não obtiver o número de votos, como previsto pelo § 3º do art. 5º da CF, será

considerado aprovado ordinariamente por maioria simples.

Quanto aos documentos internacionais, ratificados pelo Brasil, anteriormente à EC nº

45/2004, segundo o § 10 do art. 1º do Projeto de Resolução que altera o art. 203-A do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, poderão ser objeto de requerimento e caso seja aprovado, ser

votado em dois turnos no Plenário da Câmara dos Deputados.

Todas as possibilidades foram colocadas neste  Projeto de Resolução da Câmara,

entretanto a matéria encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desde 3 de

março de 2005, tendo em 29 de junho de 2006, recebido parecer da relatora designada, deputada

                                                
59DCD 16/03/2005 pág. 6461 col.2
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Iriny Lopes, que afirma:

No mérito, entendemos que o PRC n.º 204/05 regula a contento, de forma mais

detalhada e precisa, a tramitação de tratados e convenções internacionais relativos a

direitos humanos nesta Casa, estabelecendo rito que inclusive já foi reconhecido

pela doutrina. Com efeito, Valério de Oliveira Mazzuoli aponta a possibilidade,

dentre outras alternativas, de se dar aos acordos internacionais em questão a

tramitação equivalente àquela de proposta de Emenda à Constituição.

Apresenta a relatora emenda de redação ao § 10 do art. 203:

Propõe-se, assim, que a redação mais adequada ao mencionado parágrafo 10º do

projeto de Resolução n.204/200 seja aquela a afirmar que “os tratados internacionais

sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil antes da promulgação da Emenda à

Constituição n.45, de 2004, são recepcionados como normas equivalentes às

emendas constitucionais, nos termos do parágrafo 3o do artigo 5º”.

Tendo em vista que em 1º de fevereiro de 2007 a matéria foi arquivada,61  foram

apresentados requerimentos dos autores, deputado Fernando Coruja e Alberto Fraga, para que a

matéria fosse desarquivada, fato que ocorreu em 5 de março de 2008.

Em 9 de outubro de 2008 foi designado como novo relator para a matéria. o Deputado

Régis de Oliveira que apresentou relatório em 29 de outubro de 2008, pela aprovação do PRC nº

204, de 2005, com emenda. Os PRCs 271/200562 e PRC 131/200863 foram rejeitados.

Em 11 de dezembro de 2008 foi apresentado voto em separado do Deputado Flavio Dino64,

que em seu relatório assim se posicionou contrariamente:

1) Ao § 1º, alegando a desnecessidade de a matéria ir duas vezes ao Plenário (para

tratar do mesmo tema), tendo em vista que, caso o Plenário não concorde com a

                                                                                                                                                                 
60Texto completo do documento – Anexo I
61DCD 01.02.2008 pág. 378, col. 1
62Autor Deputado Alberto Fraga, que dispõe sobre o processo legislativo das matérias previstas no art. 5º, § 3º, da
Constituição Federal. DCD de 2.112/2005, pág. 58807 col.1
63Autor deputado Ronaldo Caiado, que Disciplina a tramitação de mensagens relativas a tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos a serem aprovadas com eficácia de emenda constitucional. DCD de 11/06/2008
PÁG 25905 COL 01
64 www.camara.gov.br/proposições/PRC 204/2005
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equiparação do tratado à emenda constitucional, ele se manifestará;

2) Quanto ao § 7º, em que falta a referência ao rito a ser seguido quando for o

Presidente da República que pretender a equivalência do tratado ou convenção a

emenda constitucional;

3) Sobre o § 10, cuja supressão é defendida pelo relator Deputado Régis de

Oliveira, com o posicionamento de um tratado já aprovado pelo quorum

comum, não deva ser reapreciado na forma estabelecida pelo § 3º do artigo 5º

da Constituição Federal, pois se isso ocorresse feriria  o princípio da segurança

jurídica. O Deputado Flávio Dino afirma que a situação em questão não

apresenta qualquer violação à segurança jurídica, pois nada impede que, por

meio de Proposta de Emenda à Constituição, o conteúdo de uma lei ordinária

seja transformado em norma constitucional, desde que sejam cumpridos os

procedimentos necessários para a modificação.

