
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS A PARTIR DO CONSTITUCIONALISMO MULTINÍVEL, DO 

TRANSCONSTITUCIONALISMO E DA INTERCONSTITUCIONALIDADE: 

DESAFIOS E LIMITES. 

 

 

 

 

 

 

LAÍS VAZ CORDEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015 



                                                                                                      
     

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 
9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 
impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 
desta data. 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 

  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Laís Vaz Cordeiro 

E-mail: laixvaz@hotmail    

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor Servidor Público Federal 

Agência de fomento: - Sigla: - 

País: Brasil UF: GO CNPJ: - 

Título: O Sistema Interamericano de Direitos Humanos a partir do Constitucionalismo 
Multinível, do Transconstitucionalismo e da Interconstitucionalidade: desafios e limites. 

Palavras-chave: Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. 
Constitucionalismo multinível.  Transconstitucionalismo. 

Interconstitucionalidade. 

Título em outra língua: The Inter-American System of Human Rights From the Multilevel 
Constitutionalism, Transconstitucionalism and Interconstitucionality 
perspectives: Challenges and limits. 

Palavras-chave  

em outra língua: 

Inter-American System of Human Rights Protection. Inter-American 

Court of Human Rights. Multilevel 
constitutionalism.Transconstitucionalism. Interconstitucionality. 

Área de concentração: Direitos Humanos 

Data defesa:   25/11/2015          

Programa de Pós-Graduação:  

Orientador (a): Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho. 

E-mail: saulopintocoelho@yahoo.com.br 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 
 

3. Informações de acesso ao documento:  
Concorda com a liberação total do documento [X]  SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 
envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os 

arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 

conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  
 

_______________________________________      Data: ____ / ____ / _____ 
               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                           
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão 
disponibilizados durante o período de embargo.  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS A PARTIR DO CONSTITUCIONALISMO MULTINÍVEL, DO 

TRANSCONSTITUCIONALISMO E DA INTERCONSTITUCIONALIDADE: 

DESAFIOS E LIMITES. 

 

 

LAÍS VAZ CORDEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Goiás, na linha de pesquisa 

Fundamentos Teóricos os Direitos 

Humanos, como parte dos requisitos para 

a obtenção do grau de Mestre em Direitos 

Humanos, sob a orientação do Prof. Dr. 

Saulo de Oliveira Pinto Coelho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada automaticamente 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG. 
 
 
 

Cordeiro, Laís Vaz 

   O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos a partir 

do Constitucionalismo Multinível, do Transconstitucionalismo e da 

Interconstitucionalidade [manuscrito]: desafios e limites. / Laís Vaz 

Cordeiro. - 2015. 

   123 f. 

 

   Orientador: Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho. 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Pró-reitoria de 

   Pós-graduação (PRPG), Programa  de Pós-Graduação em Direitos Humanos,  

   Goiânia, 2015. 

    Bibliografia. 

    Inclui siglas. 

 

   1. Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. 2. 

Constitucionalismo multinível. 3. Transconstitucionalismo. 4. 

Interconstitucionalidade. I. Coelho, Saulo de Oliveira Pinto , orient. II. 

Título. 

 

 

 

  



LAÍS VAZ CORDEIRO 

 

 

 

O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS A PARTIR DO CONSTITUCIONALISMO MULTINÍVEL, DO 

TRANSCONSTITUCIONALISMO E DA INTERCONSTITUCIONALIDADE: 

DESAFIOS E LIMITES. 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos 

Humanos da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para a obtenção do 

grau de Mestre, perante a banca examinadora constituída pelos seguintes membros. 

Aprovada em 25 de novembro de 2015. 

 

_____________________________________________________ 

     Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho (PPGIDH - UFG) 

Orientador e Presidente da Banca 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Mariah Brochado Ferreira (UFMG) 

Examinador Externo 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Magalhães Bambirra (PPGIDH - UFG) 

Examinador Interno 

 

 

 

 

Goiânia 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Aidamar, e ao meu pai, 

Josuemar, por terem me ensinado a 

importância da busca pelo conhecimento e 

o valor da educação. 

  



 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a todos os professores que sempre estiveram preocupados em 

desenvolver uma formação crítica em seus alunos. Especialmente, ao professor Pedro 

Cáceres, por proporcionar importantes discussões nas escolas secundárias onde leciona 

e ao professor Jean-Marie Lambert, pela imensa contribuição aos meus estudos, através 

de suas obras, as quais tive acesso antes de concluir o ensino médio e que contribuíram 

fundamentalmente para minha decisão sobre a graduação e o mestrado.  

A minha gratidão à professora Geisa Cunha Franco e ao professor João 

Henrique Ribeiro Roriz pelas significativas contribuições para este trabalho, decorrentes 

do processo de qualificação. Aos professores Felipe Magalhães Bambirra e Mariah 

Brochado Ferreira, examinadores dessa dissertação, pela disponibilidade e solicitude na 

participação da Banca de Defesa deste trabalho e pelos valiosos apontamentos. E, em 

especial, ao professor Saulo de Oliveira Pinto Coelho, orientador dessa dissertação, por 

toda atenção e dedicação ao longo da produção deste trabalho.  Aos professores do 

Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos desta universidade, especialmente, 

ao professor Cristiano Novaes de Rezende, pelas aulas ministradas para a vida!  

À Polícia Civil de Goiás e à Justiça Federal, nas pessoas de meus chefes 

imediatos, por entenderem a importância dos estudos em Direitos Humanos e terem 

sempre me apoiado quando houve incompatibilidade de horários. 

Aos colegas de turma, em particular, ao querido Josias pelos incentivos e 

pelos conselhos sempre oportunos em momentos de dificuldades. 

À minha avó, Aidê, que sempre me aconselhava a nunca deixar os estudos. 

Aos amigos e ao namorado, por compartilharem da minha ansiedade e estarem sempre 

ao meu lado. Minha gratidão sobretudo aos meus pais por terem me ensinado, por meio 

de seus ofícios, a tentar buscar a relevância social no desenvolvimento de minhas 

atividades, além de terem sempre me dado todo o apoio necessário para a continuidade 

de minha formação.  

  



 

RESUMO 
 

Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelos membros 

da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, grandes transformações históricas 

ocorreram no cenário internacional. A intensificação da complexidade na sociedade 

mundial acarretou a necessidade de elaboração de novos modelos jurídicos para os 

novos problemas transfronteiriços. Busca-se, nesse trabalho, apresentar e analisar 

criticamente o constitucionalismo multinível, o transconstitucionalismo e a 

interconstitucionalidade e a aproximação dessas perspectivas em relação ao Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), com o fim de se tentar 

compreender os fenômenos de integração e intercâmbio constitucional no âmbito dos 

países latino-americanos. A partir desse objetivo, procura-se apresentar o atual projeto 

do SIDH e, em especial, da Corte Interamericana (Corte IDH), seu órgão jurisdicional. 

Entende-se que a jurisprudência construída por este Tribunal, bem como o “controle de 

convencionalidade” por ela exercido, representam fatores novos nos sistemas jurídicos 

que passam por um processo de integração e, por isso, são relevantes para entender a 

dinâmica contemporânea. Apresenta-se uma breve exposição acerca da atuação do 

SIDH no âmbito brasileiro e suas decorrências, como o posicionamento crítico do Brasil 

em relação a certas solicitações e determinações emanadas pela Comissão e Corte 

Interamericana, respectivamente. Por meio da exposição da jurisprudência da Corte IDH 

nos casos das Leis de Anistia, pretende-se identificar, no atual cenário latino-americano, 

o posicionamento deste Tribunal, tento em vista as perspectivas discutidas, bem como 

delimitar potenciais consequências de cada um dos três modelos de integração 

constitucional analisados, no que diz respeito à hipótese de funcionarem como 

referentes teóricos da experiência latino-americana de promoção consertada dos direitos 

humanos.  Reconhece-se que nenhum dos modelos corresponderia completamente a 

dinâmica política e jurisdicional do SIDH, contudo, espera-se identificar a aproximação 

e o distanciamento do sistema com esses novos modelos constitucionais emergentes na 

seara do Direito Constitucional, levando-se em consideração a delimitação conceitual de 

diretos humanos utilizada para a construção dessa análise, qual seja, que estes se 

constituem como uma classe de conteúdo aberto e variável, incompatível, portanto, com 

um viés universalista-abstrato e uniformizador.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Sistema Interamericano de Proteção de Direitos 

Humanos. Constitucionalismo multinível.  Transconstitucionalismo. 

Interconstitucionalidade.  

  



 

ABSTRACT 
 

Since the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights by members of 

the United Nations (UN) in 1948, major historical changes occurred in the international 

arena. The intensification of the complexity of global society led to the need for 

development of new legal models for new cross-border problems. It seeks, in this work, 

display and critically analyze the multilevel constitutionalism, transconstitucionalism 

and interconstitucionality and approach these perspectives in relation to the Inter-

American System of Human Rights Protection (ISHR) in order to try to understand the 

phenomena of constitutional integration and exchanges in Latin American countries. 

From this objective, it seeks to present the current Project of ISHR and in particular the 

Inter-American Court (IACHR).It is understood that jurisprudence built by the IACHR, 

as well as the "conventionality control”, represent new factors in the legal systems that 

undergo a process of integration and therefore are relevant to understanding the 

contemporary dynamic. It presents a brief statement about the ISHR's performance in 

the Brazilian context and its consequences, as the critical position of Brazil in relation to 

certain requests and determinations issued by the Commission and Inter-American 

Court, respectively. Through the exposure of the Inter-American Court jurisprudence in 

cases of amnesty laws, we intend to identify, in the current Latin American scene, the 

placement of this Court, I try to view the prospects discussed and delineate potential 

consequences of each of the three constitutional integration models analyzed with 

regard the hypothesis of functioning as theoretical references at the Latin American 

experience of human rights promotion. It is recognized that neither model completely 

correspond to legal or political dynamics of the ISHR, however, it is expected to 

identify the approach and the distance of this system about these new emerging 

constitutional models of Constitutional Law, considering  the conceptual delimitation of 

Human Rights used for the construction of this analysis, that is, they are constituted as 

an open content class, which is incompatible therefore with a universal-abstract and 

unifying bias.  

 

Keywords: Human Rights. Inter-American System of Human Rights Protection. Inter-

American Court of Human Rights. Multilevel constitutionalism.Transconstitucionalism. 

Interconstitucionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexidade característica da sociedade mundial hodierna, na qual se 

desenvolvem múltiplas relações em um contexto de diversidade cultural, econômica, 

política e social, traz a exigência de novas leituras sobre os sistemas jurídicos e os 

fenômenos de integração e intercâmbio constitucional. 

A globalização econômica permitiu que os indivíduos buscassem bens e 

produtos além das fronteiras nacionais, o que favorecera o aumento das trocas 

comerciais e culturais ao redor do globo, além de ampliar as relações jurídicas.  Os 

países, em sua maioria, tornaram-se interligados entre si. Nesse cenário, os Estados 

nacionais começaram a perder hegemonia dentro de suas fronteiras, o que ocorreu 

concomitantemente ao surgimento de novas forças transnacionais, ao fortalecimento do 

Direito Internacional e das organizações internacionais. 

Criada inicialmente para conferir o equilíbrio e, consequentemente, a paz no 

sistema internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a dirigir sua 

atenção à proteção global dos direitos humanos por meio da criação de órgãos, da 

elaboração de tratados e da realização de conferências sobre temas gerais e específicos 

dos direitos do homem, especialmente após a experiência da Segunda Grande Guerra 

Mundial. 

O contexto mundial após a Segunda Guerra foi caracterizado pelo 

surgimento do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e de três 

sistemas regionais: o europeu, o africano e o americano. Devido às peculiaridades 

regionais, cada sistema regional foi constituído ao seu tempo e por seus próprios 

instrumentos jurídicos os quais coexistem harmonicamente com o sistema internacional, 

regido, principalmente, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. 

Os direitos humanos logo passaram a fazer parte da agenda internacional. 

Neste trabalho propõe-se o estudo do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos (SIDH) e, em especial, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH), por sua importância para a efetivação da tutela internacional dos direitos 

humanos na América Latina.  

Apresenta-se a análise do Sistema Interamericano e de seu tribunal a partir 

do constitucionalismo multinível, do transconstitucionalismo e da perspectiva 
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interconstitucional devido à notória insuficiência do paradigma estatal do 

constitucionalismo para a solução dos problemas constitucionais, incluídos nesses as 

violações de direitos fundamentais ou humanos. Questiona-se, neste estudo, quais são as 

possibilidades proporcionadas por cada um desses modelos no ambiente latino-

americano. Também tenta-se identificar em que sentido se aproximam ou se distanciam 

as perspectivas apontadas em relação ao projeto político e jurisdicional em 

desenvolvimento no sistema protetivo interamericano. 

Desta forma, o objetivo principal desse trabalho é analisar criticamente o 

constitucionalismo multinível, a teoria transconstitucional e a teoria interconstitucional, 

a fim de se verificar a aproximação destas com a atual conjuntura constituinte do 

Sistema Interamericano e em relação à atuação da Corte Interamericana nos casos 

contenciosos contra os Estados Partes da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH), nos quais foram invalidadas as leis de anistia. Dar-se-á atenção especial ao 

posicionamento do Estado brasileiro perante este sistema. 

Para que se estabeleça uma diligente abordagem capaz de atingir a 

finalidade proposta, torna-se imprescindível um tratamento interdisciplinar, uma vez 

que a complexidade da reflexão exigida para tal propósito não pode se resumir a um 

campo do conhecimento. Busca-se, portanto, afastar a fragmentação do conhecimento 

por meio dos três modelos supracitados e outras referências. 

Para tentar atingir o objetivo proposto, este trabalho foi dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo, busca-se apresentar o constitucionalismo multinível, a 

teoria transconstitucional e a interconstitucional. Teresa Freixes, Felipe Bambirra, 

Marcelo Neves, Canotilho, Saulo Coelho e Alessandra Silveira têm por objetivo buscar 

a compreensão e o esclarecimento de questões relevantes sobre o constitucionalismo no 

âmbito da sociedade mundial hodierna.  

As teorias supracitadas surgem a partir da complexidade inerente a 

sociedade global contemporânea, na qual os problemas constitucionais, de direitos 

humanos ou fundamentais e de controle e limitação do poder, extrapolam os limites 

estatais e passam a ser objeto de mais de um ordenamento jurídico. 

No constitucionalismo multinível, exige-se uma estrutura ordenada e 

hierarquizada, não presente no transconstitucionalismo e estruturalmente diferente da 

perspectiva interconstitucional. É o modelo em vigência na União Europeia, em razão 

do caráter supranacional das normas de Direito Comunitário, e, portanto, é a perspectiva 

majoritariamente aceita para se explicar o fenômeno de integração constitucional, 
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caracterizada pela primazia de um ordenamento. Busca superar, no entanto, uma 

compreensão simplista do princípio da hierarquia ao considerar também os conceitos da 

diferença, em contraposição à unidade, e da pluralidade, paralelamente à 

homogeneidade, na tentativa de empenhar-se para uma atuação cooperativa e dialogal 

entre ordens jurídicas diversas.  

A grande diferença entre a perspectiva transconstitucional e 

interconstitucional está no fato de que a perspectiva de Marcelo Neves prescinde de um 

ordenamento essencialmente constitucional, podendo desenvolver-se em diversas 

ordens desde que essas tratem de conteúdos constitucionais: o transconstitucionalismo, 

portanto, pode se desenvolver em ordens não estatais.  

 A teoria de Canotilho, por sua vez, trata essencialmente da relação entre 

diversas constituições no mesmo espaço político, o que indica a preponderância dos 

Estados constitucionais que buscam integrar-se aos demais por meio de uma rede de 

interconstitucionalidade baseada na interculturalidade. Considera-se o modelo 

interconstitucional como uma variável crítica do constitucionalismo multinível.  

No decorrer do segundo capítulo busca-se apresentar o atual projeto do 

SIDH e da Corte IDH.  O Sistema Interamericano compõe-se fundamentalmente de dois 

regimes:  da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Convenção 

Americana (CADH).   

Considera-se que a Convenção Americana, também conhecida como “Pacto 

de São José da Costa Rica”, constitui-se como o instrumento de maior relevância nesse 

sistema de proteção regional. Nela, além de estarem positivados os direitos humanos a 

serem tutelados no âmbito interno dos Estados e resguardados internacionalmente, estão 

estabelecidas também a organização, as funções, a competência e os procedimentos da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da Corte IDH, os principais 

órgãos desse sistema.  

Ressalta-se aqui a importância de se aprofundar no estudo da Corte 

Interamericana, a qual possui competência jurisdicional e, portanto, configura-se como 

um dos órgãos centrais do Sistema Interamericano. Logo no primeiro capítulo será 

observado que de acordo com a Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann, a 

partir da qual foram construídas as bases da Teoria Transconstitucional e alguns aportes 

da Teoria da Interconstitucionalidade, tribunais e juízes constituem o centro do sistema 
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jurídico. Não considera-se, entretanto, a Corte IDH como único centro desse sistema, 

em razão da jurisdição prestada pelas Supremas Cortes dos Estados latino-americanos e 

de outros tribunais que possam vir a tratar matéria constitucional ou de direitos 

humanos no âmbito da América Latina. 

No segundo capítulo também será verificada a atuação do SIDH no 

ambiente brasileiro, tanto por meio de medidas cautelares emitidas pela Comissão, 

como das decisões proferidas pela Corte Interamericana em diversos casos concretos em 

que o Estado brasileiro figurou ou figura como demandado.  

Por meio da apresentação dos casos admitidos no Sistema Interamericano 

contra o Brasil será possível verificar a relação existente e a relação a ser construída ao 

que tange os modelos de integração jurídica em análise. Considera-se, a partir deste 

estudo, que a posição do sistema interno brasileiro, seja por parte do poder executivo ou 

do poder judiciário, é compatível com a necessidade de se modular a interação sistêmica 

mediante a perspectiva interconstitucional e intercultural, pois o contrário poderia 

significar a aceitação de um modelo universalista que poderia levar a uniformização dos 

direitos humanos, incompatível, portanto, com a ampla noção de direitos humanos. 

No terceiro e último capítulo, primeiramente se procede a uma exposição 

crítica dos modelos apresentados. A partir da constatação de que cada perspectiva 

analisada, desenvolvida a partir da necessidade de revisão do paradigma constitucional, 

apresenta uma estrutura diferente que pode levar a distintas possibilidades para a 

integração constitucional, procura-se elucidar essas potenciais consequências no âmbito 

do Sistema Interamericano. 

A partir dessa apreciação crítica, é apresentado o conceito de direitos 

humanos sob o qual se desenvolve a análise proposta. Para fins de delimitação 

conceitual, torna-se pertinente destacar que a concepção de direitos humanos adotada 

nessa pesquisa é abrangente: antes de os entender a partir das declarações internacionais 

existentes e classificá-los entre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, os direitos humanos são preliminarmente compreendidos como uma classe de 

conteúdo variável e aberto, cuja interpretação jurídica acerca de seu conteúdo pode 

modificar-se de acordo com o contextual histórico, social e cultural em que se dá a 

prestação jurisdicional. 

Posteriormente, procura-se verificar a aproximação ou distanciamento do 

constitucionalismo multinível, do transconstitucionalismo e da interconstitucionalidade 

em relação ao SIDH, por meio da análise da jurisprudência da Corte Interamericana. O 
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cerne desta análise será constituído pelos casos contenciosos relativos à invalidação das 

leis de anistias em face da Convenção Americana, em razão da relevância atribuída a 

essas leis para o início do processo de democratização dos países latino-americanos e 

sua inerente consequência para a construção e desenvolvimento dos sistemas legais 

internos voltados à indispensável observância dos direitos fundamentais na região. 

Ressalta-se que este estudo não dedica-se a audaciosa tarefa de identificar 

uma resposta última ou definitiva para os complexos problemas referentes aos novos 

caminhos do constitucionalismo no ambiente latino-americano.  