Dando continuidade ao voto em separado, o deputado Flávio Dino apresenta o seu
posicionamento sobre o § 3º do art. 5º da CF:

Diante disso, compreende-se que a EC 45, ao incluir § 3º no artigo 5º da
Constituição Federal, não exclui da regra os tratados e convenções ratificados antes
de sua promulgação. Por essa razão, divirjo da opinião do Deputado Régis de
Oliveira e posiciono-me contrariamente à supressão do § 10 do art. 203-A que se
pretende incluir no nosso Regimento Interno, de forma a permitir que os tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos sejam anteriores à EC 45 também
possam ser objeto de análise de que trata este projeto.

2ª) Projeto  de Resolução do Senado nº 29, de 200865, do senador Aloizio Mercante, que

altera os artigos 270 e 288 e acrescenta artigo 376-A ao Regimento Interno do Senado Federal, para

estabelecer rito de tramitação dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. A

matéria foi encaminhada para o relator designado Senador Gerson Camata.

O art. 270 trata sobre os turnos para apreciação de proposições; o artigo 288 trata do

quorum para deliberação de matérias; o artigo 376 versa sobre os projetos referentes a atos

internacionais.

Com a proposta do Senador Mercadante foi acrescido o art. 376-A, que trata

especificamente sobre o projeto de decreto legislativo relativo a tratado e convenção internacional

sobre direitos humanos, estipulando o cumprimento de exigências contidas no art. 376 do

                                                
65 Texto Completo do Documento – Anexo II
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Regimento Interno do Senado Federal. No Projeto de Resolução do Senado Federal em questão, no

art. 376-A, inciso III, torna-se obrigatória a tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e de

Cidadania para se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto,

bem como sobre a pertinência em equivaler o tratado ou convenção a emenda constitucional de

direitos humanos e na Comissão de  Relações Exteriores e Defesa Nacional para se pronunciar pelo

mérito.

No § 2º do inciso IV do art. 376-A fica especificado que, caso o tratado ou convenção

internacional sobre direitos humanos não obtenha, em dois turnos, três quintos de votos favoráveis,

será considerado aprovado com equivalência de lei ordinária.

3.5.2  Análise sobre a necessidade de alteração regimental das Casas Legislativas

Após análises nos documentos regimentais das duas Casas do Congresso Nacional,

observamos que não existe tratamento especial pós-Emenda nº 45/2004, para a tramitação dos

tratados internacionais de direitos humanos nos termos do § 3º do art. 5º da CF de 1988.

A maioria dos tratados internacionais de direitos humanos, que estão no rol dos

importantes tratados da Organização das Nações Unidas - ONU, já foram ratificados, com exceção

da Convenção sobre o Direito dos Trabalhadores Migrantes e da Convenção sobre Desaparecimento

Forçado, que já foram assinados, mas não foram ainda submetidos ao Congresso Nacional. Até 31

de dezembro de 2008  faltavam apenas esses dois tratados para serem apreciados pelo Congresso,

mas no futuro pode ser que surjam novos tratados.

As proposições apresentadas pelo deputado Fernando Coruja, o PRC nº 204/2005, e pelo

senador Aloízio Mercadante, o PRS nº 29/2008, estão em fase de tramitação. As duas Casas do

Congresso ainda não criaram  grupo de trabalho, ou uma comissão especial,  para discutir qual a

melhor forma de ser realizado o trâmite dos referidos tratados.

Outro problema detectado que também ainda não tem solução,  foi detalhado por Oliveira

(2008, p.  15), são os tratados já ratificados antes de 2004 e que não foram incorporados ao texto

constitucional.
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Na visão de Oliveira os tratados internacionais de direitos humanos já ratificados antes da

Emenda Constitucional nº 45/2004, devem ser colocados em uma lista de prioridades  e ser

ratificados em bloco, fazendo, segundo Oliveira, o chamado “ônibus de tratados internacionais”,

como foi feito com a Constituição da Argentina.

Na visão de Vasconcelos (2008, p. 14), o atual mecanismo de apreciação dos tratados e

demais compromissos internacionais pelo Congresso Nacional não pode ser aplicado aos tratados

de direitos humanos. Para ele, não podem ser aplicadas ao caso as normas regimentais, que regulam

as Propostas de Emendas à Constituição - PECs, tendo em vista que os tratados internacionais não

admitem emendas -  eles devem ser aprovados ou rejeitados.

No Regimento da Câmara dos Deputados, as normas referentes a proposta de emendas à

Constituição  está contida nos arts. 201 a 204. Conforme texto regimental, após a análise pela

Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, o presidente da Câmara criará comissão especial

para exame do mérito da propositura, a qual, conforme prescreve  o art. 202:

Art. 202..........................................................................................................................

............................................................................................................................

§ 2º Admitida a proposta, o Presidente designará Comissão Especial para o exame

do mérito da proposição, a qual terá o prazo de quarenta sessões a partir de sua

constituição para proferir parecer.

No texto regimental também é detalhado no § 3º do art. 202 o processo de emendamento:

Art. 202......................................................................................................................

...................................................................................................................................

§ 3º Somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas emendas(...).

Na atual estrutura regimental, o parágrafo acima especificado permite o processo de

emendamento, o que não pode ocorrer quanto a tratados internacionais.

No Regimento Interno do Senado Federal Título IX – Das Proposições Sujeitas a

Disposições Especiais – Capítulo IV,  – Dos projetos Referentes a Atos Internacionais no art. 376 é

especificada a  tramitação dos projetos referentes a atos internacionais, não havendo especificação

sobre tramitação específica para  tratados de direitos humanos.
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Na Câmara dos Deputados  também não existe  tratamento  específico sobre a forma de

tramitação dos tratados internacionais de direitos humanos, como também não consta como

atribuição da Comissão de Direitos Humanos e Minorias66 a análise dos referidos tratados.

O  Regimento Comum do Congresso Nacional no art. 85 trata sobre a promulgação das

PECs, na Sessão do Congresso Nacional.

Art. 85. Aprovada a proposta em segundo turno, as Mesas da Câmara dos Deputados

e do Senado Federal, em sessão conjunta, solene, promulgarão a emenda à

Constituição com o respectivo número de ordem.

O Regimento Comum do Congresso Nacional não tem qualquer artigo que  trate

especificamente do trâmite de tratados e convenções internacionais.

3.5.3 Participação do presidente da República na iniciativa de internalização dos Tratados

Internacionais de Direitos Humanos

De acordo com o art. 84, inciso VIII da Constituição Federal de 1988, a assinatura dos

tratados internacionais é de competência do chefe do Poder Executivo, ao exercer as funções de

Chefe de Estado.

Art. 84.Compete privativamente ao Presidente da República:

.......................................................................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções  e atos internacionais, sujeitos a referendo do

Congresso Nacional.

O Presidente da República analisa, com base em estudos e pareceres, as consequências

jurídicas advindas de um tratado e o compromisso que o País deverá assumir diante do ato.

A Emenda Constitucional nº 45/2004, não trouxe alterações neste aspecto, já que conforme

Caletti (2007, p. 2) a incorporação à ordem jurídica interna decorre de duas vontades: a do

Congresso Nacional, que resolve, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos e atos

internacionais, conforme art. 49, inciso I da Constituição Federal e a do presidente da República, a

                                                
66 Regimento Interno da Câmara dos Deputados no art. 32m, item VIII trata das competências da Comissão.
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quem compete celebrar esses atos. A vontade do presidente da República não será aperfeiçoada

enquanto não houver decisão do Congresso Nacional, sobre a viabilidade de o Estado aderir àquelas

normas.

O ato de internalização dos tratatos internacionais, conforme Cachapuz (2006, p. 3)  ocorre

em quatro fases: 1ª) Negociação – é realizado pelo Executivo, através do Ministério das Relações

Exteriores; 2ª) Assinatura -  compete privativamente ao Presidente da República; 3ª) Referendum –

é nesta fase que se inicia o fenômeno propriamente dito da internalização, cabe ao Congresso

Nacional resolver definitivamente sobre tratados; 4ª) Ratificação ou Promulgação – o Decreto

Legislativo chega ao Presidente da República para ratificação e promulgação, que ocorre  pela

edição do Decreto do Executivo.

  3.5.4  O caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo

Facultativo, que tramitou no Congresso brasileiro

Em 13 de maio de 2008, a Câmara dos Deputados discutiu e votou, com base no § 3º do

art. 5º da CF de 1988, em primeiro turno, Mensagem de nº 711 de 2007, “que submete à

consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção sobre direitos das pessoas com

deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque em 30 de março de 2007”.  A

referida matéria foi votada, em segundo turno, no dia 28 do referido mês.

O momento da discussão da matéria foi de grande tensão, tanto na reunião de líderes, como

nos debates que ocorreram no âmbito do Plenário, já que não havia embasamento regimental que

tratasse especificamente sobre a tramitação de tratados internacionais de direitos humanos, com

base no § 3º do art. 5 º da Constituição Federal de 1988.