A partir da delimitação empreendida, foi possível perceber que nenhum dos 

modelos apresentados corresponde perfeita e completamente à dinâmica política e 

jurisdicional contemporânea do SIDH. Fora verificado, no entanto, o potencial da teoria 

da interconstitucionalidade que, ao dar-se por meio de uma rede de constituições de 

estados soberanos voltada à interculturalidade, poderia atender de forma positiva às 

necessidades de integração jurídica e de promoção dos direitos humanos no Sistema 

Interamericano, uma vez que essa perspectiva permite a manutenção do valor e a função 

identificadora das constituições dos Estados latino-americanos, sem configurar-se como 

um modelo constitucional provinciano e disfuncional. 

  



6 

 

1. CONSTITUCIONALISMO MULTINÍVEL, 

TRANSCONSTITUCIONALISMO E INTERCONSTITUCIONALIDADE: TRÊS 

MODELOS POSSÍVEIS PARA A COMPREENSÃO DO FENÔMENO DE 

INTEGRAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Neste capítulo procura-se proceder a uma análise crítica acerca do 

constitucionalismo multinível, da teoria do transconstitucionalismo e da teoria 

interconstitucional, por constituírem esses três modelos teóricos novos caminhos a 

serem percorridos na tentativa de dar efetivas respostas aos problemas complexos 

inerentes ao desenvolvimento da sociedade mundial contemporânea e, em especial, aos 

fenômenos de integração e intercâmbio constitucional. 

O constitucionalismo multinível, modelo teórico mais aceito para se 

explicar o fenômeno de integração constitucional europeu, é apresentado a partir de 

Teresa Freixes e Felipe Bambirra. O sistema jurídico multinível é inspirado nos 

modelos federativos característicos de estados complexos. Como diversos níveis de 

produção do direito passaram a convergir sobre a regulação de uma mesma matéria, 

restou inviabilizada essa abordagem em um único sistema jurídico, levando à 

necessidade de integração constitucional. Depreende-se, a partir dessa perspectiva, que 

a estrutura ordenada e hierarquizada já existente na Europa é imprescindível a essa 

integração. 

Já a teoria do transconstitucionalismo foi elaborada por Marcelo Neves a 

partir da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann e do conceito de “racionalidade 

transversal parcial”. Neves busca extrapolar os limites da ideia de Constituição como 

acoplamento estrutural formulada por Luhmann e demonstrar que é possível que se 

estabeleça, entre sistemas autopoiéticos, mecanismos de aprendizado recíprocos, os 

quais poderão contribuir para que se desenvolvam novas estruturas de troca de 

experiências constitucionais em diversos planos, inclusive nos planos regional e 

internacional (Cf. ELMAUER, 2013, p.855-864).  

Por fim, a teoria da interconstitucionalidade, a qual baseia-se nas relações 

interconstitucionais de concorrência, convergência, justaposição e conflitos de várias 

constituições e de vários poderes constituintes no mesmo espaço político. Canotilho (Cf. 

2012, p. 266-271) busca na perspectiva cultural de Peter Häberle o desenvolvimento da 

interconstitucionalidade, que sugere uma Constituição aberta, múltipla e intercultural, 

fundamentada na pluralidade.  
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Trabalha-se a relação entre Interconstitucionalidade e Interculturalidade, na 

qual se destaca a importância dos mecanismos de comunicação entre as diversas 

culturas como sua condição de possibilidade. Apresenta-se neste contexto os 

posicionamentos de Alessandra Silveira e Saulo Coelho, os quais divergem de Teresa 

Freixes quanto ao constitucionalismo multinível ao considerarem as possibilidades 

proporcionadas pela perspectiva interconstitucional mais condizentes com a necessidade 

de promoção dos direitos humanos. 

Conquanto a teoria de Canotilho seja considerada uma espécie do gênero 

transconstitucional por Marcelo Neves, neste trabalho essas teorias são tratadas de 

forma independente. 

 

1.1. O Constitucionalismo multinível  

 

O constitucionalismo multinível é, no atual cenário mundial em que um 

mesmo problema constitucional no caso concreto é concomitantemente objeto de 

diversos ordenamentos, o modelo mais aceito para se explicar o fenômeno da integração 

constitucional. 

 Enquanto o modelo transconstitucional desenvolve-se por meio do 

arcabouço teórico de Marcelo Neves no Brasil, tanto as bases teóricas da 

interconstitucionalidade quanto as do constitucionalismo multinível desenvolvem-se no 

ambiente da União Europeia. Isso se dá pelo fato, avaliado por Coelho (Cf. 2015), de 

que a Europa reaparece como um paradigma de vanguarda, considerando-se seu arranjo 

geopolítico institucionalizado, democrático e republicano. 

Em razão do caráter supranacional atribuído às normas de Direito 

Comunitário em vigência na União Europeia, pode-se afirmar que o fenômeno de 

integração constitucional europeu modula-se por meio do constitucionalismo multinível. 

Para Bambirra (Cf. 2014, p.309), as propostas de construção de um sistema multinível, 

com uma competência federal estritamente delimitada, destacam-se dentre outras 

propostas que buscam um sistema mais seguro, eficiente e menos seletivo em relação à 

garantia de paz e dos Direitos Humanos Fundamentais.  
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Como o constitucionalismo multinível é o modelo teórico majoritariamente 

aceito para se explicar o fenômeno da integração constitucional europeia, esse debate 

interessa ao contexto latino-americano e ao Brasil devido ao raciocínio semelhante que 

pode-se vislumbrar nas dinâmicas da jurisdição interamericana e da jurisdição 

constitucional brasileira, que apesar de possuírem suas peculiaridades, coincidem com o 

caso europeu em relação à complexidade de suas estruturas, que possuem, portanto, 

potencial multinível. (Cf. COELHO, 2015). 

Busca-se, neste capítulo, apresentar os diferentes posicionamentos de alguns 

estudiosos frente ao fenômeno da integração constitucional tendo em vista as 

perspectivas do constitucionalismo multinível, do transconstitucionalismo e da 

interconstitucionalidade, bem como a relevância desses modelos para a busca da 

efetividade da proteção dos direitos humanos.  

 

1.1.1. Constitucionalismo multinível: a experiência europeia de integração 

constitucional 

 

Teresa Freixes é uma das principais referências europeias nesse debate e 

defende a perspectiva multinível como a mais adequada para se entender o fenômeno de 

integração constitucional no âmbito europeu. Com a globalização e os processos de 

integração regional, não é mais possível abordar os modelos de convivência em um só 

sistema jurídico, pois os diversos níveis de produção do direito passaram a convergir 

sobre a regulação de uma mesma matéria no caso concreto. (Cf. FREIXES, 2015). 

Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, as normas de valor 

constitucional passaram a conter cada vez mais explicitamente as declarações de valores 

fundamentais. A integração constitucional é apresentada, desta forma, levando-se em 

consideração a positivação de valores e o constitucionalismo multinível:  essa 

perspectiva baseia-se em um constitucionalismo de valores, incorporados como tais nas 

normas supremas, sobre as quais se constroem e das quais derivam os textos legais. 

Verifica-se que a partir do nascimento do Conselho da Europa, 

fundamentado no Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos produziram um 
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reforço jurídico de valores europeus comuns, uma vez que estão cada vez mais 

presentes tanto nos textos dos Tratados da União, como nas constituições de vários 

Estados membros da União Europeia (UE), o que demonstra que eles tornam-se cada 

vez mais importantes juridicamente no contexto da integração europeia.  

Os valores europeus comuns constituem-se como núcleo básico e 

informador de todo ordenamento jurídico, possuem, portanto, função fundamentadora, 

e conduzem o ordenamento em direção a metas ou objetivos pré-determinados. Os 

valores possuem, concomitantemente, uma função crítica, ao servirem como critério 

ou parâmetro de valoração de atos ou condutas. Assim, Freixes atribui aos valores 

europeus comuns, relevante papel no processo de integração jurídica: 

Con ello, también se asegura la unidad del ordenamiento, se 

delimita el significado de las normas y se establecen criterios para 

superar las aparentes antinomias, incorporando al análisis jurídico 

la finalidad integradora propia de los sistemas constitucionales de 

integración surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, que se han 

ido extendiendo en distintos ámbitos geográficos a lo largo de la 

segunda mitad del Siglo XX. (FREIXES, 2015). 

Assim sendo, os valores incorporam conteúdos materiais às constituições e 

adotam funções orientadoras, informadoras e críticas de todo o ordenamento, tanto na 

produção de normas como em sua interpretação e aplicação, além de adquirirem papel 

fundamental e imprescindível no processo de integração constitucional. 

A integração dos sistemas constitucionais que emergiu ao longo da 

segunda metade do século XX dá origem ao sistema jurídico multinível, inspirado nos 

modelos federativos característicos de estados complexos, como o da Alemanha e o 

dos Estados Unidos. O sistema europeu possui uma lógica parecida a desses sistemas 

federativos, no entanto, com um maior grau de complexidade. Não é mais possível 

tratar uma questão jurídica sem levar em conta os diferentes níveis de ordenamentos 

jurídicos que podem influenciar o objeto de análise no caso concreto. Em muitos países, 

a maioria das instituições jurídicas já são reguladas por mais de uma ordem jurídica (Cf. 

FREIXES, 2015). 

A necessidade de estudar instituições, direitos, órgãos e garantias em outros 

ordenamentos, e não apenas nos ordenamentos jurídicos unitários clássicos, próprios do 

estado-nação, é atribuída à globalização, ao fortalecimento do Direito Internacional 

bilateral e multilateral, à integração europeia e ao desencadeamento de processos de 
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restituição de competência de órgãos infraestatais, decorrentes da necessidade de 

abordar melhor as políticas que incidem diretamente sobre a vida dos cidadãos. (Cf. 

FREIXES, 2015). 

É destacada por Freixes uma tendência cada vez maior de se considerar que 

as principais normas que regulam as relações multiníveis são funcionalmente 

constitucionais, apesar de que grande parte delas não se constitui própria ou 

formalmente uma constituição. (Cf. FREIXES, 2015). 

Neste mesmo horizonte, Bambirra (Cf. 2014, p. 338) afirma que, em razão 

do aprofundamento de sua integração, a União Europeia já pode ser caracterizada por 

conter os contornos de uma República Federativa a utilizar o modelo do 

Constitucionalismo Multinível e que,  apesar de não ter sido aprovada uma Constituição 

formal,  pode-se assinalar a natureza quase-constitucional do Tratado da União 

Europeia, o qual, a partir do julgamento Costa/ENEEL na década de 70, passou a ter 

afirmada a sua supremacia sobre as ordens nacionais e, portanto, a direcionar-se  aos 

contornos mais precisos de uma natureza propriamente constitucional.  

Para Freixes (2013, p. 61-62), um dos passos mais importantes, neste 

sentido, foi a adoção do Tratado de Lisboa: 

A lot has been written about the constitutional value of EU Treaties, 

especially following the attempt to pass the Treaty establishing a 

European Constitution that finally led to the adoption of the Treaty 

of Lisbon, into which have been incorporated the vast majority of the 

regulations contained in the failed European Constitution.  

 Após a tentativa fracassada de aprovação do Tratado que estabeleceria a 

Constituição Europeia, fora adotado o Tratado de Lisboa, o qual absorveu a maioria das 

regulações contidas na pretensa Constituição para Europa. Apesar de não ser em si 

mesmo formalmente uma constituição, o Tratado de Lisboa praticamente cumpre essa 

função: “(...) pues se trata de una norma que es el equivalente a la norma fundamental 

de Kelsen  (...) en el ámbito de la Unión Europea, ya que fundamenta el resto de 

normas europeas y vincula a los sistemas jurídicos de los estados miembros de la EU” 

(FREIXES, 2013, p. 62). 

Os Estados membros da União Europeia, são, a partir das normas do 

Tratado de Lisboa, supervisionados por uma espécie de “controle de 
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constitucionalidade”, o qual é realizado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE). Conforme Freixes (Cf. 2015), isso asseguraria a primazia do Direito da UE.  

Bambirra (Cf. 2014, p. 360) esclarece que, com a entrada em vigor do 

Tratado de Lisboa, a Carta Europeia de Direitos Humanos assumiu, conforme o art. 6º, 

§ 1º, do Tratado da União Europeia, status de direito primário da União, o qual possui, 

de acordo com o entendimento do Tribunal da União Europeia, precedência em relação 

aos direitos nacionais. Isso significou o fortalecimento da proteção dos direitos 

humanos e fundamentais tanto em termos de acionabilidade perante tribunais 

internacionais e locais, quanto em relação a força simbólica conferida a estes direitos. 

A divisão de competências no interior dos estados federativos, regionais ou 

no Estado autônomo espanhol, se definem na estrutura das normas constitucionais de 

primeiro e segundo graus. As constituições dos estados, que são normas constitucionais 

primárias ou de primeiro grau, definem o marco geral da distribuição de competências. 

Essa distribuição, por sua vez, concentra-se nas diversas normas constitucionais 

secundárias, “quase-constitucionais”, constitucionais derivadas ou constitucionais de 

segundo grau, como no caso das constituições dos länder alemães, dos estatutos das 

regiões italianas e das comunidades autônomas espanholas. (Cf. FREIXES, 2015). 

Teresa Freixes destaca, neste contexto, o caso espanhol, pelo fato de os 

estatutos autônomos configurarem-se há algum tempo como norma com valor 

constitucional. A descrição constitucional dos estatutos como “normas institucionais 

fundamentais” das comunidades autônomas, com um conteúdo mínimo fixado 

constitucionalmente, com um processo de aprovação e de reforma com características 

especiais e a sua integração no denominado “bloco de constitucionalidade” pela 

jurisprudência constitucional, justifica para grande parte da doutrina que se considerem 

normas constitucionais de segundo grau, estas sim, sujeitas à Constituição. Entretanto, 

percebe-se que, diferentemente do conceito de governança multinível, a expressão 

“constitucionalismo multinível” é raramente empregada na literatura jurídica espanhola: 

However, the concept of multilevel constitucionalismo is still seldom 

employed in Spanish legal literature, a consequence both of it being 

relatively new and of the lack of undisputed acceptance of diferente 

levels in formally or functionally constitutional norms. Among 

politologists, the homonymous concept of multilevel governance, 

directly inspired by the White Paper on European Governance, 

quickly established itself as a paradigm for the analysis of public 

policies. (FREIXES, 2013, p. 62-63) 



12 

 

Os processos de interrelação normativa resultam na necessidade de 

reanalise de múltiplos conceitos, de reinterpretação de conceitos já existentes ou da 

integração de novas instituições à dogmática jurídica. Trabalha-se com a concepção de 

ordenamento como sistema composto por instituições jurídicas, que se integram como 

consequência da evolução e da força que emanam das necessidades sociais. Nesta 

abordagem, acredita-se que essas instituições também podem se transformar, sem se 

desnaturalizar ou se petrificar, tal como já fora advertido por Santi Romano, Hauriou, 

Häberle, ou Mackormick, entre outros. (Cf. FREIXES, 2015). 

Para Freixes, o constitucionalismo multinível pode ser abordado a partir de 

conexões, que se realizam mediante reenvios, entre diversos subsistemas jurídicos, 

presididos, no caso europeu, pelo Direito da União Europeia, pois trata-se do 

ordenamento prevalente. Nesses subsistemas, entretanto, também se produz uma 

integração de Direito internacional no Direito interno, esse último formado em estados 

compostos por um duplo nível de ordenamentos, derivados da distribuição de 

competências entre as instituições do Estado e as instituições de nível regional ou 

subestatal. (Cf. FREIXES, 2015). 

O Tratado da União Europeia, por exemplo, reenvia à Convenção de 

Genebra sobre os refugiados para especificar os direitos que esses têm de ter 

reconhecidos, além de também reenviar às tradições constitucionais comuns e à 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, assim como à Carta Social Europeia. 

Considera-se, como advertira Bambirra, que a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia possui valor jurídico de Tratado. Assim, infere-se que devam ser 

cobrados efeitos no âmbito interno, sem que as leis estatais possam ser contrárias. Os 

efeitos práticos, por sua vez, resultam de normas estatais e outras normas regionais ou 

de aplicação regional da legislação estadual. (Cf. FREIXES, 2015). 

Em uma análise sobre o sistema multinível, Bambirra (Cf. 2014, p. 358-

369) reflete sobre a relação entre o Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos (CEDH) e a Corte Constitucional Alemã: o  TJUE tem 

a competência para examinar normas de direito comunitário e os considera de 

hierarquia superior ao direito interno dos países membros; a CEDH, por sua vez, não 

integra a UE, e, consequentemente, seu tratado constitutivo, a Convenção Europeia do 
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Direito dos Homens
2
, não possui o status de direito comunitário, mas sim de lei 

ordinária federal, o que permite que a Corte Constitucional do país decida no caso 

concreto. Assim, a primeira e última linha de defesa dos direitos fundamentais e 

humanos são as Cortes nacionais.  

As decisões da Corte Europeia funcionam no nível constitucional como 

suporte interpretativo para a determinação do conteúdo e para o alcance dos direitos 

fundamentais e normas constitucionais no âmbito interno da Alemanha. Assim, embora 

a norma da Convenção Europeia do Direito dos Homens esteja abaixo da Constituição 

Alemã, a Constituição deve ser interpretada a partir de sua “afinidade” com o direito 

internacional e o texto da Convenção Europeia. (Cf. BAMBIRRA, 2014, p. 358-364). 

Ou seja, em relação ao TJUE o critério hermenêutico da lex superior é 

usado e aceito, apesar de algumas reservas, mas em relação à Convenção o critério 

não vale tendo-se em vista a Constituição do Estado e as leis federais, as quais 

possuem a mesma hierarquia da Convenção. (Cf. BAMBIRRA, 2014, p. 365 e 366). 

Nota-se que na Alemanha não há resistência ao modelo multinível, o que 

pode ser atribuído ao fato de que constituindo-se enquanto potência mundial, o país 

possui capacidade para alterar as relações jurídicas unilateralmente quando considerar 

que a incidência das normas do direito alienígena em seu território seja prejudicial do 

ponto de vista econômico ou social, diferentemente de outros países considerados 

mais frágeis no âmbito da União Europeia. 

Bambirra menciona a expressão “Federação de Cortes Constitucionais 

Europeias” utilizada pelo professor e juiz da Corte Constitucional Alemã, 

VOßKUHLE, para designar a interação sistemática das três Cortes. Para ele, não se 

trata apenas da sobreposição de proteção a direitos humanos e fundamentais, mas sim 

da coordenação de atividades, sem que haja um garantidor último dos direitos 

humanos. As cortes funcionam, portanto, como pilares da garantia e implementação 

dos direitos humanos na Europa: 

A idéia de uma federação, segundo o jurista, busca superar a imagem 

construída simplificadamente, pautada pelo princípio da hierarquia, 

em que há cortes de posição iguais, superiores ou inferiores, 

                                                           
2
 Entretanto, até ser firmado o Tratado de Lisboa, o qual possui um catálogo de direitos fundamentais com 

força cogente, a Convenção Europeia do Direito dos Homens servia de parâmetro para o Tribunal de 

Justiça da UE. (Cf. BAMBIRRA, 2014, p.361). 
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substituindo-a pela idéia que forma uma federação multinível, em 

que se leva em consideração conceitos  variados, tais quais  unidade,  

diferença,  homogeneidade   e  pluralidade,   limites,   cooperação, 

autonomia, consideração e habilidade para atuar conjuntamente, de 

forma dialogal. (BAMBIRRA, 2014, p.366 e 367). 