Na Mensagem nº 711, de 200767, o Sr. Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores

sugere ao Presidente da República que:

Por se tratar de Convenção sobre direitos humanos, os textos sejam encaminhados

ao Congresso Nacional com expressa menção do interesse do Poder Executivo em

vê-los incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com equivalência a emenda

                                                                                                                                                                 

67DCD de 24/11/2007, pg. 62705 col.1
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constitucional, em consonância com o dispositivo do § 3º do Artigo 5º da

constituição da República Federativa do Brasil.

Em 23 de novembro, por Ato da Presidência, foi criada Comissão Especial 68 que não

chegou a funcionar. Em 27 do mesmo mês, foi apresentado pelos líderes requerimento nº 2043/2007

que “requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência na apreciação da Mensagem 711/2007”69.

 Em 13 de maio de 2008 a matéria em questão foi à discussão em primeiro turno no

plenário. Quando da discussão o deputado João Almeida, diante da nova situação, apresentou a

seguinte questão de ordem:

Sr. Presidente – Eu quero concluir dizendo a V.Exa. que essa é uma novidade, que

nós estamos tratando de uma forma atropelada. Não constituímos Comissão

Especial; vamos para uma votação aqui em dois turnos; não definimos se há

interstício; não houve parecer da Comissão de Constituição e Justiça; e não houve

parecer da Comissão de Relações Exteriores, como se faz regularmente nos acordos

internacionais. É uma matéria que estamos introduzindo no plenário como uma

novidade e sem regulamentação. Estamos decidindo aqui açodadamente sobre a

condução da matéria. Haverá outros acordos no futuro, pretendendo a mesma

condição de validade de equivalência constitucional. ( Questão de Ordem 284)70

O presidente Arlindo Chinaglia, com base no art. 34, II do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados indeferiu a questão de ordem do Deputado João Almeida  argumentando que havia

sido aprovado requerimento de urgência para votação da matéria, em que parlamentares e líderes se

manifestaram sobre a importância do tema em questão e que em virtude disso, ela estaria “livre de

qualquer procedimento legislativo”.

O Deputado João Almeida apresentou Recurso nº 166/2008, nos termos do art. 95, § 8º,

contra a decisão do Presidente Arlindo, na Questão de Ordem nº 284, de 2008, sobre a apreciação

em Plenário, sem parecer da comissão especial, da Mensagem nº 711, de 2007, sendo que o

Presidente Arlindo Chinaglia encaminhou a matéria a Comissão de Constituição Justiça e

Cidadania,  sem entretanto ter efeito suspensivo, tendo sido mantido o processo de votação.

                                                
68 DCD 27/11/07 pg. 63001, col. 2
69 DCD 28/11/2007 pág., 63215 col. 01
70  Questão de Ordem 284 apresentada pela Deputado João Almeida durante a apreciação da Mensagem nº 711, de
2007, da Presidência da República.
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Outros questionamentos foram efetuados durante o processo de votação da Convenção das

Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo tais como: 1) Qual a hipótese de ocorrer

quorum  constitucional 2) Qual seria o interstício para votação do segundo turno;  2) Como

ocorreria a sessão conjunta para promulgação da emenda constitucional; 3)Qual  a forma de

incorporação da matéria ao ordenamento jurídico brasileiro em equivalência à emenda

constitucional. Aos questionamentos apresentados, o Presidente Arlindo Chinaglia respondeu,

segundo Vasconcelos (2008, p. 9), que quem iria decidir a forma da matéria ir para  promulgação,

quais seriam os  condicionantes de aprovação das duas Casas e se  ocorreria com quorum

qualificado, seria o presidente do Senado Federal.

A Presidência proclamou o resultado da votação: sim – quatrocentos e dezoito

parlamentares; não –  nenhum parlamentar;  abstenções – onze, totalizando quatrocentos e vinte e

nove votantes. O Projeto de Decreto Legislativo nº 563/2008, foi aprovado em primeiro turno. Em

27 de maio de 2008 foi iniciada a discussão da matéria em segundo turno, sendo aprovada em 28 de

maio de 2008. O resultado da votação  foi  proclamado: sim – duzentos e cinqüenta e três

parlamentares; não – nenhum parlamentar e abstenções – quatro, totalizando duzentos e cinqüenta e

sete votantes.71 A matéria foi transformada no Decreto Legislativo 186/ 200872  e encaminhada ao

Senado Federal que também votou a matéria em dois turnos, tendo em seguida sido ratificada.

O processo acima detalhado de votação demonstra que controvérsias ocorrerão na

tramitação dos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito do Congresso Nacional, tendo

em vista que a matéria não está especificada nos regimentos internos das duas Casas do Congresso.