Com base nas relações jurídico-políticas entre as três cortes, Bambirra 

elenca, a partir de Dederer, oito princípios que alicerçam as bases da arquitetura 

multinível de proteção aos direitos fundamentais e humanos na Europa:  o princípio da 

supremacia (relaciona-se a aplicabilidade direta ao direito comunitário e mitigada em 

relação à Convenção); o princípio da suspensão da revisão judicial (tanto a Corte 

Constitucional Alemã, quanto a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiram por 

não revisar atos de direito comunitário, enquanto a proteção oferecida pelo sistema 

comunitário for eficiente); o princípio pró-integração (a integração pode avançar 

juridicamente enquanto forem resguardados os direitos fundamentais e humanos); o 

princípio da complementariedade (legislação  sobre direitos humanos deve ser 

aplicada pelas várias cortes); o princípio do diálogo (propicia referências recíprocas 

nos julgados de cada uma das cortes); o princípio do direito humano mais favorável 

(uma vez que os direitos fundamentais e humanos garantidos no plano nacional 

tendem a ser maiores que os exigidos via tratados); o princípio da auto restrição 

judicial (ressalta-se que a Corte Europeia de Direitos Humanos pode deixar espaço 

para a tomada de decisão interna e não decidir o caso integralmente);  e, por fim, o 

princípio da subsidiariedade (exige-se o esgotamento do procedimento interno). (Cf. 

BAMBIRRA, 2014, p. 367 e 368). 

Apesar das críticas em relação à abstração e à falta de regras conclusivas 

no relacionamento entre cada uma das cortes, Bambirra acredita que o fechamento do   

sistema   num   momento   de   desenvolvimento   dessa   recente experiência não 

parece ser uma opção adequada na busca pela concretização da proteção internacional 

dos direitos humanos. As Cortes funcionam sim como um sistema eficiente, ainda em 

desenvolvimento, com a tendência de proporcionar benefícios para a efetivação e 

desenvolvimento dos direitos fundamentais. (Cf. BAMBIRRA, 2014, p.368). 

É importante evidenciar que, para Freixes, todo o conjunto normativo no 

âmbito do constitucionalismo multinível deve estar presidido por uma certa ordem e 

deve responder aos elementos próprios dos sistemas jurídicos, como a unidade, a 
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integridade, a consistência etc. A autora também adverte sobre a necessidade de ser 

levados em conta os princípios acima apresentados. (Cf. FREIXES, 2015). 

Freixes (Cf. 2015) pondera sobre resultados sugestivos analisados a partir 

de outras perspectivas, como a interconstitucional, porém os refuta ao advertir sobre a 

necessidade de se contar com regras claras de interpretação, uma vez que se está 

diante de um sistema complexo, onde nem todas as normas valem o mesmo, nem 

podem ser aplicadas do mesmo modo. Como justificativa para a escolha do 

constitucionalismo multinível, ressalta-se o contexto hodierno no qual subsistem 

sistemas jurídicos que, além de acomodarem-se no processo de integração europeia, 

contam também com diversos níveis jurídicos no âmbito interno. 

A interconstitucionalidade poderia supor uma certa equiparação e 

interrelação normativa entre normas provenientes de distintos emissores que situam-se 

ou podem situar-se em um mesmo plano, o que quebraria a estrutura ordenada e 

hierarquizada já existente:  

Ciertamente, la palabra “inter” supone una cierta equiparación e 

interrelación normativa entre normas provenientes de distintos 

emisores que se sitúan o pueden situarse en el mismo plano, que 

rompería, de aceptarse, la estructura ordenada, jerarquizada en 

cierto modo y organizada también horizontalmente, como es la que 

presenta, por ejemplo, el sistema jurídico español o alemán, en sus 

relaciones internas y en la integración del Derecho de origen 

externo. (FREIXES, 2015). 

Essa é a razão pela qual a análise constitucional de Freixes é construída a 

partir do constitucionalismo multinível (multinível jurídico) e não da 

interconstitucionalidade: em um contexto no qual os Estados não podem mais agir de 

forma isolada na arena internacional e no qual as relações jurídicas se sobrepõem e se 

entrelaçam no nível europeu ou nacional, o direito deve atender a critérios de 

interpretação que dão respostas sistemáticas e relevantes, oferecendo uma solução 

para lacunas ou contradições, além de esclarecer o âmbito da ação das autoridades 

públicas e dos cidadãos. (Cf. FREIXES, 2015). 

Apesar de o direito não conseguir dar respostas para todos os problemas, 

sem o direito e sem o sistema jurídico multinível, não se pode contar com as devidas 

garantidas do procedimento democrático, a segurança jurídica e o conjunto de valores 

que presidem, no contexto europeu, as atuações dos poderes públicos e da cidadania. 

(Cf. FREIXES, 2015). 
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Bambirra (Cf. 2014, p.303) também defende que a implementação e 

efetivação dos direitos humanos depende dos sistemas multiníveis, uma vez que estes 

acabam por outorgar condições reais de promovê-los e garanti-los numa esfera superior 

ao sistema restrito aos Estados nacionais.  

A partir do sistema multinível, para Bambirra (Cf. 2014, p.304), o Estado 

que falhar no cumprimento de suas obrigações em relação à observância dos direitos 

humanos poderá vir a sofrer sanções de organismos internacionais. Assim como vários 

outros problemas globais, as violações de direitos humanos podem ser combatidas a 

partir da criação de estruturas que garantam a experiência e memória da cooperação 

institucional em nível mundial. Assim, o constitucionalismo multinível representaria um 

modelo que possui como vantagem a possibilidade de solucionar tais questões 

preservando, simultaneamente, a particularidade de cada Estado e, consequentemente, 

de cada povo politicamente organizado.  

Apesar de favorável à perspectiva do constitucionalismo multinível, 

Freixes apresenta um caso menos oportuno a essa perspectiva, qual seja a adoção de 

um tratado relativo a medidas de coordenação econômica no âmbito da UE. Com o 

Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação na União Econômica e Monetária 

da União Europeia, assinado em 2 em março de 2012, o qual dispunha que suas 

normas deveriam ser incorporadas à legislação nacional dos Estados Parte em até um 

ano, ocorreu a aprovação de medidas de austeridade e de equilíbrio financeiro e 

orçamentário que, por sua vez, influenciaram negativamente a observância de direitos 

sociais.  

Conquanto considere necessário o controle do déficit econômico em uma 

época de crise, Freixes acredita que nesta ordem jurídico-constitucional multinível, 

deveria existir um maior grau de legitimidade resultante da tomada de decisões, que 

poderia se concretizar se os eleitos, a começar pelo Parlamento Europeu, pudessem 

estar presentes na adoção de medidas que causem grandes repercussões nos direitos 

dos cidadãos e no controle de sua execução. (Cf. FREIXES, 2015).  

Devido a essa falta de legitimidade na tomada de decisões e de outras 

possibilidades adversas do constitucionalismo multinível, verificam-se posicionamentos 

mais críticos sobre esse modelo, o que será visto em momento oportuno. A seguir, será 

apresentada a Teoria Transconstitucional, construída pelo teórico brasileiro Marcelo 
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Neves para também tentar explicar as relações de interação entre diferentes ordens 

jurídicas já existentes na sociedade mundial contemporânea.  

 

1.2. A Teoria Transconstitucional  

 

A crescente complexidade inerente a sociedade mundial desenvolve-se por 

meio das múltiplas relações em um contexto de diversidade cultural e social, em que 

também a economia, as telecomunicações, a política e o direito assumem aspectos 

transfronteiriços. Essa conjuntura, por sua vez, demanda alternativas teóricas no campo 

de estudos do Direito Constitucional e da solução de seus problemas. 

O teórico brasileiro Marcelo Neves apresenta a transconstitucionalidade 

com o objetivo de suprir as exigências de uma sociedade mundial hipercomplexa ao que 

tange os problemas constitucionais, representando um modelo inovador para os debates 

na seara do Direito Constitucional e também do Direito Internacional Público. 

 

1.2.1. Transconstitucionalidade: uma proposta para a superação do paradigma 

estatal do constitucionalismo 

 

A Teoria Transconstitucional de Marcelo Neves propõe o entrelaçamento 

entre ordens jurídicas estatais, internacionais, transnacionais, supranacionais e locais 

para a solução de problemas constitucionais, ou seja, aqueles relativos à violação dos 

direitos humanos ou fundamentais e ao controle e limitação do poder jurídico-político.  

Rocha (2013, p. 55) apresenta sua explicação para a terminologia adotada 

por Neves: “É trans porque supera o modelo convencional de abordagem do Direito 

Constitucional como reflexo da identidade soberana de um povo. Trata-se do 

reconhecimento da utilidade das experiências alienígenas em nível de racionalização 

sistêmica”.  

As questões constitucionais tornaram-se relevantes para outras ordens 

jurídicas de forma simultânea, inclusive para ordens não estatais, exigindo-se novos 
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mecanismos de trocas de experiência no âmbito do direito, além de um maior grau de 

interdisciplinaridade.  

Conforme Soliano (Cf. 2012, p.5-6), a obra de Marcelo Neves parte da 

percepção de que os relacionamentos transconstitucionais já existem e, por isso, 

precisam ser trabalhados para que se dê maior coerência e amplie suas possibilidades de 

execução. No entendimento do autor, a relevância da perspectiva transconstitucional 

está no fato de que a autonomia das ordens jurídicas não é prejudicada, pois o 

transconstitucionalismo visa uma integração antes de uma submissão.  

A proposta transconstitucional corresponderia, portanto, à superação do 

paradigma estatal do constitucionalismo, bem como à transposição dos debates monista 

e dualista predominantes no panorama do Direito Internacional Público clássico.  

Assim, o esclarecimento de questões relevantes sobre o constitucionalismo no âmbito 

da sociedade mundial coloca em dúvida a relação, aparentemente necessária, entre 

ordenamento jurídico e soberania nacional. (Cf. SOLIANO, 2012, p. 4).  

O transconstitucionalismo, assim como as racionalidades transversais, 

apresenta-se como uma exigência funcional e, ainda, como uma pretensão normativa da 

sociedade mundial contemporânea. Em relação a exigência funcional, Neves (Cf. 2009, 

p. XXIV-XXV) considera o transconstitucionalismo como fator de integração sistêmica 

da sociedade hipercomplexa da atualidade, o qual levaria a promoção de uma “ordem 

diferenciada de comunicações”. Em relação à pretensão normativa, o 

transconstitucionalismo seria fundamental à integração social para enfrentar o problema 

da inclusão e da exclusão de pessoas.  

O conceito de Constituição considerado para tratar o 

transconstitucionalismo remete-se ao seu sentido moderno, ou seja, aquele que 

relaciona-se com as transformações estruturais que resultaram na diferenciação 

funcional da sociedade.   Para Marcelo Neves (Cf. 2009, p. XXII) dois problemas foram 

fundamentais para o surgimento da Constituição em sentido moderno: a emergência das 

exigências de direitos fundamentais ou humanos e a questão organizacional da limitação 

e do controle interno e externo do poder.  

A integração da sociedade mundial fez com que esses problemas 

constitucionais passassem a exigir soluções de outras ordens jurídicas, inclusive não 
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estatais, de forma simultânea, e, então, o constitucionalismo emancipou-se do Estado-

nação, constituindo terreno fértil ao transconstitucionalismo: 

O direito constitucional, nesse sentido, embora tenha a sua base 

originária no Estado, dele se emancipa, não precisamente porque 

surgiu uma multidão de novas Constituições, mas sim tendo em vista 

que outras ordens jurídicas estão envolvidas diretamente na solução 

dos problemas constitucionais básicos, prevalecendo, em muitos 

casos, contra a orientação das respectivas ordens estatais. (Cf. 

NEVES, 2009, p. XXI) 

 

O tipo estrutural da sociedade moderna também é objeto da perspectiva 

transconstitucional. A sociedade mundial é considera multicêntrica e policontextural. 

Neves, seguindo Hauke Brunkhorst, aproxima o conceito de sociedade moderna ao 

conceito de sociedade mundial tratando-as como sinônimas.  

O papel fundamental dos Estados é, no entanto, ressaltado para a reprodução 

da sociedade mundial: “(...) a sociedade moderna nasce como sociedade mundial, 

apresentando-se como uma formação social que se desvincula das organizações 

políticas territoriais, embora estas, na forma de Estados, constituam uma das dimensões 

fundamentais a sua reprodução.” (NEVES, 2009, p. 26). 

A sociedade mundial constitui-se, desta forma, como uma “conexão unitária 

de uma pluralidade de âmbitos de comunicação” a partir de relações de concorrência e 

de complementaridade de maneira simultânea. (Cf. NEVES, 2009, p. 26). 

Torna-se pertinente destacar as observações de Neves acerca do sistema 

econômico. Por caracterizar a sociedade mundial como multicêntrica, Neves afasta-se 

da abordagem de Immanuel Wallerstein. De acordo com a Teoria do Sistema-Mundo de 

Immanuel Wallerstein, a qual apresenta o sistema internacional sob a lógica da 

acumulação capitalista, na estrutura internacional, caracterizada pela relação de 

dependência entre os países, os Estados estão divididos em centrais, semiperiféricos e 

periféricos. (Cf. WALLERSTEIN apud NOGUEIRA et ali, 2005, p. 123).  

Apesar de Neves, ao contrário de Wallerstein, caracterizar a sociedade 

mundial como multicêntrica, o autor aproxima-se de Wallerstein ao admitir que ela se 

desenvolva primariamente com base nas expectativas cognitivas, em especial a partir do 

sistema econômico.
3
 

                                                           
3
 Poderia apresentar-se interessante uma reflexão sobre eventuais contradições na teoria de Marcelo 

Neves por distanciar-se de Wallerstein ao descrever a sociedade mundial como multicêntrica e, 
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A sociedade mundial pode ser caracterizada por “um primado social da 

economia” ou como uma “sociedade econômica”, pois nos ambientes dos diversos 

sistemas parciais da sociedade mundial, a economia constitui o mais relevante fator, a 

ser observado preliminarmente. Isso acontece, pois a economia está equipada com o 

mais forte código binário entre um “sim” e um “não”, que corresponderia a diferença 

entre “ter” e “não ter”. Essa primazia do sistema econômico pode levar a experiências 

de desdiferenciação economicamente condicionada no âmbito da sociedade mundial. 

(Cf. NEVES, 2009, p.29). 

Enquanto no plano estrutural o primado é da economia, no nível da 

semântica (da autodescrição da sociedade) o sistema dos meios de comunicação de 

massa assume o primado na sociedade mundial. O sistema econômico e o sistema dos 

meios de comunicação não dependem da segmentação territorial para se reproduzirem, 

diferentemente do sistema político, que ainda depende fortemente dos Estados para se 

reproduzir.   

Embora Neves não aponte nessa perspectiva uma relação causal, pode-se 

afirmar, a partir de uma visão crítica, que dentre outros fatores, o sistema dos meios de 

comunicação, nas sociedades de consumo, leva à primazia do sistema econômico na 

sociedade global. 

Ao reconhecer o primado da economia e da mídia sobre os outros sistemas, 

Neves poderia estar colocando em xeque sua própria teoria, mas o autor afirma que o 

primado de uma esfera não é condição suficiente para que haja a “expansão” de um 

campo sem reconhecimento da relevância da racionalidade de outro. Ou seja, a 

“hegemonia” de um campo não significa necessariamente sua “expansão imperial”, uma 

vez que pode haver o primado, sem que se desconheça a importância da outra esfera 

comunicativa para a sociedade heterogênea. 

Por outro lado, a dependência do sistema político em relação a segmentação 

territorial dos Estados persiste porque os pressupostos para a legitimação política ainda 

estão vinculados aos contextos regionais, ou seja, à tomada de decisões coletivamente 

vinculantes ainda permanece dependente de processos políticos que se desenvolvem nos 

planos regionais.  Luhmann observa que não há perspectivas de uma política mundial 

independente dos Estados. O mesmo ocorre com o sistema jurídico, pois o 

“acoplamento estrutural do sistema político e do sistema jurídico através de 

                                                                                                                                                                          
paradoxalmente, recorrer a utilização de termos como “países centrais” e “países periféricos” para 

apresentar os limites da perspectiva transconstitucional.  
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Constituições não tem correspondência no plano da sociedade mundial”. (LUHMANN 

apud NEVES, 2009, p. 31).  

Essa dependência da segmentação territorial, de acordo com a perspectiva 

transconstitucional, torna os sistemas político e jurídico relativamente fracos perante os 

outros sistemas (em especial, os sistemas econômico e o dos meios de comunicação em 

massa). É exatamente essa força crescente desses sistemas baseados primariamente em 

expectativas cognitivas, que torna imprescindível a emergência de uma “nova ordem 

mundial”. (Cf. NEVES, 2009, p. 31). 

O entendimento de que a reprodução dos sistemas político e jurídico 

dependam da configuração do Estado, por sua vez, evidencia potenciais problemas da 

perspectiva transconstitucional, a qual é delineada apenas no sistema jurídico. No 

transconstitucionalismo, busca-se a redução da influência do sistema político estatal, o 

que coloca em dúvida a pertinência da utilização do conceito de Constituição, 

formulado a partir da ideia do acoplamento estrutural entre o sistema político e o 

jurídico (em termos luhmannianos). Não obstante, Neves (Cf. 2009, p. 285) admite que 

o transconstitucionalismo, assim como as racionalidades transversais parciais, 

constituem-se como “produtos escassos” na sociedade mundial hodierna, configurando-

se como pretensões.  

Destacam-se duas compreensões básicas e distintas em relação a essa nova 

ordem mundial que se estabelece contemporaneamente. A primeira vertente, de Anne-

Marie Slaughter, propõe que a nova ordem relacione-se especificamente com o trabalho 

em redes de cooperação e administração de conflitos entre diversos agentes estatais. A 

nova ordem é compreendida como “uma ordem baseada em uma rede tridimensional 

intrincada de conexões entre instituições estatais desagregadas”.  (SLAUGHTER apud 

NEVES, 2009, p.32). 

Já a segunda vertente, de Gunther Teubner, aposta no enfraquecimento do 

Estado, na desvinculação do direito ao âmbito estatal e dá ênfase a “constituições civis” 

da sociedade mundial:  

A globalização corta os vínculos íntimos do direito ao discurso 

político democraticamente legitimado do Estado Nacional. Na vida da 

globalização, a política foi claramente ultrapassada pelos outros 

sistemas sociais [...], não apenas perdeu o seu papel de liderança, mas 

regrediu nitidamente em comparação com outros âmbitos parciais da 

sociedade. (TEUBNER apud NEVES, 2009, p.33). 

 

Marcelo Neves (Cf. 2009, p.34) acredita que paradoxalmente à diminuição 

da capacidade regulatória do Estado a partir da emergência de novos problemas globais, 
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relaciona-se o incremento das tarefas que se apresentam ao Estado em face dos novos 

desafios da sociedade mundial. Desta forma, entende ser mais pertinente a análise que, 

sem ignorar a emergência de novos atores, sistemas, “regimes” ou redes globais com 

pretensão de tomar decisões coletivamente vinculantes e produzir normas jurídicas, leve 

em conta que o Estado ainda é o locus fundamental da reprodução da nova ordem 

mundial.  

No transconstitucionalismo busca-se superar a teoria luhmaniana ao que 

tange a noção de Constituição como acoplamento estrutural. Para Luhmann, a 

Constituição corresponde ao acoplamento estrutural entre direito e política. Neves (Cf. 

2009, p. 49), por sua vez, desenvolve a ideia da racionalidade transversal para tratar das 

Constituições transversais e do transconstitucionalismo, especificamente. A partir da 

existência dos acoplamentos estruturais, é construída a racionalidade transversal, a qual 

implica um aprendizado recíproco entre as esferas da sociedade. Porém, à luz da ideia 

de Constituição transversal, ressalta-se que embora o acoplamento estrutural seja 

condição necessária, ele não configura-se como condição suficiente para que esteja 

presente a racionalidade transversal.  