                                                
71 DCD 29/5/2008 pg 23836 col 1
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CAPÍTULO IV

Perspectivas e Propostas de solução

Em palestra realizada na sessão comemorativa dos “20 Anos da Constituição Federal de

1988”, no Congresso Nacional73, o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de

Brasília, disse que o Brasil é um país muito contemporâneo em termos de medidas jurídicas e  que

ao longo da nossa história constitucional, verificamos que estamos sempre andando no mesmo

compasso da comunidade internacional.

O legislador constituinte de 1988, segundo Dantas (2008, p.17), não demonstrou sua

preocupação com o processo de internalização dos direitos humanos quando analisou a dignidade

da pessoa humana como um dos fundamentos constitucionais e a prevalência  dos direitos humanos

como um dos princípios. Dentre as inovações apresentadas podemos destacar: a)  primeira inovação

é que a Constituição é um sistema aberto de direitos e garantias fundamentais, conforme o § 2º do

art. 5º:

(...) decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

b) a outra inovação refere-se ao § 1º do art. 5º que determina que  os direitos e garantias

fundamentais tem aplicabilidade imediata.

A partir de decisões de 1977, o Supremo Tribunal Federal, segundo Quintanilha (2007, p.

6), concluiu que os tratados, inclusive os de direitos humanos tinham status de lei ordinária,

conforme posição defendida pelo jurista Francisco Rezek. Outro grupo de especialistas,

encabeçados por Cançado Trindade, Flávia Piovesan e Ingo Sarlet defenderam a hierarquia

constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos com base na interpretação do § 2º do

art. 5º da CF de 1988.

Durante os trabalhos da Comissão Especial que tratou da  reforma do Judiciário, foi incluído

                                                                                                                                                                 
72 DOU 10/07/2008 pág. 01 col. 01
73 http://www2.camara.gov.br/internet/constituicao20anos
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o tema  tratados internacionais de direitos humanos, por meio da incorporação  do § 3º ao art. 5º da

Constituição Federal de 1988.

A introdução do § 3º no art. 5º da Constituição Federal de 1988, por meio de matéria

tramitada e aprovada no âmbito do Congresso Nacional, introduziu no contexto constitucional  as

inovações já existentes no âmbito da comunidade internacional e pretendeu resolver o impasse

jurídico que se colocava no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004 que pretendeu por fim às

controvérsias relativas à hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no

ordenamento jurídico nacional, trouxe mais dúvidas do que certezas, já que:

 1) não criou mecanismos para que os acordos internacionais de direitos humanos,

aprovados antes da Emenda, pudessem ser incorporados ao texto constitucional;

2) dificultou a tramitação dos referidos tratados no âmbito do Congresso Nacional, tendo em

vista que para a matéria ter status constitucional deverá ser votada, com o mesmo trâmite das

Propostas de Emendas à Constituição, isto é, duas votações em cada uma das Casas do Congresso,

com a aprovação de 3/5 dos parlamentares;

3) colidiu com o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

No estudo comparado das Constituições da Argentina e do Peru, buscou-se ter um

conhecimento das possibilidades utilizadas por outros países, pareceu mais acertado o

posicionamento adotado pelos legisladores argentinos quando alteraram  a Constituição argentina

em 1994, pois foram elencados quais os tratados já ratificados pela Argentina que deveriam ter o

mesmo tratamento, isto é, status de norma constitucional. Essa técnica legislativa serviu de base

para que pensássemos numa proposta legislativa como resultado do estudo que ora está sendo

desenvolvido.

No caso brasileiro os regimentos  da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o

Regimento Comum do Congresso Nacional não atendem às necessidades decorrentes do

                                                                                                                                                                 



70

especificado no § 3º do art. 5º da Constituição Federal. Esforços vem sendo desenvolvidos por

deputados e senadores que apresentaram Propostas de Emendas aos respectivos regimentos, mas o

trâmite das matérias dificulta a agilização da solução dos problemas.
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CONCLUSÃO

Os tratados internacionais de direitos humanos surgiram da necessidade de reconhecimento

de direitos elementares à vida,  à saúde, à moradia, à educação, entre outros. Durante anos entidades

de direitos humanos brasileiras lutaram para que esses documentos internacionais, aprovados pelo

Congresso Nacional pudessem ter o mesmo tratamento já adotado por vários países que

internalizaram  os tratados de direitos humanos com o status de norma constitucional.