Conquanto os acoplamentos estruturais constituam mecanismos de 

interpenetrações concentradas e duradouras entre sistemas sociais, essas 

interpenetrações, por sua vez, apenas possibilitam que cada sistema ponha 

reciprocamente à disposição do outro “complexidade desordenada”. No acoplamento 

estrutural fica excluída a possibilidade de que a “complexidade preordenada” e a própria 

racionalidade processada por um dos sistemas estejam disponíveis ao outro. E é 

justamente isso que permite a construção de uma racionalidade transversal entre esferas 

autônomas de comunicação da sociedade mundial. (Cf. NEVES, 2009, p.38). 

Assim, desenvolve-se o conceito de “racionalidades transversais parciais”, 

as quais podem servir a relação construtiva entre as racionalidades particulares dos 

sistemas ou jogos de linguagem que estão em situação de conflito. Desta forma, 

segundo Neves (2009, p.42): “Cada racionalidade transversal parcial está vinculada 

estruturalmente às correspondentes racionalidades particulares, para atuar como uma 

“ponte de transição” específica entre elas”.  

É plausível ressaltar que o desenvolvimento das racionalidades transversais 

parciais da teoria transconstitucional, apresenta-se como uma pretensão, uma vez que os 
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pressupostos para a sua construção não podem ser percebidos no atual cenário da 

sociedade mundial. 

1.2.2. Constituição transversal e transconstitucionalismo na sociedade mundial 

multicêntrica 

 

Segundo Neves, a compreensão da Constituição a partir da semântica do 

constitucionalismo supõe a diferenciação funcional entre os sistemas político e jurídico 

e, por conseguinte, a autonomia operacional do direito em face da política. No entanto, 

apesar de a Constituição ser o mecanismo que possibilita essa diferenciação funcional 

no âmbito dos Estados, o seu desenvolvimento por meio de racionalidades transversais 

depende ainda da diferenciação funcional das diversas esferas sociais e de uma 

abrangente inclusão social.   

A autonomia política em relação aos valores de grupos familiares, étnicos, 

religiosos e em relação a interesses econômicos é também essencial à democracia e 

possibilita o fechamento operativo do sistema político. (Cf. NEVES, 2009, p. 56). 

Conforme Luhmann, sem a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais 

não encontram nenhuma garantia de realização, uma vez que todo modelo de exclusão 

política colocaria em risco os princípios da legalidade e da igualdade, inerentes ao 

Estado de direito e aos direitos fundamentais, respectivamente. (Cf. LUHMANN apud 

NEVES, 2009, p. 58).  

A partir dessas considerações, formula-se a ideia de Constituições 

transversais, ultrapassando o conceito luhmanniano de acoplamento estrutural. A 

Constituição do Estado constitucional pode então ser compreendida como: 

 (...) instância da relação recíproca e duradoura de aprendizado e 

intercâmbio de experiências com as racionalidades particulares já 

processadas, respectivamente, na política e no direito. Isso envolve 

entrelaçamentos como “pontes de transição” entre ambos os sistemas, 

de tal maneira que pode desenvolver-se uma racionalidade transversal 

específica.” (NEVES, 2009, p. 62).  

Rocha (Cf. 2013, p. 55) esclarece que a racionalidade transversal da 

Constituição está além do acoplamento estrutural, pois permite esse intercâmbio 

recíproco com preservação das racionalidades diversas, enquanto o acoplamento 



24 

 

corresponderia a mera comunicação entre os sistemas, sem necessariamente uma 

racionalização transversal e sem o desenvolvimento positivo para ambos os sistemas.  

Assim sendo, a partir de uma Constituição transversal, vários procedimentos 

constitucionais poderiam promover esse intercâmbio e aprendizado mútuo, permitindo 

que “(...) a consistência jurídica e a adequação política do direito contribuam para a 

consistência política e adequação jurídica da política”. (NEVES, 2009, p. 62). 

Cabe lembrar que, para que se possa falar em racionalidades parciais, a 

consistência interna de um sistema e a sua adequação externa concomitante (não 

significa que seja equilibrada, devido a sua relação paradoxal) são pressupostos 

necessários ao sistema em sua relação positiva, ou seja, de contribuição recíproca, com 

outros sistemas e, consequentemente, com a sociedade moderna. 

Em relação ao sistema jurídico, Neves (Cf. 2009, p. 63-66) define a 

racionalidade específica como “justiça”, a qual implicaria a “consistência jurídica” no 

plano da autorreferência (fechamento normativo) e a “adequação social do direito” 

(abertura cognitiva)
4
. Tanto a consistência jurídica (justiça constitucional interna) 

quanto a adequação social do direito (justiça constitucional externa) dependem, 

conforme o autor, do princípio da igualdade.  

A democracia é caracterizada como a racionalidade particular do sistema 

político, tanto no plano da autorreferência (consistência política), quanto na dimensão 

da heterorreferência (adequação à sociedade). Assim, as racionalidades particulares 

destes sistemas, igualdade e democracia, vincular-se-iam através de uma Constituição 

transversal. (Cf. NEVES, 2009, p. 70). 

Enquanto o conceito de Constituição transversal é dado por meio do 

entrelaçamento entre os sistemas jurídico e político, o transconstitucionalismo é 

delineado apenas dentro do sistema jurídico. Neste sistema funcional da sociedade 

mundial proliferam-se ordens jurídicas diferenciadas, subordinadas ao código binário 

lícito-ilícito, porém a partir de diversos programas e critérios. (Cf. NEVES, 2009, 

p.115). 

                                                           
4
 Marcelo Neves lembra que a adequação social do direito, constitucionalmente amparada, não pode 

significar uma resposta adequada a pretensões específicas de conteúdos particulares. A adequação social, 

por ele afirmada, refere-se a capacidade de possibilitar a convivência não destrutiva de diversos projetos e 

perspectivas, o que levaria à legitimação dos procedimentos constitucionalmente estabelecidos. (Cf. 

NEVES, 2009, p. 64). 
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Existe dentro do sistema jurídico uma pluralidade de ordens jurídicas, cada 

uma das quais com seus próprios elementos ou operações, estruturas, processos e 

reflexão da identidade, o que resulta em uma diferenciação no interior do sistema 

jurídico. Para Neves (Cf. 2009, p.116-117), existe uma diferenciação funcional de 

ordens jurídicas transnacionais, desvinculadas do direito estatal. A novidade em relação 

aos entrelaçamentos entre uma pluralidade de ordens jurídicas é a sua autonomia das 

formas de intermediação política mediante tratados jurídico-internacionais e legislação 

estatal por meio dos relacionamentos formais e informais entre os atores 

governamentais e não governamentais.  

Destaca-se que as “pontes de transição” entre ordens jurídicas desenvolvem-

se a partir dos seus respectivos centros, ou seja, a partir dos seus juízes e tribunais. Para 

Soliano (Cf. 2012, p. 4), a contribuição das decisões proferidas pelas cortes 

constitucionais e juízes é de extrema importância, pois são eles os responsáveis pela 

identificação do problema em casos específicos, e, portanto, pela concretização dos 

direitos humanos, constituindo-se, desta forma, como uma solução a mera “promessa” 

dos direitos humanos.  

O sistema jurídico, assim como a sociedade mundial, também é 

caracterizado como multicêntrico, uma vez que do ponto de vista do centro (juízes e 

tribunais) de uma ordem jurídica, o centro de uma outra ordem jurídica constituirá uma 

periferia. Por conseguinte, essa situação importa relações de observação mútua, na qual 

se desenvolvem formas de aprendizado e intercâmbio, sem que se possa definir o 

primado definitivo de uma das ordens. (Cf. NEVES, 2009, p.117). 

Para Oliveira (Cf. 2012, p. 2291), por meio da referência de decisões 

estrangeiras, os juízes e tribunais, buscam soluções e argumentos lógicos, servindo-se 

das jurisprudências como origem de ideias e de garantia jurídica, ao justificarem seus 

argumentos, para legitimá-los perante as expectativas sociais.  

Essa conjuntura corresponderia à “conversação” ou “diálogo” entre cortes, 

que pode desenvolver-se em vários níveis. Essa “conversação” não deve, no entanto, 
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levar a uma ideia de cooperação permanente entre ordens jurídicas, pois são constantes 

os conflitos entre as posições judiciais diversas
5
. (Cf. NEVES, 2009, p.117).  

Sobre esses conflitos, Elmauer (Cf. 2013, p. 861) observa que existe a 

necessidade da alteridade observativa. O observador é parasita de sua própria 

observação, porém o outro observador pode ver o ponto cego do outro. Assim, dá-se a 

importância da alteridade observativa, pois o que um observador não pode ver, o outro 

pode.  

A “conversação constitucional” na perspectiva transconstitucional é, 

portanto, incompatível com uma estrutura hierárquica entre ordens. A incorporação 

recíproca de conteúdos implica uma releitura de sentido à luz da ordem receptora, o que 

leva a reconstrução de sentido, que envolve também uma certa desconstrução do outro 

e, ainda, uma autodesconstrução.  (Cf. NEVES, 2009, p.118). 

É válido ressaltar, seguindo Oliveira (Cf. 2012, p. 2294), que os 

entrelaçamentos entre as ordens jurídicas ocorrerão mais por interesse e necessidade dos 

juízes e tribunais em descobrir respostas recíprocas para os problemas concretos da 

sociedade mundial, conectando transversalmente os fragmentos, do que por vontade 

política dos Estados-nação em elaborar uma metalinguagem universal.  

Essa falta de vontade política estatal pode ser observada por meio de 

processos de resistências locais e de algumas políticas isolacionistas adotadas por países 

em ocasiões específicas, nas quais se entende que certo ostracismo seja a escolha mais 

adequada frente ao que se considera uma ameaça externa ao seu desenvolvimento 

econômico, a sua identidade cultural ou à própria soberania nacional. 

Nesse sentido, Bambirra (2014, p.305) observa que embora o 

desenvolvimento das relações internacionais indique um nível de integração crescente, 

demonstra, paradoxalmente, a necessidade de conciliação do universal com o particular: 

“(...) os Estados não estão dispostos a ceder naquilo que tradicionalmente é considerado 

sua soberania, senão no estrito limite do necessário”.  

                                                           
5
 Os termos “diálogo” e “conversação” são utilizados por Neves para referir-se a formas de comunicação 

orientada para a absorção do dissenso, pressupondo a dupla contingência e não para o discurso orientado 

para o entendimento ou consenso. (Cf. NEVES, 2014, p. 193). 
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Posicionamento semelhante é o de Rocha que atribui o fenômeno do 

transconstitucionalismo às novas exigências globais, e não à abertura das sociedades 

nacionais: 

Há um ambiente social que produz fenômenos abrangentes, de ordem 

econômica, política e cultural, com efeitos equivalentes ou 

aproximados entre sociedades nacionais distintas e seus ordenamentos 

jurídicos, que levam tendencialmente à produção de 

“transconstitucionalismo”, ainda que seus regimes não possuam 

abertura para tal, porque a força dos novos poderes globais rompe 

gradualmente os focos de resistência. (ROCHA, 2013, p. 44) 

Para Neves (Cf. 2009, p.122), se cada ordem jurídica almejasse tratar os 

problemas constitucionais de forma isolada, a fragmentação continuaria sem 

estruturação. É a partir dessa conjuntura que impõe-se um “diálogo” ou uma 

“conversação” transconstitucional.  

A relação transconstitucional, como anteriormente mencionado, distingue-se 

de maneira radical de uma unidade hierárquica. As relações entre ordens jurídicas 

distintas ocorreriam, conforme Oliveira (Cf. 2012, p. 2295), de maneira ortogonal e 

horizontalmente a partir do interior do próprio sistema jurídico, visto que estes se 

comunicam, por meio da decisão judicial, a outro sistema jurídico não subordinado 

hierarquicamente. Isso possibilita que os códigos e critérios jurídicos plurais existam em 

uma multiplicidade de ordens jurídicas. (Cf. NEVES, 2009, p.125). 

Uma vez que as diferentes ordens estão subordinadas ao mesmo código 

binário (lícito/ilícito), dentro do mesmo sistema funcional (direito), também pode-se 

falar de um aprendizado normativo entre elas: 

O vazio de conteúdo desse código possibilita que o fechamento 

normativo na determinação das normas conforme critérios imanentes à 

própria ordem combine-se com a abertura normativa no aprendizado 

recíproco que pode ocorrer em face da solução de casos jurídicos nos 

quais duas ordens estejam envolvidas. (...) Na construção da norma 

jurídica e da norma de decisão, cada uma das ordens envolvidas pode 

considerar como dimensão do seu âmbito normativo elementos do 

âmbito material relevante originariamente para outra ordem, como 

também incorporar como dimensão do seu programa normativo partes 

do programa normativo de outras ordens. (NEVES, 2009, p. 126). 

Ao partir simultaneamente dos textos normativos e dos casos comuns, no 

transconstitucionalismo, acredita-se que podem ser construídas normas diversas tendo 

em vista os possíveis processos de concretização que se desenvolverão nas diferentes 

ordens (ordem colidente ou parceira). Porém, Neves ressalta: 
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 (...) o fechamento da cadeia interna de validação precisa ser 

compatibilizado com a capacidade de aprendizado recíproco na rede 

de concretização jurídica para a construção da norma de cada ordem 

jurídica em face dos diversos casos que emergem com relevância 

simultânea para as diversas ordens entrelaçadas. (NEVES, 2009, p. 

127) 

Desta forma, a abertura normativa não quebraria a consistência interna da 

cadeia de validação. Pelo contrário, a abertura normativa serviria sim a uma 

concretização jurídica normativamente apropriada à diversidade de ordens envolvidas. 

(Cf. NEVES, 2009, p. 127)  

Enquanto o fechamento normativo refere-se inicialmente à atribuição da 

norma ao texto ou enunciado normativo da própria ordem, a abertura normativa refere-

se à comunidade do caso-problema a ser resolvido no contexto da uma sociedade 

mundial policêntrica e hipercomplexa. (Cf. NEVES, 2009, p. 127) 

Trata-se de um ponto crítico a ser analisado na teoria transconstitucional: 

partindo da percepção de que a teoria é condicionada à existência de pressupostos não 

observados na conjectura atual da sociedade mundial (diferenciação funcional), uma 

abertura normativa poderia significar, ao contrário do que se propõe, o enfraquecimento 

do sistema jurídico e, consequentemente, a inobservância e ineficácia das normas 

relativas à proteção dos direitos humanos e fundamentais. 

A existência de problemas comuns a mais de uma ordem jurídica não 

constitui fato novo, porém é inegável que a questão intensificou-se com a proliferação 

de ordens jurídicas e o surgimento dos casos jurídicos transterritorializados. Conforme 

Neves, diversas ordens jurídicas dão atenção de maneira simultânea às questões 

referentes aos danos ambientais, à violação dos direitos humanos ou fundamentais, aos 

efeitos do comércio e das finanças internacionais, à criminalidade transnacional, entre 

outras. Isso faz com que a emergência de casos comuns atinja o próprio nível reflexivo e 

a identidade das ordens envolvidas. (Cf. NEVES, 2009, p. 128). 

O problema em relação aos casos comuns a diversas ordens é que a 

resposta, no centro das respectivas ordens jurídicas, deve ser dada conforme o mesmo 

código binário (lícito/ ilícito), mas de acordo com critérios normativos originariamente 

diversos. (Cf. NEVES, 2009, p. 128). 
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Destaca-se que, como inicialmente as diversas ordens irão invocar os seus 

modelos de construção de critérios e programas para a resolução de casos, a tendência a 

princípio é o surgimento de colisões, pois haverá provavelmente uma incompatibilidade 

das possíveis soluções apresentadas. Esse é o motivo pelo qual Neves (Cf. 2009, p. 128) 

argumenta que a busca por “pontes de transição” é essencial, devendo ser construídas 

permanentemente e de forma estática no âmbito do transconstitucionalismo.  

A abertura do direito constitucional para além do Estado, requer novos 

aportes metodológicos, tornando necessário ainda o incremento da teoria e da dogmática 

do direito transconstitucional. (Cf. NEVES, 2009, p. 131-132). Na construção dessa 

teoria, apresenta-se esboços de uma metodologia do transconstitucionalismo pautada na 

alteridade e na ideia de que o transconstitucionalismo depende de um método que não se 

concentre em uma identidade cega, ou seja, impõe-se que a alteridade seja considerada. 

Ao contrário, a propensão é o bloqueio recíproco. Exige-se, portanto, a prontidão para 

uma abertura não apenas cognitiva, mas também normativa para outras ordens 

entrelaçadas em casos concretos. (Cf. NEVES, 2009, p. 272).  

No âmbito do transconstitucionalismo, o modelo de alteridade possui 

preponderância, sendo fundamental a construção de mecanismos que levem à 

rearticulação da identidade por meio da observação da solução oferecida pela outra 

ordem em um caso concreto (Cf. NEVES, 2009, p. 275).  

Neves (Cf. 2009, p. 276) admite que o modelo de ênfase na alteridade tem 

seus limites no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, pois existem ordens 

jurídicas que não estão dispostas ao diálogo transconstitucional. Entretanto, isso não 

significa que elas devam ser excluídas metodologicamente do transconstitucionalismo.  

As dimensões positiva e negativa do transconstitucionalismo fazem parte da 

reflexão de Neves (Cf. 2009, p. 279): a dimensão positiva refere-se ao desenvolvimento 

da racionalidade transversal entre ordens jurídicas, enquanto a negativa relaciona-se às 

relações bloqueadoras e destrutivas entre elas.  

Já os limites são divididos em externos e internos ao sistema jurídico, 

embora o limite interno esteja também condicionado a fatores externos. Conquanto os 

limites externos aludam a sobreposição de ordens jurídicas por sistemas sociais que 

instrumentalizam o direito, os internos são concernentes as assimetrias das formas de 

direito que autobloqueiam o transconstitucionalismo. (Cf. NEVES, 2009, p. 279). 
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Marcelo Neves (Cf. 2009, p. 280-283) reconhece como limite do 

transconstitucionalismo a expansão do código poder em detrimento do código jurídico 

no âmbito das relações internacionais. Essa expansão, segundo o autor, está associada à 

imunização e intocabilidade das ordens jurídicas das “grandes potências” perante o 

direito internacional público. Da mesma forma, também é observada a relação dos 

regimes privados para com as formas de direito de países “periféricos” que afasta-se, 

com certa regularidade, do modelo transconstitucional.  

Outro aspecto destacado acerca dos limites e desafios do 

transconstitucionalismo é a falta de “disposição” das instâncias centrais do Estado em 

suportar formas de direito locais e colaborar com elas, o que poderia resultar na 

opressão das pretensões jurídicas locais em nome da unidade estatal.  O oposto também 

não é raro: “o separatismo cego de comunidades locais que também não estão dispostas 

a conviver coma heterogeneidade do povo e a pluralidade da esfera pública de um 

Estado constitucional”. (NEVES, 2009, p. 283). 

As assimetrias das formas de direito em relação aos diversos âmbitos 

funcionais do sistema jurídico também destacam-se como limite da teoria: existem 

formas de direito que mediante acoplamentos estruturais tornaram-se dominante, 

enquanto em outras áreas apresentam-se ainda muito fracas. A exemplo, pode-se citar as 

formas de direito do contrato e da propriedade que afirmam-se expansivamente contra 

as formas de direito do meio ambiente e da inclusão.  

Neste mesmo horizonte, Neves (Cf. 2009, p. 284-285) ressalta que as 

formas do direito econômico apresentam-se cada vez mais fortes em relação as formas 

do direito político do Estado constitucional, pois essas estão territorialmente 

condicionadas. Também as formas jurídicas dos direitos humanos permanecem frágeis, 

na medida em que seu acoplamento com os discursos morais da inclusão da pessoa ou 

da exclusão do homem é bloqueado pelos discursos do mercado e do poder.   

É possível inferir, portanto, que não há transconstitucionalismo sem uma 

relativa simetria das formas de direito
6
. O transconstitucionalismo é um recurso escasso 

da sociedade mundial, tendo ocorrido, até agora, em âmbitos muito limitados do sistema 

                                                           
6
 Marcelo Neves considera como formas de direito os diversos modos em que se relaciona, nas dimensões 

temporal, social, material e territorial, o código do sistema jurídico (lícito-ilícito) com os programas e 

critérios jurídicos de decisão e solução de conflitos. (Cf. NEVES, 2009, p. 280). 
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mundial de níveis múltiplos, seja do ponto de vista territorial ou funcional (Cf. NEVES, 

2009, p. 284-285). 

A partir dos limites analisados de antemão por Neves, entende-se que, por 

meio do transconstitucionalismo, um sistema jurídico, como se propõe a ser o SIDH, 

não consiga, no atual cenário mundial, constituir uma resistência efetiva em relação aos 

processos de desdiferenciação funcional provocados pelo sistema político, 

instrumentalizado, por sua vez, pelo sistema econômico.  

Contemporaneamente à teoria transconstitucional de Marcelo Neves, é 

criada na Europa a teoria interconstitucional, com o mesmo anseio de responder às 

novas questões emergentes no contexto da sociedade mundial hipercomplexa. 

A perspectiva interconstitucional de Canotilho, é, para Marcelo Neves, uma 

espécie do gênero transconstitucional. Conforme Neves (Cf. 2009, p. XXII), enquanto o 

transconstitucionalismo inclui relações entre ordens constitucionais e 

anticonstitucionais, o interconstitucionalismo só comporta relações entre ordens 

jurídicas que satisfazem as exigências constitucionais.  

Contudo, neste trabalho opta-se por tratar as duas teorias de maneira 

independente, devido ao reconhecimento dos diferentes aportes teóricos sob as quais são 

construídas e a fim de proceder a uma análise crítica sobre a sua aproximação ao âmbito 

de aplicação concreta do Sistema Interamericano, e, em especial, em relação à 

jurisprudência da Corte IDH. 

 

1.3. A Teoria da Interconstitucionalidade  

 

A partir da identificação da mudança nos paradigmas do constitucionalismo, 

Canotilho constrói e Alessandra Silveira desenvolve o modelo Interconstitucional, com 

a finalidade de compreender a rede do constitucionalismo multinível (ou multilateral). 

Considera-se, portanto, que a interconstitucionalidade representa um modelo crítico e 

alternativo capaz de pensar e estruturar o fenômeno das “constituições em rede” com o 

objetivo de promover a maximização da efetividade dos direitos fundamentais e de se 

evitar o sequestro do sistema jurídico pelo sistema econômico. 
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A perspectiva interconstitucional origina-se em Portugal, não sem razão. A 

construção do modelo interconstitucional na escola portuguesa pode ser atribuída à 

fragilidade econômica e política deste país em relação aos países centrais da União 

Europeia e à consequente necessidade de se buscar, a partir da modulação do sistema 

jurídico, um certo equilíbrio, evitando a instrumentalização do direito para fins opostos 

a sua própria racionalidade. 

Canotilho e Alessandra Silveira, portanto, concentram seus estudos no 

projeto europeu. Para ambos, o processo de construção europeia deve ser estudado a 

partir da interconstitucionalidade. Os desafios da Constituição Europeia e do 

constitucionalismo global, grandes problemas da historicidade constitucional, deram 

origem à necessidade indispensável de revisão do paradigma constitucional, que pode 

ser representado pelo conceito teórico-referencial da constituição dirigente. (Cf. 

CANOTILHO, 2012, p. 8). 

Ressalta-se que, embora o modelo interconstitucional seja pensado 

primeiramente a partir do projeto europeu, entende-se que esta perspectiva teórica possa 

contribuir substancialmente para a compreensão dos fenômenos de aproximação entre 

direito constitucional e direito internacional no âmbito do SIDH. 

 

1.3.1. A crise da Constituição Dirigente e a mudança do paradigma constitucional 

 

Canotilho (Cf. 2012, p.21), inspirado em Bobbio, entende que a 

Constituição de uma comunidade organizada sempre se assentou em três pilares, quais 

sejam: poder político, poder econômico e poder gnosiológico. Desta forma, a 

articulação desses pilares pode gerar nuances de composição entre o Estado burocrático, 

a economia capitalista e a sociedade civil, em consonância com o modelo constitucional 

adotado.  

Tanto no modelo liberal, quando no modelo republicano, existe a 

preocupação de explicitar as relações, de forma jurídica e política, entre o Estado e o 

cidadão. No contexto europeu ocidental, o poder político e os direitos dos cidadãos 

assumem um modelo com tendência universalisante que conduz, implicitamente, à ideia 

de um modelo de “ordem jurídica global”.  Essa “ordem jurídica global”, conforme 
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Jürgen Habermas, incorpora o Estado administrativo, a economia capitalista e a 

sociedade civil. (Cf. HABERMAS apud CANOTILHO, 2012, p. 22). 

O problema de constitucionalizar uma ordem política e econômica através 

do direito continua a residir na assimetria entre a “responsabilidade” determinada ao 

Estado de direito democrático no plano político, social e econômico, e as suas reais 

capacidades de atuação, no atual contexto global opressor da modelação jurídico-

política do binômio Estado-Sociedade, em razão das exigências econômicas, revelando 

a tendência dominadora que a lex mercatoris exerce sobre a lex de iura (Cf. 

CANOTILHO, 2012, p.22). Por isso a existência de uma dualidade sistêmica entre o 

que podemos chamar de discursos jurídicos de estabilização da economia e dos 

discursos jurídicos de proteção e promoção dos direitos fundamentais. Acontece que 

essa dualidade é travestida de não-dualidade, ou simbiose, com argumentos 

relacionados ao caráter dos “direitos de liberdades econômicas” que possuiriam as 

demandas formuladas pelos discursos jus-econômicos. 

Neste contexto, na opinião de Rocha (Cf. 2013, p. 63), tanto o modelo 

transconstitucional, quanto o interconstitucional, servem poderosamente a um 

fortalecimento dos sistemas jurídicos no ambiente da sociedade global e da crise em seu 

modelo de regulação social. Assim, é preciso caminhar entre o Estado de direito e a 

“República constitucional comercial” para compreender como estes se relacionam neste 

contexto das novas sociedades em rede, pois diversos processos referentes à mudança 

de funções da estatalidade moderna, como a internacionalização, a globalização e a 

europeização, impõe a necessidade de repensar a “constituição aberta ao seu tempo”.  

(Cf. CANOTILHO, 2012, p.25 e p.27). 

Para Canotilho (2012, p.27-28), as “aquisições” no âmbito do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos poderão tornar-se “standards vinculativos” das 

ações políticas diante de possíveis retrocessos civilizacionais. Contudo, o principal 

problema do constitucionalismo moderno é transformar-se numa aporia científica ou 

numa ilusão político-constitucional, pelo fato de assentar-se em postulados estatais que 

o Estado não pode garantir. Ou seja, por não conseguirem estabilizar as expectativas 

normativas, as constituições dos Estados podem deixar de desempenhar a sua função. 

É importante ressaltar que, mesmo diante desta preocupação, Canotilho 

continua a defender a Constituição como “lei-quadro fundamental” que congloba 

premissas materialmente políticas, econômicas e sociais. O autor insiste também no 

paradigma antropológico do homem como pessoa, como cidadão e como trabalhador. O 
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Estado recorta-se ainda como “herói-local” e como esquema organizatório da estratégia 

política. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 35) 

Silveira (Cf. 2015) destaca o papel relevante em termos de fiscalização, 

estratégia e prestações sociais que o Estado, agente insubstituível do compromisso 

constitucional europeu, continua a desempenhar. Entretanto, adverte que o Estado é 

cada vez mais um “exíguo”:  (...) a maior evidência da «erosão do Estado como forma 

ou modo de integração política encontra-se no processo de desterritorialização» do 

poder.  Ou seja, o poder político e constitucional de hoje «não tem um marco territorial 

ou só o tem parcialmente».”   

Não obstante, Canotilho (Cf. 2012, p. 35-36). também apresenta um 

posicionamento moderado quanto ao paradigma estatal de constituição: para ele, a 

historicidade aponta para a essencialidade dos momentos de experiências, e, se em 

alguns casos, é razoável admitir que o conhecimento emancipatório do Estado auxilie a 

articulação do pensamento de realidade com o pensamento de possibilidade, em outros, 

talvez seja correto acentuar as insuficiências das construções constitucionais 

introvertidas assentadas no paradigma estatal-nacional.   

Canotilho (Cf. 2012, p. 196) acredita que, na atual conjuntura, só poderá 

haver direito constitucional com verdadeira força normativa quando a sociedade 

adquirir uma estrutura constitucional que se confronte com ela própria por meio de 

formas institucionais apropriadas, além de processos regulados por normas de 

adaptação, resistência e autocorreção. 

Ou seja, a complexidade e as contingências da sociedade consolidadas nos 

sistemas sociais diferenciados demandam a reescritura permanente das regras 

constitucionais com base em experiências e em aprendizagens, em contraposição aos 

integracionismos ético-sociais, a unitarismos políticos e à homogeneização dos 

cidadãos. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 196). 

Para compreender o lugar e o sentido da Constituição hoje, Canotilho (Cf. 

2012, p. 197) recorre ao que ele chama de “patriotismo constitucional de inclusividade”, 

que significa uma Constituição aberta a outros espaços, pessoas, normas, aberta ainda a 

conflitos e consensos e à sobreposição experiencial de consensos. 

A disseminação de um projeto da Constituição Europeia e o 

desenvolvimento do constitucionalismo global forneceram os impulsos políticos e 

jurídicos para a discussão do paradigma do constitucionalismo clássico. E, apesar das 

constantes críticas à desvinculação do Estado e da Constituição, para Canotilho (Cf. 
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2012, p. 201-203), a inexistência de um Estado Europeu não é, por si só, um obstáculo 

inultrapassável à aprovação de uma Constituição da União Europeia.  

Neste contexto, como ressalta Silveira, não é novidade o processo de 

desgaste crítico que o Estado soberano passa atualmente, já que os tradicionais 

elementos do Estado, concebidos a partir da teoria clássica de Georg Jellinek (um povo, 

um território, um poder político), já não correspondem ao que significavam no início do 

século XX: “o território tornou-se menos estanque, a população tornou-se menos 

exclusiva, e a soberania tornou-se menos indivisível”. (LUCAS PIRES, apud 

SILVEIRA,2008, p.39) 

Outro problema destacado em relação às Constituições foi o fato de terem se 

assumido como categoria universal, por conta de sua força normativa. Sobre o problema 

da universalização, Canotilho: 

(...) outros universos surgiram (mercado, empresa, grupos, sistemas de 

informação, tecnologias), reivindicadores de universalidade específica 

e contestadores da validade e eficácia das normas constitucionais. 

Residiria, mesmo aqui, um dos paradoxos fundamentais do discurso 

constitucional: sobrepor o discurso jurídico-constitucional aos 

discursos reais emergentes que transportam ou servem de gramáticas 

específicas, de códigos e programas informados por racionalidades 

próprias dos mundos parciais (economia, telecomunicações, 

informática). (CANOTILHO, 2012, p.218.) 

Além disso há a questão da “reinvenção do território”. Canotilho concentra 

suas observações na Constituição Dirigente, que é, essencialmente, a Constituição do 

Estado. Desta forma, a partir do enfraquecimento da noção de território e da perda das 

funções soberanas do Estado, a Constituição Dirigente passa a perder sentido: “A 

supranacionalização e a internacionalização do direito com as liberdades globalitárias – 

liberdade de pessoas, liberdade de mercadorias, liberdade de serviços, liberdade de 

capitais – esvaziam o Estado e a sua Constituição”. (CANOTILHO, 2012, p. 219). 

Também para Rocha (Cf. 2013, p. 57), os elementos da crise do Estado 

Social revelam sua fragilização, colocando em xeque os modelos tradicionais de Estado 

e de Constituição. Para ele, somente a compreensão do papel atualizado da Constituição 

na nova ordem, que traduz outras racionalizações de comunicação sistêmica, poderia 

resguardar a autonomia sistêmica que o Direito reivindica. É neste contexto, segundo o 

autor, que assumem relevância as perspectivas trans e interconstitucional.  

No contexto da sociedade mundial, destaca-se ainda a falta de reflexividade 

da Constituição, pois, conforme as teorias sistêmicas, as propostas normativas por vezes 
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não encontram aderência na sociedade. Ao prosseguir com suas críticas a Constituição 

Dirigente, a qual pretende se concretizar por meio da organização voluntária da 

sociedade, Canotilho elucida:  

(...) as sociedades modernas pluralistas estruturam-se em termos de 

complexidade, que, longe de assentar na intencionalidade 

construtivista da política, radica, antes, na auto-organização. Esta 

mesma complexidade gera sistemas diferenciados e códigos 

funcionais diferenciados, sendo irrealista tentar, através de um código 

unitarizante dos vários sistemas sociais, dirigir constitucionalmente a 

sociedade.  (CANOTILHO, 2012, p. 221). 

 

Desta forma, a Constituição Dirigente além de enfrentar todos os problemas 

da teoria da constituição clássica, confronta-se também com a seu anseio de pré-

formação normativa em um espaço futuro imprevisível.  

Os fenômenos da supranacionalização, como o Mercosul e a Comunidade 

Europeia, representariam, para Canotilho (Cf. 2012, p.223), uma importante viragem na 

problematização da Constituição Dirigente, em especial, no caso europeu, pelo fato de 

os tratados internacionais instituidores da União Europeia (EU) assumirem esse caráter 

dirigente. No caso do Mercosul, o autor apresenta dúvida quando a transposição de 

plano desta ideia, devido ao caráter menos cogente do seu sistema de normas.  

Assim, a partir da mudança do paradigma constitucional e da crise do 

dirigismo constitucional, Canotilho tenta uma aproximação a três temas frequentemente 

agitados nas discussões sobre o constitucionalismo global: o constitucionalismo 

multinível (para Canotilho, Interconstitucionalidade), governação transnacional e o 

constitucionalismo internético, que, apesar de serem correlacionados, possuem enfoques 

diferentes.  

A ideia condutora dos estudos de Canotilho (Cf. 2012, p.261-262) é a 

construção de uma rede de constitucionalidade, como um paradigma substitutivo do 

paradigma clássico do constitucionalismo ocidental. Conforme o autor, sob várias 

designações (“Societal Constitucionalism”, “Common Law Constitucionalism”, 

“Network Governance”, “Transnational Governance”) parece não haver dúvidas 

quando ao surgimento de uma espécie de República Comercial, na qual se mistura a 

ilusão de uma comunidade baseada na internet, a pretensão de excelência presente na 

capacidade de governação transnacional de atores privados e a utopia de um 

constitucionalismo global que se estruturaria em constitucionalismos parciais civis, ou 

seja, sem política. 
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Conquanto pondere que não possa haver um juízo definitivo sobre essas 

questões, Canotilho afirma ser razoável a procura pela compreensão do novo espírito do 

constitucionalismo. O autor então emprenha-se no desenvolvimento da perspectiva 

interconstitucional. 

 

1.3.2. Interconstitucionalidade: a rede de constituições de estados soberanos no 

contexto europeu 

 

Alessandra Silveira esclarece que a Interconstitucionalidade condiz à 

interação reflexiva entre normas constitucionais de distintas fontes que coexistem no 

mesmo espaço político e implica a atuação em rede para a solução de problemas 

jusfundamentais comuns.  

A metáfora das redes é utilizada, portanto, para elucidar a problemática 

questão dos instrumentos do direito constitucional nacional que já não conseguem 

absorver o sentido e os limites, nem mesmo proporcionar compreensões juridicamente 

pertinentes, para os problemas da integração e intercâmbio constitucional, 

especialmente no caso europeu, o que exige o aperfeiçoamento de uma teoria da 

interconstitucionalidade que explique esses fenômenos já existentes no contexto da 

União Europeia. (Cf. SILVEIRA et ali, 2013, s/p). 

Buscando projetar a sistemática da rede de Constituições abertas, múltiplas 

e interculturais, Canotilho (Cf. 2012, p. 264-5) empenha-se em desenvolver a 

interconstitucionalidade a partir da perspectiva intercultural de Peter Häberle. Ao 

trabalhar a relação entre Interconstitucionalidade e Interculturalidade, destaca a 

importância dos mecanismos de comunicação entre as diversas culturas como condição 

de possibilidade da interconstitucionalidade.  

A Teoria da Constituição como Ciência da Cultura, uma das preocupações 

científicas atuais de Peter Häberle, aproxima-se das ideias de Canotilho, que utiliza-se 

da sua proposta básica de abertura cultural, a qual inclui sedimentação (tradição), 

transformações (inovações) e pluralidades (pluralismos). (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 

264). 
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Segundo Canotilho (Cf. 2012, p. 264), a construção de Häberle é um modo 

teórico de combater certas posições ainda contidas na literatura juspublicística, como 

formalismo, estatismo, decisionismo e positivismo.   

As compreensões de Peter Häberle e Canotilho aproximam-se quanto ao 

fenótipo organizativo em desenvolvimento na União Europeia. Assim, Canotilho (Cf. 

2012, p. 265) aponta que a articulação das dimensões estruturantes da cultura e da 

comunidade, sugere que se revisite o tema da UE com base num esquema categorial e 

conceitual essencialmente reconduzível às ideias de interconstitucionalidade e de 

interculturalidade
7
.  

O termo “interconstitucional” fora apresentado na doutrina de língua 

portuguesa por Francisco Lucas Pires numa obra publicada em 1998 e intitulada 

“Introdução ao direito constitucional europeu”. Recuperado, aperfeiçoado e explorado 

por Canotilho e Alessandra Silveira, a interconstitucionalidade traz a ideia de um 

modelo de interconexão onde não há espaço para níveis que pressupõem hierarquia para 

explicar e reproduzir os fenômenos de integração constitucional de forma bastante mais 

feliz que a conhecida expressão anglo-saxônica do constitucionalismo multinível 

(multilevel constitucionalism) (Cf. SILVEIRA et ali, 2013, s/p). 

A teoria da interconstitucionalidade estuda as relações interconstitucionais 

de concorrência, convergência, justaposição e conflitos de várias constituições e de 

vários poderes constituintes no mesmo espaço político. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 

266). 

Os precedentes do fenômeno da Interconstitucionalidade são a ordem 

jurídica medieval (conglomerado de direitos no mesmo espaço jurídico) e a própria 

Constituição Federal (constituições estaduais nas confederações e nas federações de 

estados). Conforme Canotilho Cf. 2012, p. 266-267), nestes exemplos sempre estiveram 

ou estão presentes a articulação do princípio de sobreposição de ordens jurídicas, do 

princípio da autonomia das unidades integrantes e do princípio da participação no poder 

central. 

Como dito anteriormente, Canotilho concentra seus estudos no projeto 

europeu. Assim, a especificidade relativa da associação europeia de estados relaciona-se 

aos seguintes tópicos: 

                                                           
7
 A interculturalidade começa por ser uma partilha comunicativa de experiências, valores e ideias não 

necessariamente modelada em termos normativos. (CANOTILHO, 2012, p. 274).  
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(i)existência de uma rede de constituições de estados soberanos; (ii) 

turbulência produzida na organização constitucional dos estados 

soberanos pelas organizações políticas supranacionais; (iii) 

recombinação das dimensões constitucionais clássicas através de 

sistemas organizativos de natureza superior; (iv) articulação da 

coerência constitucional estatal com a diversidade de constituições 

inseridas na rede interconstitucional; (v) criação de esquemas jurídico-

políticos caracterizados por um grau suficiente de confiança 

condicionada entre as várias constituições imbricadas na rede e entre 

essas constituições e a constituição revelada pela organização política 

de grandeza superior. (CANOTILHO, 2012, p. 267). 

 

Assim, a teoria da Interconstitucionalidade enfrenta o problema da 

articulação entre constituições e da afirmação de poderes constituintes com fontes e 

legitimidades diversas. Por meio de uma perspectiva inclinada ao pluralismo de 

ordenamentos e de normatividades, Canotilho trabalha com a compreensão da 

fenomenologia jurídica e política de formações políticas compostas e complexas. (Cf. 