O trabalho não se preocupou com aspectos estatísticos elaborativos, mas em estabelecer

uma linha de compreensão racional da história, através do desenvolvimento dos direitos humanos

no mundo, nos processos constitucionais, principalmente o brasileiro até os dias de hoje, tendo

como objetivo principal a análise dos efeitos do § 3º do Art. 5º da Constituição Federal na

tramitação dos tratados internacionais de direitos humanos, no âmbito do Legislativo.

Baseado em autores juristas e especialistas em direitos humanos e parlamentares como

Francisco Rezek, Aliomar Baleeiro, Norberto Bobbio, Flavia Piovesan, Valério Mazzuolli, Maria

Victoria Benevides, Vanessa Batista, Dimitri Dimoulis, Fernando Coruja, Helio Bicudo, Zulaiê

Cobra, Aloízio Mercadente, o trabalho demarcou um campo variado de visões para, no curso dos

quatro capítulos desenvolvidos, imprimir um conjunto de observações e questionamentos a respeito

das contribuições oferecidas pelos autores em comento para a cidadania e para os estudos de

direitos humanos.

De fato, os tratados internacionais de direitos humanos, vêm sendo incorporados por países

desde a década de setenta, sendo que o Brasil o fez  com a aprovação da Emenda Constitucional nº

45/2004 e a introdução do § 3º ao artigo 5º da Constituição Federal.

As análises, estudos e reflexões percorridas ao longo do presente trabalho representam o

desejo sincero desta autora, uma vez originária dos movimentos de direitos humanos, de contribuir

para a disseminação de um debate que, pelo fardo de antagonismos e responsabilidades sociais nele

envolvidos parece ser urgente e inevitável que seja resolvida a forma como os tratados de direitos

humanos tramitarão no âmbito do Congresso Nacional.
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Diante da inadiável necessidade de adequação regimental, apresentamos, abaixo,

propostas que  coletamos no estudo desenvolvido, com o objetivo de contribuir para a solução da

problemática existente,

1. Dúvida se um tratado é de direitos humanos ou não: Sugerimos a criação de uma

comissão especial mista , tomando por base o Título III – Das Comissões Mistas do

Regimento do Senado Federal, para que a partir dos debates dos parlamentares de

ambas as Casas Legislativas, possa ocorrer a definição se o documento internacional,

encaminhado pelo Executivo para trâmite no Legislativo, é de direitos humanos, ou

apenas dispõe, em partes, de artigos que tratam de direitos humanos;

2. Tramitação nas Casas do Congresso: o § 3º do art. 5º da Constituição Federal

determina que os tratados de direitos humanos são equivalentes à emenda

constitucional. Segundo Batista (2008, p. 33),  a proposta de solução seria a criação de

comissão especial, nas duas Casas do Congresso Nacional, compostas por integrantes

das Comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania; Relações Exteriores e Defesa

Nacional; e de Direitos Humanos e Minorias para apreciação dos projetos de decreto

legislativo destinados à constitucionalização de tratados de direitos humanos. Ao nosso

ver, esta comissão especial aceleraria o trâmite dos tratados e permitiria que os

principais interesses envolvidos  pudessem ser discutidos. A comissão criada

possibilitaria a participação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que não é

ouvida no processo de tramitação dos tratados de direitos humanos;

3. Outra problemática  para a qual procurou-se, nos estudos, encontrar uma proposta de

solução é como os tratados de direitos humanos já aprovados pelo Congresso Nacional

e ratificados pelo Brasil antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº

45/2004, serão internalizados para que tenham status constitucional. Não conseguimos

vislumbrar como resolver tal questão, a não ser que adotássemos a solução tomada pela

Argentina, qual seja: elencar os tratados já ratificados pelo Brasil antes de 2004, que

hoje tem status de lei ordinária, mas deveriam ter status de norma constitucional.

Portanto, por meio de Proposta de Emenda à Constituição, esses tratados podem

internalizar a Constituição Federal, para que venham de fato, no ordenamento jurídico

brasileiro, terem hierarquia de norma constitucional.
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O trabalho, enfim, percorreu uma variedade de visões, na perspectiva de realizar uma

análise com o grau de isenção requerido, mas, sem, em nenhum momento, deixar de se utilizar

também das experiências políticas acumuladas e agora atualizadas pelo autora.

Finalmente, há que se ressalvar, que novos Tratados Internacionais de Direitos Humanos,

no ano de 2009, entrarão em discussão no Congresso Nacional, sendo premente que os membros do

Legislativo encontrem uma solução para o problema em questão.
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