CANOTILHO, 2012, p. 268).  

Os elementos básicos de uma Teoria da Interconstitucionalidade são a 

autodescrição
8
 e a autossuficiência nas constituições nacionais e um texto 

interorganizativo, o qual aponta para a necessidade autodescritiva da organização 

superior (no caso concreto, da organização da União Europeia). A 

interconstitucionalidade assentar-se-ia, assim, em duas autodescrições aparentemente 

contraditórias: 

É como autodescrição das identidades nacionais que as várias 

constituições dos vários países reentram em formas organizativas 

superiores. Autodescritivamente, os textos constitucionais nacionais 

conservam a memória e a identidade política e, quando inseridos 

numa rede interconstitucional, assumem-se sempre como auto-

referência. (CANOTILHO, 2012, p.268-269). 

 

Desta forma, essa insistência no caráter autodescritivo e auto-referente dos 

textos constitucionais dos Estados mostram uma outra ideia de Interconstitucionalidade, 

qual seja a manutenção do valor e função das constituições estaduais. Ou seja, apesar de 

as constituições estarem em rede (ligadas umas com as outras), elas não perdem as suas 

funções identificadoras.  (Cf. CANOTILHO, 2012, p.269). 

Conforme Canotilho (Cf. 2012, p.269), a rede interconstitucional, formada 

por normas constitucionais nacionais e por normas europeias constitucionais ou de valor 

constitucional, abre as portas dos Estados fechados e relativiza princípios estruturantes 

da estabilidade (soberania, independência, hierarquia de normas etc), contudo não 

                                                           
8
 Autodescrição: é a produção de um texto com o qual, e através do qual, uma determinada organização se 

identifica a si própria. (LUHMANN apud CANOTILHO, 2012, p.268). 
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dissolve na própria rede a marca das formatações constitutivas dos estados membros: 

“(...) a rede de esquemas relacionais transsubjectivos (“transestaduais”) não provoca 

desvios genéticos no ADN constitucional incorporado nas “magnas cartas” dos 

Estados”.  

Ou seja, na interconstitucionalidade, a existência de conexões 

constitucionais entre mais de uma ordem jurídica não desconfigura a formatação de suas 

individualidades. (Cf. SOLIANO, 2012 p.8). 

Discute-se se a autodescrição interorganizativa pressupõe necessariamente 

um texto constitucional autodescritivo (expressamente formulado e legitimado) ou se a 

descrição pode resultar de textos inicialmente concebidos como convenções 

interestatais. Para o Canotilho (Cf. 2012, p.270), o texto constitucional autodescritivo da 

organização superior corresponderia a articulação da autodescrição das constituições 

nacionais em rede com a autodescrição identificadora da nova organização política: “Os 

textos constitucionais mantèm a auto-referência dos sistemas nacionais ao mesmo 

tempo que reentram na rede interorganizativa para, desde logo, assegurarem o respeito 

das identidades nacionais (TUE, art. 6.º/3).”  

A interculturalidade é, como dito anteriormente, imprescindível a teoria da 

Interconstitucionalidade. Segundo Canotilho (Cf. 2012, p. 271), a 

Interconstitucionalidade é também uma teoria de interculturalidade constitucional. 

Destaca-se, neste contexto, que a definição de intercultural enfatiza outra ideia básica 

dessa teoria, qual seja a de partilha de cultura
9
.   

A intercultura realça a ideia fundamental de partilha de cultura, de ideias ou 

formas de encarar o mundo e os outros, e rejeita a impossibilidade lógica de um 

transculturalismo. Entretanto, não afasta a aplicação das possibilidades oferecidas pelo 

transconstitucionalismo, o qual, conforme dito anteriormente, adota o modelo de 

diálogo transversal permanente entre ordens jurídicas em torno de problemas 

constitucionais comuns. (Cf. OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p.5) 

Segundo Soliano (Cf. 2012 p.8), o compartilhamento de uma base cultural 

constitucional minimamente identificada (um horizonte constitucional minimo 

compartilhado) é, desta forma, importante para uma Interconstitucionalidade proveitosa.  

Desta forma, a teoria da Interconstitucionalidade não pode se resumir a um 

problema de interorganizatividade, pois isso deixaria por explicar o papel integrador dos 

                                                           
9
 A cultura interconstitucional é reconduzível a ideias, valores, ações de indivíduos e de grupos e entra 

nos processos de troca entre as várias constituições. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 274). 
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textos constitucionais que implicam inserir conteúdos comunicativos possibilitadores da 

estruturação de comunidades inclusivas. Assim, a interculturalidade não trata, pois, de 

uma cultura de organização ou de uma cultura de interorganização, mas sim de uma 

cultura voltada a integração. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 271). 

Canotilho apresenta o conceito de cultura transportador de dimensões 

interculturais, defendido por Peter Häberle em três dimensões:  

(1) cultura como mediação daquilo que “foi” num determinado 

momento (aspecto tradicional); (2) cultura como desenvolvimento do 

que foi em determinado momento, promovendo a transformação 

social (aspecto ou dimensão inovadora); (3) cultura como 

“superconceito” de várias manifestações culturais de um determinado 

grupo humano (dimensão pluralista). (HÄBERLE apud 

CANOTILHO, 2012, p. 272). 

 

A partir dessas dimensões interculturais, Canotilho (Cf. 2012, p. 272) 

estrutura o conceito de interculturalidade constitucional. A cultura, captada nas três 

dimensões atrás assinaladas, forma o contexto dos textos constitucionais.  

Soliano (Cf. 2012 p.8) reafirma que a cultura é entendida como a união de 

tradição, desenvolvimento e manifestação cultural, e que a cultura constitucional forma 

o contexto dos textos constitucionais, pois, para que o conteúdo jurídico seja 

aproveitado pelas diversas ordens constitucionais é preciso haver, além de diálogo sobre 

as decisões, um aprendizado cultural.  

Canotilho julga importante para a construção da ideia de 

interconstitucionalidade e de interculturalidade estabelecer o conceito häberliano de 

cultura constitucional: 

Trata-se, desde logo, do conjunto de atitudes, ideias, experiências, 

padrões de valores, de expectativas de acções e comportamentos 

objectivos dos cidadãos e dos grupos plurais. Nesta cultura, inclui-se o 

comportamento dos órgãos do Estado referentes à Constituição, 

entendida como processo público. (HÄBERLE apud CANOTILHO, 

2012, p. 273). 

 

Desta forma, a interconstitucionalidade pressupõe a interculturalidade 

constitucional a qual compreende os conceitos de constituição cultural e de Estado 

constitucional cultural. Canotilho (Cf. 2012, p. 274) verifica que a interculturalidade 

constitucional na Teoria da Interconstitucionalidade significa a existência de “redes 

comunitárias” em que se observam e cruzam formas de comunitarismo convervador e 

formas de comunitarismo liberal aberto a formas de vida plurais.  

Oliveira Junior considera o fenômeno da Interconstitucionalidade 

atualmente possível no plano interamericano: 
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O diálogo interconstitucional será fortalecido pela identidade cultural 

e jurídica estabelecida pelo sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos, que impacta a ordem interna dos diversos países 

latino-americanos através do exercício da jurisdição 

interconstitucional de defesa desses direitos em caso de conflito com 

as leis nacionais e demais atos infraconstitucionais. (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2014, p.6) 

Neste mesmo horizonte, Silveira acredita que a “galáxia conceitual da 

interconstitucionalidade”, assim denominada por Paulo Rangel, não suscita questões e 

ensaia respostas apenas para problemas constitucionais próprios e exclusivos da UE, 

pois a teoria da interconstitucionalidade pode configurar-se como a renovação da teoria 

da constituição. (Cf. SILVEIRA, 2015). 

O aperfeiçoamento do diálogo transconstitucional e interconstitucional entre 

as principais Cortes Internacionais de proteção dos direitos humanos, deve-se 

estabelecer na garantia do desenvolvimento humano existencial, construída a partir da 

diversidade cultural e do pluralismo. Deve-se ainda respeitar a soberania dos países e 

projetá-la na perspectiva solidarista e cooperativa (Cf. OLIVEIRA JUNIOR, 2014, 

p.14). 

 É o que aponta a perspectiva interconstitucional: a modificação na 

interpretação dos textos constitucionais nos centros do sistema jurídico implica a 

abertura à pluralidade. Neste horizonte, referindo-se, no entanto, ao contexto europeu, 

Silveira:  “Num contexto de interconstitucionalidade como é aquele no qual se tutelam 

os direitos fundamentais da União Europeia, tem necessariamente de haver espaço para 

todas as sensibilidades”. (SILVEIRA et ali, 2013, s/p). 

A hermenêutica jurídica preconizada pela perspectiva interconstitucional se 

afastará de formalismos, positivismos, decisionismos e estatismos: “As cristalizações e 

objetivações culturais recebidas e transformadas pelos textos constitucionais permitem 

avançar com interpretações abertas a valores como dignidade da pessoa humana, 

liberdade, igualdade, democracia e socialidade”. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 279). 

Tanto por meio da perspectiva da interconstitucionalidade, quanto da 

interculturalidade, abre-se a possibilidade de se oferecer espaços abertos à pluralidade 

de ordenamentos e normatividades, além, também de levar à abertura ao pluralismo de 

intérpretes. 
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A seguir, apresenta-se o entendimento de Saulo Coelho e de Alessandra 

Silveira sobre a perspectiva do constitucionalismo multinível e sobre a 

interconstitucionalidade, considerada uma perspectiva alternativa para o fenômeno de 

integração constitucional e, consequentemente, para a efetividade da proteção dos 

direitos humanos em âmbito internacional.   

 

1.3.3. Constitucionalismo multinível e Interconstitucionalidade: convergências e 

divergências 

 

A temática da integração constitucional é também objeto de estudo de 

Coelho e Silveira, os quais destacam essa tendência nas sociedades democráticas. Para 

Coelho (Cf. 2015), a jurisdição constitucional nas democracias avançadas inclina-se a 

efetivar uma relação dialogal entre centralização e descentralização, concentração e 

desconcentração, unidade e autonomia funcional, integração e autodeterminação. 

Assim, a construção da unidade jurídica e jurisdicional em uma sociedade democrática 

tenderia a se dar em ambientes de constitucionalidade multinível, ou do 

constitucionalismo “em rede”.  

No constitucionalismo multinível, mantem-se a ideia de um posicionamento 

hierárquico que pode, conforme Coelho (Cf. 2015), viabilizar o controle do sentido 

constitucional por parte das estruturas do topo, por possuírem prevalência na 

conformação circular e recíproca dos sentidos da jurisdição.  

Nota-se a existência de uma pluralidade de núcleos institucionais 

irradiadores de jurisdição constitucional no âmbito do constitucionalismo multinível. A 

grande diferença entre os outros modelos constitucionais é a existência de diferentes 

níveis de autonomia entre os mesmos, que preservam a ideia de um posicionamento 

hierárquico na linguagem constitucional. Por meio dessa linguagem constitucional seria 

possível construir uma unidade na diversidade. No constitucionalismo multinível busca-

se regular os lugares de interseção desses diferentes níveis jurisdicionais. Trata-se de 

um modelo de pluralidade de sistemas constitucionais dotados de inputs e outputs 

recíprocos. (Cf. COELHO, 2015). 



44 

 

Os constitucionalistas defensores da perspectiva multinível, acreditam que 

ela se dá internamente e externamente no âmbito dos Estados Europeus, desta forma, 

ela deve ser fomentada tanto no âmbito interno das relações jurisdicionais de cada 

país, quanto no âmbito das relações jurisdicionais dos Estados-membros com a União 

Europeia. (Cf. COELHO, 2015). 

A teoria da interconstitucionalidade surge também da necessidade de se 

enquadrar o fenômeno da interação reflexiva entre normas constitucionais de distintas 

fontes que convivem no mesmo espaço político. Entretanto, diferentemente do modelo 

multinível, a interconstitucionalidade implica a atuação em rede para a solução de 

problemas constitucionais comuns. (Cf. SILVEIRA, 2015). 

Diversamente do posicionamento anteriormente mencionado de Teresa 

Freixes, Coelho e Silveira apresentam posições mais críticas em relação ao 

constitucionalismo multinível. Coelho (Cf. 2015), por exemplo, opta pela perspectiva 

interconstitucional em oposição às possibilidades proporcionadas por uma abordagem 

transconstitucional: 

Adiantamos que, no mesmo sentido em que tratamos a questão da 

integração das experiências cognitivas, quanto às experiências 

constitucionais atuais, nossa opção é por uma perspectiva 

interconstitucional (assim como por uma perspectiva intercultural), 

posto que os fenômenos transconstitucionais guardam em si uma 

dimensão menos dialogal e dialética, portando mais propensa a 

autoritarismos e a uniformizações (ou diluições) político-sociais nem 

sempre suficientemente respeitadoras da diversidade cultural, da 

autodeterminação política e da equidade social. (COELHO, 2015). 

 

Alessandra Silveira (Cf. 2015), classifica a teoria da 

interconstitucionalidade como uma perspectiva amiga do pluralismo de ordenamentos e 

de normatividades, a qual enfrenta o intrincado problema da articulação entre 

constituições e da afirmação de poderes constituintes e legitimidades diversas. Entende-

se que o termo Interconstitucionalidade reproduz melhor a ideia de um modelo de 

interconexão, onde não há espaço para níveis que implicam hierarquia, ao contrário do 

constitucionalismo multinível.  

A metáfora das redes traduz a ausência de hierarquia, diferentemente do 

modelo multinível. Devido ao fato de que os instrumentos do direito constitucional 

nacional clássico não conseguem captar o sentido, os limites, ou fornecer compreensões 

juridicamente apropriadas aos problemas da integração no âmbito político e jurídico, 
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exige-se o desenvolvimento de uma teoria da interconstitucionalidade que explique essa 

nova conjuntura. (Cf. SILVEIRA, 2015). 

Em relação a perspectiva do constitucionalismo multinível, Coelho 

apresenta-se receoso devido à influência do modelo multi-level management em sua 

construção.  Seus apontamentos críticos remetem aos aportes da micro e macro 

economias nesta teoria gerencial. Em um plano macro-econômico, essa perspectiva abre 

a possibilidade de se converter na busca por estratégias de garantia de uma “quebra de 

resistências locais” servindo ao planejamento central da economia, segundo as metas e 

objetivos esse centro. Portanto, por meio da estrutura do constitucionalismo multinível 

dois caminhos mostram-se possíveis: em um, o sistema funcionaria mediante uma 

lógica “top to down”, no outro através da lógica “button up”: 

No primeiro caso, o núcleo significacional dos direitos fundamentais 

tenderia a quase coincidir com a posição das estruturas jurisdicionais 

de topo, com pouco ou quase nenhum peso para as estruturas de base 

na conformação significacional desses direitos; no segundo caso, essa 

trajetória elíptica seria mais bem distribuída, para, apesar de ter nas 

estruturas de topo o pondo de maior grau de determinação do centro 

significacional dos direitos fundamentais, permitir também uma 

intensa e decisiva participação das jurisdições de base na conformação 

da jusfundamentalidade europeia. (COELHO, 2015). 

 

Desta forma, para Saulo Coelho (Cf. 2015), resta saber se o 

constitucionalismo multinível serviria a implementação do multi-level management no 

qual o plano jurídico serviria a política neoliberal europeia ou se o constitucionalismo 

multinível estaria apto a realizar o papel social de mediador na busca pelo ponto de 

equilíbrio dialético dessa estratégia econômica frente a um projeto de efetiva integração 

europeia, que garanta solidariedade e equidade social no contexto europeu. 

A possibilidade do desenvolvimento de qualquer uma dessas duas 

tendências é vista como um problema do constitucionalismo multinível. Deve-se 

prevenir o perigo da instrumentalização do direito para fins econômicos. Com o 

objetivo de tentar evitar essa tendência, surge na Europa com Canotilho, a perspectiva 

interconstitucional, o modelo desenvolvido por Alessandra Silveira e defendido por 

Saulo Coelho.  

A partir das considerações de Poiares Maduro, Silveira (Cf. 2015) afirma 

que a interconstitucionalidade emerge como uma teoria do pluralismo constitucional na 
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União Europeia e não apenas como um remédio para a solução de conflitos 

constitucionais de autoridade. 

No modelo interconstitucional, as partes são o ponto de partida real da 

constitucionalidade integrada que volta-se à construção de um sistema europeu de 

promoção dos direitos fundamentais.  Ao contrário do constitucionalismo multinível, as 

partes não se dissolvem completamente no todo constitucional. Alessandra Silveira 

complementa essas ideias por meio do conceito de cidadania europeia como “cidadania 

de direitos”. O modelo e a experiência de integração europeia devem ser pensados e 

experimentados de modo que os direitos fundamentais sejam de fato convertidos em um 

critério último de decisão, possibilitadores da racionalização e instrumentalização da 

dinâmica econômica a favor da promoção da igualdade social e da qualidade de vida 

compartilhada. (Cf. COELHO, 2015). 

Por fim, Silveira (Cf. 2015) afirma que a gama conceitual da 

Interconstitucionalidade não serve apenas aos problemas constitucionais da União 

Europeia. A interconstitucionalidade abre as portas à renovação da teoria da 

constituição, tornando mais fácil a tarefa de a “redesenhar” para o contexto atual em que 

o Estado deixou de ser o referente exclusivo dos materiais constitucionais. Isso se deve 

ao fato de que a perspectiva interconstitucional fornece um arsenal teórico para lidar 

com a fenomenologia da pluralidade de ordenamentos que reconhecidamente são 

paralelos, desiguais e concorrentes. 

 

2. O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

Considerando que hodiernamente a América Latina passa por um processo 

específico de integração por intermédio dos direitos humanos, propõe-se a análise desse 

fenômeno por meio do seu sistema regional de proteção aos direitos do homem. 

Inicialmente, procura-se neste capítulo apresentar brevemente a origem e o 

desenvolvimento histórico da institucionalização do Sistema Interamericano de Proteção 

dos Direitos Humanos e de seus principais instrumentos jurídicos. 

A segunda parte é dedicada à Corte Interamericana, órgão de natureza 

jurisdicional do SIDH, cuja relevância é neste trabalho atribuída pelas teorias 
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previamente apresentadas: a partir da base luhmanniana que fundamenta as teorias 

transconstitucional e interconstitucional, a qual considera as cortes e os juízes os centros 

dos sistemas jurídicos. 

Relata-se ao final deste capítulo o histórico da atuação do SIDH em face das 

violações de direitos humanos ocorridas em território brasileiro, tanto por parte da 

Comissão, como da Corte Interamericana. Verifica-se que a atuação dos órgãos do 

SIDH no Brasil resultou em avanços na legislação interna e na adoção de importantes 

políticas públicas. Por outro lado, foi possível constatar uma resistência por parte do 

Estado brasileiro em relação a certas decisões proferidas pela Corte IDH e a algumas 

solicitações da Comissão Interamericana. 

A partir das perspectivas previamente estudadas, as resistências 

apresentadas pelo Estado brasileiro foram consideradas compatíveis com a necessidade 

de se modular a interação e integração constitucional dentro do Sistema Interamericano 

por meio do modelo interconstitucional e intercultural, abrindo pressupostos para a 

construção de mecanismos de comunicação inerentes a uma lógica dialogal e 

democrática de interação. 

 

2.1. A institucionalização do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

A origem do Sistema Interamericano remonta ao ano de 1826, quando da 

ocorrência do Congresso do Panamá, idealizado por Simón Bolivar, cujo objetivo era 

desenvolver uma confederação hispano-americana. Para Hanashiro (Cf. 2001, p. 25), a 

primeira fase de evolução do Sistema interamericano compreendeu-se entre os anos de 

1826 a 1889. Em 1889, deu-se início a segunda fase de desenvolvimento do sistema, 

quando foi efetivamente realizada a primeira conferência para criação desse sistema 

compartilhado de normas e instituições.  

A participação do governo estadunidense foi crucial para o início desse 

contínuo processo de interação dos estados americanos. Assim, as reuniões da Primeira 

Conferência Internacional Americana aconteceram entre 1889 e 1890 em Washington, a 

convite dos Estados Unidos. Ressalta-se que as questões comerciais constituíram o foco 

da conferência, da qual participaram dezoito Estados americanos, o que nos remete à 

primazia do sistema econômico no plano internacional. 
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Nota-se que a ampliação das inter-relações entre os países do globo, seja em 

blocos, regimes, sistemas ou organizações internacionais, dá-se principalmente a partir 

das necessidades oriundas da evolução do comércio internacional e, consequentemente, 

do sistema econômico, não sendo possível esquecer as questões relativas ao 

agravamento dos problemas militares e políticos. 

 Na primeira conferência interamericana foi determinado o estabelecimento 

da “União Internacional das Repúblicas Americanas”, sediada em Washington, cuja 

missão era a coleta e a distribuição de informações comerciais.  A União das Repúblicas 

Americanas tornou-se a “União Pan-Americana” e, posteriormente, em 1948, a 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Desta forma, a necessidade de maior integração comercial entre os Estados 

americanos possibilitou essa primeira conferência, na qual foram criadas as bases para o 

Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (SIDH). As preocupações 

jurídicas, o fortalecimento dos vínculos entre os Estados e o estabelecimento de 

instituições e órgãos especializados em diferentes áreas foram decorrências desse 

processo (Cf. OEA: Nossa História, 2013). 

Para Hanashiro (Cf. 2001, p. 27), a segunda fase de desenvolvimento do 

SIDH termina em 1945, quando começa a terceira e última fase, com o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Já na Conferência Interamericana sobre Problemas da Guerra e da Paz, 

realizada em 1945 na Cidade do México, fora adotada a Resolução XL, a qual 

expressou a necessidade de se formar um sistema internacional americano de proteção 

aos direitos humanos. Nesta resolução, foi considerado imprescindível o 

prosseguimento para a elaboração de uma lista que determinaria quais seriam os direitos 

humanos essenciais ao homem, a fim de integrá-los em uma convenção (Cf. REMOTTI 

CARBONELL, 2003, p.17). 

Após a Segunda Grande Guerra, surgiram o sistema internacional de 

proteção aos direitos humanos e três sistemas regionais: o europeu, o africano e o 

americano. Cada sistema regional desenvolveu-se ao seu tempo e a partir de seus 

próprios instrumentos jurídicos que coexistem harmonicamente com o sistema 

internacional, regido, principalmente, pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948. 
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Segundo Piovesan (Cf. 1997, p. 223), o SIDH constitui-se 

fundamentalmente de dois regimes:  da Carta da Organização dos Estados Americanos e 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).  Dentre esses dois, considera-

se que a Convenção, também conhecida como “Pacto de São José da Costa Rica”, 

constitui-se como o instrumento de maior relevância nesse sistema de proteção regional.  

Além dos regimes jurídicos já mencionados, o SIDH dispõe de outros 

instrumentos para reconhecer e definir direitos e estabelecer obrigações para corroborar 

com a promoção e proteção dos direitos humanos. Desta forma, os protocolos e 

convenções sobre questões especializadas, tais como a Convenção para Prevenir e Punir 

a Tortura, a Convenção sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas e a Convenção 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, bem como o Regimento e 

os Estatutos de seus órgãos, os quais têm o objetivo de fiscalizar a observância desses 

direitos, constituem parte do ordenamento jurídico em que o sistema fundamenta e 

desenvolve suas atividades. 

Para a construção deste trabalho, torna-se coesa a observação sobre a 

eficácia do SIDH por Bregalda (2007, p. 98): “somente em dois contextos regionais, o 

europeu ocidental e o pan-americano, chegou-se a instituir sistemas de garantia da 

eficácia das normas substantivas adotadas, no próprio plano regional, sobre os direitos 

da pessoa humana.”  

Assim, a reconhecida atuação do SIDH o traz para o centro das discussões 

sobre os novos modelos constitucionais emergentes no plano acadêmico e 

jurisprudencial.  

Alves destaca a natureza múltipla do Sistema Interamericano:  

(...) jurídica e convencional, para os Estados-partes do “Pacto de São 

José”; semijurídica, para os demais membros da OEA; judicial, para 

os que reconhecem a competência contenciosa da Corte 

Interamericana, e política, por sua capacidade de ação sobre situações 

nacionais que extrapolam casos individuais (ALVES, 2007, p. 83). 

A natureza judicial do sistema é destacada nesse trabalho devido a sua 

imprescindibilidade para a proteção dos direitos humanos no âmbito das Américas e 

também para o fenômeno de integração constitucional. Conforme Cançado Trindade 

(2000, p. 16): “Não há como negar que a proteção jurisdicional é a forma mais evoluída 

de salvaguarda dos direitos humanos e a que melhor atende aos imperativos do direito e 

da justiça.”  
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2.1.1. A OEA e os principais instrumentos jurídicos do SIDH: a Carta da OEA e a 

Convenção Americana 

 

A institucionalização do sistema interamericano se deu por meio da OEA. A 

Organização dos Estados Americanos, possui uma estrutura semelhante à da ONU, é 

sediada em Washington, foi fundada em 1948 na Colômbia, ocasião em que foi assinada 

a Carta da OEA, a qual entrou em vigor em 13 de dezembro de 1951. O SIDH é, 

portanto, administrado pela OEA, cujo propósito é: “conseguir uma ordem de paz e de 

justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua 

soberania, sua integridade territorial e sua independência”. (Cf. Carta da OEA). 

A OEA é classificada como uma organização internacional de caráter 

regional. Conforme Remotti Carbonel, os seus principais objetivos são: 

(...) afianzar la paz y seguridad del Continente; prevenir las posibles 

causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de las 

controversias que surjan entre los Estados miembros; organizar la 

acción solidaria de estos en caso de agresión; procurar la solución de 

los problemas políticos, jurídicos, económicos que se susciten entre 

ellos, y promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo 

económico social y cultural. (REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 19). 

Ressalta-se que um dos objetivos da organização é a busca pela solução dos 

problemas jurídicos. Importante também é destacar que a ação cooperativa é também 

uma de suas finalidades que tem o propósito de promover o desenvolvimento 

econômico, social e cultural dos Estados membros. Neste sentido, é evidente que 

quando os Estados reconhecem razões para cooperar, passam a institucionalizar o 

relacionamento entre eles, o que dá origem às organizações internacionais, o que pode 

resultar num certo ordenamento de suas relações. 

A organização congrega atualmente os 35 Estados independentes das 

Américas: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, 

Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Dominica, República Dominicana, Equador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, 
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Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos da América, Uruguai e Venezuela, e 

Cuba.
10

 

Outros 67 Estados e a União Europeia possuem a posição de observador 

permanente, o que garante à OEA posição de destaque, nos permitindo caracterizá-la 

como um dos principais fóruns governamentais do mundo.  

Constituem órgãos da OEA: a Assembleia Geral, a Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores, os Conselhos (Conselho Permanente e Conselho 

Interamericano de Desenvolvimento Integral), a Comissão Jurídica Interamericana, a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Secretaria Geral, as Conferências 

Especializadas, os Organismos Especializados e, ainda, outras entidades que venham a 

ser estabelecidas pela Assembleia Geral. (Cf. OEA: nossa estrutura). 

Para garantir a concretização de seus objetivos, a OEA baseia-se em quatro 

pilares que são a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento.  A 

busca pela efetiva proteção aos direitos humanos pode ser percebida como um dos 

cernes da atuação dessa organização internacional.  

Torna-se pertinente mencionar para efeitos comparativos que a OEA é 

formada por 35 Estados membros, desses apenas 23 Estados partes ratificaram a 

Convenção Americana, enquanto a competência jurisdicional da Corte IDH foi 

reconhecida por 20 Estados
11

. O menor número de Estados que reconheceram a função 

contenciosa da Corte demonstra que o SIDH ainda possui como entrave a sua 

efetividade a indisponibilidade de muitos países para aceitar normas jurídicas que 

venham a relativizar a soberania nacional. 

Em 30 de abril de 1948, fora adotada em Bogotá, por ocasião da IX 

Conferência Internacional Americana, a Carta da OEA, fruto de um processo de 

negociação iniciado em 1945. Naquela ocasião participaram 21 Estados, os quais 

adotaram ainda o Tratado Americano sobre Soluções Pacíficas ("Pacto de Bogotá") e a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 

                                                           
10

 Na Oitava Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, realizada no âmbito do Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), realizada em Punta del Este, Uruguai, em 1962, o 

Governo de Cuba teve sua participação no Sistema Interamericano excluída. Mediante projeto de 

resolução, a Missão Permanente do Equador propôs tornar sem efeito a Resolução de 1962. Assim, com a 

Resolução de 2009 (Resolução AG/RES.2438 (XXXIX-O/09)), ficou estabelecido que a participação da 

República de Cuba na OEA será o resultado de um processo de diálogo iniciado na solicitação do 

Governo de Cuba, e de acordo com as práticas, propósitos e princípios da OEA. 
11

 Até julho de 2015. Cf. ABC de La Corte IDH. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/index.html#1/z> 
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Segundo Garcia (Cf. 2009, p. 34), a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem reiterou o respeito à dignidade da pessoa humana e dedicou-se a 

desassociar os direitos humanos do âmbito do Estado-nação. Ao estabelecer os direitos 

civis, políticos, sociais, culturais e econômicos, acabou por conferir maior consistência 

à Carta da OEA, ao que tange os direitos fundamentais da pessoa humana, que 

configuram um dos princípios dessa organização
12

. 

(...) A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

adotada meses antes da Declaração Universal, sublinhava o 

compromisso da região com a proteção internacional dos direitos 

humanos e preparou o caminho para a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (...). (OEA: Nossa História). 

 Em quatro ocasiões a Carta da OEA de 1948 foi modificada e emendada, 

mediante Protocolos de Reforma: Buenos Aires, 1967; Cartagena das Índias, 1985; 

Washington, 1992; Manágua, 1993. O Protocolo de Buenos Aires dera a redação do art. 

106 da Carta, que dispõe sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH): 

Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que terá 

por principal função promover o respeito e a defesa dos direitos 

humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal 

matéria. 

Uma convenção interamericana sobre direitos humanos estabelecerá a 

estrutura, a competência e as normas de funcionamento da referida 

Comissão, bem como as dos outros órgãos encarregados de tal 

matéria. (Carta da OEA. Capítulo XV. Art. 106). 

 

A CIDH fora idealizada, portanto, como um órgão permanente da OEA. E 

nesse dispositivo havida sido traçado, portanto, um dos objetivos da Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, qual seja o de estabelecer a estrutura e a competência 

da Comissão Interamericana. 

Para Remotti Carbonell (Cf. 2003, p.17) a consolidação democrática em 

grande parte dos Estados latino-americanos é ainda obra inacabada. Acredita-se que 

esses Estados, de forma variável, têm melhorado a vertente formal da democracia e que 

se estabeleceu, em grande parte deles, a existência, o desenvolvimento e a transparência 

dos processos eleitorais e de produção normativa. No entanto, observa-se que não houve 

o mesmo impulso sobre o outro lado da moeda, ou seja, sobre a vertente material da 

                                                           
12

 Cf. Carta da OEA. Capítulo II - PRINCÍPIOS, Art. 3ª, “L”: “Os Estados americanos proclamam os 

direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo”. 
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democracia, que refere-se aos conteúdos democráticos e, em especial, ao respeito e à 

efetiva garantia dos Direitos Humanos. 

Remotti Carbonel atribuí à necessidade de se potencializar o aspecto 

material da democracia, a elaboração e a ratificação da Convenção Americana: 

En un intento de potenciar esta vertiente material de la democracia 

los Estados Americanos suscribieron la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH), conocida tambiéncomo Pacto de San 

José Costa Rica, la cual tiene por finalidad, como dice en su 

Preámbulo, el “consolidar en este continente, dentro del cuadro de 

las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de 

justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre. (REMOTTI CARBONELL, 2003, p.17/18). 

A Convenção Americana, considerada um marco no âmbito da OEA e o 

principal regime do Sistema Interamericano, foi então assinada na Conferência 

Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica, em 

22 de novembro de 1969 e entrou em vigor em julho de 1978, quase nove anos depois, 

pois apenas nessa data se alcançou o número de ratificações exigidas. Conforme Garcia 

(Cf 2009, p. 36), a CADH reconhece em seu preâmbulo que os direitos fundamentais da 

pessoa humana não derivam de sua condição de nacional, mas sim de sua condição 

humana, o que fundamenta a proteção internacional desses direitos.  

Torna-se pertinente destacar que a Convenção não limitou-se a formalização 

da declaração de direitos e garantias, mas foi concebida como um texto jurídico de 

natureza internacional, com caráter normativo e vinculante, e, portanto, de cumprimento 

obrigatório, o que demonstra a tentativa de potencialização do aspecto material, e não 

apenas formal, da democracia e dos direitos humanos. (Cf. REMOTTI CARBONELL, 

2003, p.17 / 18). 

Ratificaram a Convenção Americana os seguintes Estados: Argentina, 

Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República 

Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai.  

Remotti Carbonell (Cf. 2003, p. 18), o qual caracteriza a convenção 

enquanto ordem prevalente (supraconstitucional), adverte e ressalta que na Convenção 

Americana não se estabeleceram aos Estados apenas obrigações negativas (de não fazer 

ou de não agir contra os direitos previstos no texto), mas também foram estabelecidas 
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obrigações de caráter positivo, de fazer, de agir, a partir das quais os Estados devem 

organizar não apenas sua estrutura, mas o desempenho dos seus poderes, órgãos 

públicos e administrativos para proteger estes direitos.  

Diferentemente do entendimento da Suprema Corte brasileira que confere à 

CADH um caráter supralegal (e, portanto, infraconstitucional), Remotti Carbonell 

afirma os Estados devem adotar medidas legislativas, inclusive constitucionais, que 

possam ser necessárias para a prevenção e promoção dos direitos. Consoante ao 

entendimento da Corte IDH, como será visto no próximo capítulo, o autor destaca, 

como obrigações dos Estados-parte, o dever de investigação, de julgamento e de sanção 

dos responsáveis pelas violações de direitos, bem como as reparações para as vítimas.  

Essas ações devem materializar-se a partir da consideração da Convenção 

como um padrão (“standard”) mínimo a ser respeitado pelos Estados. Neste sentido, 

cada um dos Estados deverá estar empenhado em garantir, no mínimo, o conteúdo da 

Convenção Americana e as obrigações por eles assumidas, e não poderão diminuí-las 

por nenhum motivo. (Cf. REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 18). 

Ressalta-se, neste ponto, que a falta da ratificação desta Convenção por 

parte dos EUA e Canadá, além de configurar uma restrição no campo de atuação dos 

órgãos do SIDH e a sua consequente fragilidade, pode representar a imunização e a 

intocabilidade das ordens jurídicas das “grandes potências”, ou países centrais, perante 

o direito internacional público, conforme advertira Marcelo Neves (Cf. 2009, p. 280-

283). 

A Comissão e a Corte Interamericana têm sua criação estabelecida nessa 

Convenção (Cf. Art. 33 da CADH). Esses órgãos foram criados como meios de 

proteção dos direitos do homem e possuem competência para conhecer dos assuntos 

relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados que 

ratificaram tal acordo (Cf. GARCIA, 2009, p. 87). 

A Convenção americana estabelece, portanto, a organização, as funções, a 

competência e os processos da CIDH e da Corte IDH. Entretanto, apenas a CIDH 

representa todos os Estados-membros da OEA, uma vez que a adesão à Corte é 

faculdade do Estado-membro, o que detalharemos em momento oportuno. 
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A principal função da Convenção Interamericana é a de promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos. Dentre suas várias atribuições, pode-se 

ressaltar: a formulação de recomendações aos Estados para que esses aperfeiçoem seu 

ordenamento jurídico interno e pratiquem o devido respeito aos direitos do homem; a 

solicitação aos governos que lhe proporcionem informações sobre as medidas que 

adotarem em matéria de direitos humanos; o atendimento a consultas e assessorar os 

Estados-membros
13

; e a apresentação de relatórios anuais à Assembleia Geral da OEA; 

entre outras funções, um vez que  o artigo 41 da Convenção não exaure as atribuições 

da CIDH (Cf. GARCIA, 2009, p.88). 

Por tratar-se de um órgão permanente da OEA, é incumbido à CIDH a 

observância da proteção dos direitos do homem contemplados na Carta da OEA e, 

ainda, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Conforme Garcia, 

isso amplia a esfera de atuação da Comissão, pois alcança também os Estados membros 

da OEA que não são partes da CADH. (Cf. GARCIA, 2009, p. 92). 

Em relação ao acesso à Comissão, Garcia: 

(...) a Convenção legitimou qualquer pessoa, grupo de pessoas ou 

entidade não-governamental legalmente reconhecida em ao menos um 

dos Estados membros da Organização, vedado o anonimato, a 

encaminhar petições noticiando a violação dos direitos humanos por 

um Estado parte. (GARCIA, 2009, p. 88). 

Diferentemente da Comissão, na Corte IDH, que é o órgão exclusivo da 

Convenção Americana, somente os Estados partes e a Comissão podem submeter um 

caso a sua apreciação, como veremos a seguir. 

 

2.2. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

A Corte Interamericana foi criada como um órgão de proteção dos direitos 

reconhecidos na Convenção Americana, a qual lhe conferiu suas atribuições, poderes e 

mecanismos necessários para realizar suas funções.  

Ainda no ano de 1923, já cogitava-se a ideia do estabelecimento de um 

órgão jurisdicional supranacional para as Américas. Conforme Hanashiro (Cf. 2001, 
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 As consultas deverão dar-se por meio da Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos. Cf. 

Art. 41, “e”, CADH. 
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p.38), a delegação costa-riquenha propôs a criação de uma Corte na ocasião da V 

Conferência Pan-Americana. Proposta semelhante foi feita pelo Brasil durante a IX 

Conferência, dessa vez, para a criação de um tribunal internacional de direitos humanos. 

Ambas as propostas não obtiveram êxito.  A alegação dos EUA para sua oposição 

categórica a proposta, considerada prematura, foi a ausência de um tratado jurídico.  

Monica Herz, a qual dedica-se ao estudo das organizações internacionais 

(OI), ressalta que as grandes potências possuem papel essencial no seu processo de 

criação. Além disso, a participação de uma potência é determinante para a efetividade 

dessa organização. Assim, quando alguma potência deixa de participar de uma OI, o 

campo de atuação da organização torna-se restrito, o que pode levar a sua falta de 

efetividade e possível fracasso. Visualiza-se, neste caso, que o mesmo ocorre com 

qualquer órgão ou instituição com atuação em âmbito internacional (Cf. HERZ et alli, 

2004, p.22). 

O Comitê Jurídico Interamericano foi encarregado de analisar a 

possibilidade de um órgão jurisdicional e em 1949 manifestou uma ordem de etapas que 

deveriam ser seguidas em relação ao tema dos direitos humanos: “(...) a primeira, 

consistiria na proclamação de direitos; a segunda, na aceitação desses direitos como 

obrigação pelos Estados-membros; e a terceira, em garantir esses direitos por meio de 

uma jurisdição.” (HANASHIRO, 2001, p. 39). 

Instituída em São José da Costa Rica em 03 de setembro de 1979, a Corte 

IDH constitui, portanto, o órgão jurisdicional do SIDH, e é composta de sete juízes, 

nacionais dos Estados membros da OEA, eleitos em votação secreta e pelo voto da 

maioria absoluta dos Estados Partes da Convenção Americana. 

Remotti Carbonell (Cf. 2003, p. 78) destaca que os juízes agem a título 

pessoal, ou seja, eles não são representantes dos Estados que os indicaram, portanto, não 

podem receber qualquer mandato, instrução ou ordem deles. Os juízes devem agir de 

forma independente e imparcial, sendo apenas obrigados pelas disposições da CADH. 

Por isso, estabelece-se que os juízes devem ser eleitos dentre os juristas da mais alta 

autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos e que 

possuam as qualificações exigidas para o exercício das mais elevadas funções judiciais 

no âmbito dos Estados de que são nacionais ou dos Estados que o indicaram como 

candidato.  
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Na Convenção Americana está previsto que os juízes da Corte IDH, bem 

como os membros da CIDH, gozam das imunidades concedidas aos agentes 

diplomáticos pelo Direito Internacional desde o momento de sua eleição e das 

prerrogativas diplomáticas necessárias ao desempenho de suas funções, durante o 

exercício de seu mandato.
14

No capítulo que trata do funcionamento do Tribunal está 

prevista a continuidade da função do juiz, ainda que seu mandato tiver expirado, nos 

casos em que tenham tomado conhecimento e se encontrem em fase de sentença. 

Verifica-se que a Corte possui duas competências claramente definidas: uma 

consultiva e outra contenciosa (Cf. ALVES, 2007, p. 80). O art. 64 da CADH estabelece 

a sua competência consultiva: 

Artigo 64 - 1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar 

a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados 

concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 

americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os 

órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos 

Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A 

Corte, a pedido de um Estado-membro da Organização, poderá emitir 

pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas 

e os mencionados instrumentos internacionais. 
15

 

  Desta forma, essa competência consultiva permite que todos os membros 

da OEA, que sejam partes ou não da Convenção Americana, possam solicitar o parecer 

da Corte sobre a interpretação da CADH ou de qualquer outro tratado relativo à 

proteção internacional dos direitos humanos no âmbito dos Estados americanos, 

inclusive sobre a sua compatibilidade com as leis nacionais: “A Corte ainda pode opinar 

sobre a compatibilidade de preceitos da legislação doméstica em face dos instrumentos 

internacionais (...)”(Cf. PIOVESAN, 2014, p. 102).   

Piovesan (Cf. 2014, p. 102) destaca que a Corte Interamericana tem 

desenvolvido aprofundadas analises sobre o alcance e o impacto dos dispositivos da 

Convenção Americana e que até 2010 a Corte já havia emitido 20 opiniões consultivas. 

Na opinião de Hanashiro (Cf. 2001, p. 39), as opiniões consultivas, apesar de não 

contribuírem imediatamente com a proteção dos direitos humanos, fortalecem os 

princípios e a interpretação dos meios de proteção desses direitos que orientam o SIDH, 

além de criar algo como uma “jurisprudência emergente”.  
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 Cf. CADH. Art. 70. 
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 CONVENÇÃO AMERICANA, art. 64. 
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Alves (Cf. 2007, p. 80) pondera que a Corte concentra suas atividades na 

competência consultiva, uma vez que contabiliza-se poucas sentenças judiciais já 

proferidas pelo referido órgão. O número escasso de demandas que chega a Corte IDH é 

atribuído por Remotti Carbonell (Cf. 2003, p.77) à soma de dois elementos: o 

desconhecimento e o medo da maioria das pessoas que são vítimas de violações de 

direitos e que, por essa razão, tornam-se materialmente impossibilitadas de recorrer ao 

Sistema Interamericano.  

Diferentemente da função consultiva da Corte IDH, a adesão à Corte em 

relação a sua competência contenciosa é limitada aos Estados Partes da CADH que a 

reconhecerem expressamente. (Cf. Art. 62, CADH). O Brasil, por exemplo, reconheceu 

a competência consultiva da Corte em 1992, ao ratificar o Pacto de San José, mas 

somente em 1998 reconheceu a sua competência contenciosa, ato referendado pelo 

Decreto-Legislativo nº 89/98. 

Indivíduos e organizações da sociedade civil não possuem capacidade 

processual para propor demanda perante a Corte. Em observância à Convenção 

Americana, somente Estados Partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

podem submeter um caso à Corte IDH. Para que indivíduos ou organizações tenham 

acesso ao SIDH, é necessário que dirijam suas petições primeiramente à CIDH, que 

poderá ou não submeter o caso, oportunamente, à Corte. 

O fato de o acesso à Corte remanescer restrito à Comissão e aos Estados é 

criticado por Piovesan (Cf. 2014, p. 117), a qual acredita que o acesso do indivíduo 

direto à Corte, como ocorre no sistema regional europeu, permitiria uma arena mais 

participativa e aberta à relevante atuação das ONGs e dos indivíduos no sistema. 

Ressalta-se o protagonismo da sociedade civil, considerado vital ao sucesso do sistema 

interamericano.  

A competência jurisdicional contenciosa da Corte IDH foi estabelecida, 

portanto, para que se deliberasse sobre disputas referentes aos direitos humanos e para 

que houvesse a aplicação da CADH aos casos concretos individuais. As decisões da 

Corte são definitivas e inapeláveis. Para Hanashiro (2001, p.40), a estratégia de usar-se 

o processo judicial é: “(...) essencial para se combater a violação dos direitos humanos, 

uma vez que apenas princípios de conduta moral, embora fundamentais, não são 
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suficientes para fazer com que os Estados cumpram seus compromissos em relação aos 

direitos humanos”.  

Segundo Remotti Carbonel (Cf. 2003, p. 26), um dos motivos pelos quais se 

dá uma importância especial à Corte é que sua jurisprudência possui caráter normativo e 

vinculante para os Estados que a ratificaram, seja através do efeito direto ou através do 

efeito indireto. O chamado efeito indireto decorre do fato de que as construções 

jurisprudenciais da Corte vinculam e obrigam também os outros Estados que tenham 

ratificado a Convenção Americana, mesmo que não tenham sido condenados em um 

caso concreto.  

Enquanto a partir do efeito direto dado pela decisão, dotada de fundamentos 

jurídicos e da parte decisória, atinge-se o Estado condenado, os critérios 

jurisprudenciais e construções estabelecidas no acórdão (base legal) obrigam, a partir do 

efeito indireto, a todos os Estados Parte, mesmo que não tenham participado de caso 

contencioso. Disso decorre que as decisões da Corte devem ser aplicadas e seguidas 

pelo poder legislativo, executivo, judiciário e pela administração civil e militar dos 

Estados que ratificaram sua competência jurisdicional. 

Nos casos concretos em que a Corte, depois de ter a sua competência 

contenciosa reconhecida de forma expressa, decidir que houve violação à direito ou à 

liberdade protegida pela CADH, ela pode decretar obrigações legais que assegurem a 

parte prejudicada o gozo do direito ou liberdade violado, bem como determinar 

reparações e indenizações. Em casos de extrema urgência e gravidade e com o intuito de 

evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte está autorizada a tomar medidas 

provisórias.
16

 Nesse sentido, Garcia: 

Além da possibilidade de adoção de medidas cautelares, ao final do 

processo, verificada a violação de um direito assegurado na 

Convenção, o Tribunal, em decisão definitiva e inapelável, 

determinará a reparação das consequências dessa violação, o 

pagamento de uma indenização justa e que seja assegurado ao 

prejudicado o gozo do direito violado. Os Estados, por sua vez, têm o 

dever jurídico de cumprir a sentença do Tribunal, que poderá ser 

executada na ordem interna, nos casos em que forem partes. 

(GARCIA, 2009 p. 91). 

Para Remotti Carbonell (Cf. 2003, p. 26), a evolução na forma de entender e 

valorar a função legitimadora que os direitos humanos cumprem hoje nos sistemas 
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 Cf. CADH, art. 63, 1-2. 
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democráticos, nos permite compreender a importância especial que tem atualmente a 

Corte IDH como órgão jurisdicional de controle, garantia e interpretação das 

disposições contidas na Convenção Americana, uma vez que suas decisões são 

definitivas e inapeláveis e, por tanto, de obrigatório cumprimento pelos poderes, órgãos 

e instituições internas dos Estados que foram condenados.   

Um dos instrumentos utilizados para a fiscalização, por parte da Corte, do 

cumprimento de suas sentenças está disposto no artigo 65 da CADH: a corte deverá 

apresentar à Assembleia Geral da OEA um relatório sobre suas atividades do ano 

anterior a cada período ordinário de sessões, devendo expor de forma especial os casos 

de não-cumprimento de suas sentenças pelos Estados, com as respectivas 

recomendações.  

A condição para que a Corte conheça do caso é a exaustação das vias 

perante a CIDH
17

. Conforme mencionado anteriormente, apenas os Estados partes e a 

CIDH gozam do direito de submeter um caso à análise da Corte IDH: “Afasta-se, assim, 

a possibilidade de o indivíduo ter acesso direito ao Tribunal, (...). A Comissão, assim, 

atua como um mecanismo de filtragem, restringindo o acesso dos indivíduos ao 

Tribunal consoante o seu juízo crítico sobre os fatos apresentados”. (GARCIA, 2009 p. 

90). 

Sobre o trabalho de filtro realizado pela Comissão, Remotti Carbonell (Cf. 

2003, p. 77-78) esclarece que ao receber a denúncia inicial da vítima, de sua família ou 

de uma ONG, a CIDH prossegue com a investigação de tais queixas e se considerar que 

houve de fato uma violação de direitos, a CIDH tenta remediar ou, se for caso, mediar 

uma solução amistosa entre o Estado e as vítimas, antes de decidir se apresenta o caso à 

Corte. Desta forma, apenas chegarão à Corte IDH aqueles casos que chegaram antes à 

CIDH e que ela considerou preliminarmente que houve (ou há) um efetiva violação de 

direitos, além de serem também aqueles que não alcançaram nenhum acordo amistoso 

entre o Estado e a vítima ou seus familiares.  

O primeiro Regulamento da Corte IDH adotado em 1980 foi inspirado no 

Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, que por sua vez buscou seu 

modelo no regulamento da Corte Internacional de Justiça. Esse modelo, portanto, 
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mostrou-se pouco adequado a natureza dos casos contenciosos de direitos humanos, 

Cançado Trindade: 

La Corte Interamericana aprobó su primer Reglamento en el mes de 

julio de 1980, inspirándose en el Reglamento entonces vigente de la 

Corte Europea de Derechos Humanos, el cual, a su vez,tomó como 

modelo el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

Pero muy temprano en su expe- riencia la Corte Europea se dio 

cuenta de que tendría que refor- mar su Reglamento para ajustarlo a 

la naturaleza distinta de los casos contenciosos de derechos humanos. 

En cuanto a la Corte Interamericana, su primer interna corporis 

estuvo en vigor por más de una década, expirando su vigencia el 31 

de julio de 1991. (CANÇADO TRINDADE, 2003, p. 33). 

Desta forma, tornou-se necessária a elaboração de um segundo 

Regulamento, aprovado em 1991, que trouxe a atuação das vítimas, conforme Cançado 

Trindade: “O Regulamento anterior da Corte Interamericana (de 1991) previa, em 

termos oblíquos, uma tímida participação das vítimas ou seus representantes no 

procedimento ante a Corte, sobretudo na etapa de reparações e quando convidados por 

esta.” (CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 16). 

Contudo, a partir de 1996, com o terceiro Regulamento da Corte IDH 

ampliou-se a possibilidade de acesso do indivíduo ao órgão. Nesse regulamento restou 

autorizado que os representantes ou familiares da suposta vítima exibissem, de forma 

autônoma, seus próprios argumentos e provas durante a etapa de discussão sobre as 

reparações demandadas:  

O próximo passo, decisivo, foi dado no novo Regulamento da Corte, 

adotado em 16.09.1996 e vigente a partir de 01.01.1997, cujo art. 23 

dispõe que “na etapa de reparações, os representantes das vítimas ou 

de seus familiares poderão apresentar seus próprios argumentos e 

provas de forma autônoma”. Este passo significativo abre o caminho 

para desenvolvimentos subseqüentes na mesma direção, ou seja, de 

modo a assegurar que no futuro previsível os indivíduos tenham locus 

standi no procedimento ante a Corte não só na etapa de reparações 

como também na do mérito dos casos a ela submetidos pela Comissão. 

(CANÇADO TRINDADE, 2000, p. 16). 

Outra alteração importante relativa ao acesso do indivíduo à Corte consta do 

seu quarto Regulamento, de novembro de 2000, no qual ficou estabelecido que além de 

poderem oferecer suas próprias argumentações e provas, as supostas vítimas, seus 

representantes e familiares também estão autorizados a fazer uso da palavra durante as 
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audiências públicas.
18

 O quinto Regulamento foi adotado em 2003 e o sexto, mais 

recente, foi aprovado pela Corte IDH no final de 2009. 

Duas fases marcam o procedimento da Corte perante os casos contenciosos. 

A primeira fase é denominada “Fase contenciosa” e a segunda fase é a “Fase de 

Supervisão de cumprimento de sentenças”: a Fase contenciosa é constituída de quatro 

etapas, quais sejam a de apresentação do caso pela Comissão, a audiência pública, a 

etapa de escritos de alegações e observações finais das partes e da Comissão, e, por fim, 

a etapa de estudo e emissão de sentença. 

Já a segunda fase é a de “Supervisão de cumprimento de sentenças”, ela está 

prevista no artigo 69 do Regulamento da Corte e consiste na solicitação periódica de 

informação ao Estado acerca das ações empenhadas para os efeitos do cumprimento da 

sentença, além do recebimento de observações da CIDH e das vítimas ou de seus 

representantes. O Tribunal avaliará se houve o cumprimento do que foi sentenciado a 

partir dessas informações e poderá orientar as ações do Estado e até mesmo convocar 

uma audiência de supervisão. 

Remotti Carbonell (Cf. 2013, p. 73) destaca a semelhança estrutural da 

Corte Interamericana com as atribuições exercidas pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos. No entanto, também reconhece que as realidades sobre as quais estes 

tribunais exercem sua jurisdição são muito diferentes e por tanto incomparáveis, uma 

vez que o Tribunal Europeu tinha, até pouco tempo, como objeto de analise a situação 

dos direitos humanos na chamada Europa Ocidental na qual, em geral, o nível de 

respeito e proteção aos direitos tem sido alto, exatamente o contrário da situação dos 

direitos humanos no âmbito da Convenção Interamericana, pois, exceto em raras 

situações, o que existe é uma situação de precariedade, desproteção e constante violação 

dos direitos humanos.  

Sobre a diferença contextual em relação ao ambiente europeu e latino-

americano, Bambirra também destaca que maiores são os desafios para a consolidação 

de um sistema de proteção dos direitos humanos na América Latina:  

Predominou, historicamente, na região, fruto do processo de 

colonização, maiores desigualdades sociais, alto índice de violência e 

impunidade, dificuldades de consolidação de regimes democráticos e 
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uma falta de equilíbrio geopolítico, com os Estados Unidos da 

América assumido, desde a Doutrina Monroe e seu corolário, com 

Roosevelt, a política do big stick, uma postura de nítida interferência 

nos assuntos internos dos demais países americanos”.  (BAMBIRRA, 

2014, p. 347). 

Destaca-se, no entanto, a repercussão internacional da atuação da Corte 

IDH, a partir do exame de importantes casos no continente que produziram impacto na 

estrutura normativa dos Estados Parte. Considera-se, portanto que essa atuação 

corresponde a uma conquista à implementação dos direitos humanos e fundamentais: a 

Corte Interamericana acaba por exercer um papel de controle e promoção dos direitos 

humanos no plano interno e por fomentar, por meio do controle de convencionalidade, o 

aperfeiçoamento dos ordenamentos jurídicos dos países sob sua jurisdição. (Cf. 

BAMBIRRA, 2014, p. 351). 

Anualmente, a CIDH publica um informe atualizado com as estatísticas de 

seus processos. Nesse informe é possível perceber a quantidade de petições recebidas, 

aceitas, rejeitadas, processos em tramitação, arquivados, solucionados amistosamente, e 

os casos submetidos à Corte IDH. Alguns autores atribuem ao informe um potencial 

transformador: “Além de se constituir em um método para determinar atos, precisar e 

difundir a objetividade de uma situação, os informes da Comissão servem para 

modificar a atitude de Governos resistentes à vigência dos direitos humanos, através do 

debate interno que eles proporcionam ou, a depender do caso, do debate internacional”. 

(PINTO, Mônica, apud PIOVESAN, 2014, p.98). 

Verifica-se que existe uma grande discrepância entre as petições aceitas pela 

CIDH e os casos submetidos à Corte IDH. Nesse sentido, Piovesan observou em 2006: 

Atualmente, há, em média, 100 casos contra o Brasil pendentes na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na Corte 

Interamericana, há apenas dois casos contra o Brasil – um deles é o 

caso do Presídio de Urso Branco em Rondônia (em que houve a 

concessão de medidas provisionais pela Corte) e o outro é concernente 

à morte de vítima em clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro.” 

(PIOVESAN, 2006, p. 39). 

Mais adiante observaremos que o número de casos contenciosos contra o 

Brasil aumentou significativamente desde esse período. Por ora, podemos analisar que 

apesar de sua atuação relativamente restrita e da grande filtragem realizada pela 

Comissão IDH, a Corte IDH goza de prestígio internacional, principalmente devido a 

suas decisões, em especial, aquelas que invalidaram leis de anistia de alguns Estados 

Parte, o que será objeto de estudo no próximo capítulo.  



64 

 

Ambos e Böhm, apresentam a tese de Armin von Bogdandy, a qual 

caracteriza a Corte como ousada: “La Corte IDH sería audaz porque sus decisiones 

tienen um efecto directo, porque la Corte anula normas nacionales (por ejemplo, 

amnistías), decide casos importantes (politicamente delicados) y es uma instituición 

reciente (no consolidada)”. (AMBOS e BOHM, Sem data, p. 45). Os autores vão além 

do que é majoritariamente aceito, considerado o Tribunal como uma quarta instância 

que interpreta a CADH como uma Constituição dos Estados Americanos da qual se 

derivam obrigações com efeito direto. (Cf. AMBOS e BOHM, Sem data, p. 45). 

Consoante a essa visão positiva em relação a atuação da Corte IDH, é a 

opinião de Remotti Carbonell, o qual destaca avanços significativos na jurisprudência 

da Corte, não deixando de salientar que ela está, no entanto, longe de atingir o seu pleno 

potencial: 

(...) la Corte ha venido desarrollando de forma paulatina y progresiva 

una cada vez más importante labor jurisprudencial, que ha de ser 

valorada positivamente, más aun si se toma en cuenta que en el 

ámbito americano, por lo general, no existe una tradición 

democrática, ni de respeto a los derechos humanos, ni mucho menos 

los Estados son proclives a asumir las responsabilidades de sus 

actuaciones en tales materias. El reconocimiento de esta labor muy 

positiva desarrollada por la Corte y la realización de avances 

bastante significativos a partir de su jurisprudencia, no nos impide 

apreciar que la Corte todavía dista de llegar al máximo de sus 

potencialidad es en su cometido de garante de los derechos 

reconocidos en la Convención(Cf. REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 

73). 

Um importante posicionamento da Corte IDH perante os Estados Partes 

relaciona-se ao seu direcionamento ao funcionamento de seus sistemas jurídicos 

internos para servirem ao cumprimento da Convenção Americana. Nesse sentido, 

Antonio Cassese, citado por Elizabeth Salmón: “a maioria das normas internacionais 

não pode funcionar sem a ajuda, a cooperação e o apoio constantes dos sistemas 

jurídicos nacionais”. (SALMÓN apud REÀTEGUI, 2011, p. 229-230).  

Salmón destaca a reafirmação da Corte nesse sentido ao elencar as sentenças 

de alguns casos, como por exemplo, o de Hilaire vs. Trinidad e Tobago, Cantos vs. 

Argentina, e “A Última Tentação de Cristo” (Olmedo Bustos e outros) vs. Chile: 

(...) a Convención Americana, además de otros tratados de derechos 

humanos, buscan, a contrario sensu, tener en el derecho interno de 

los Estados Parte el efecto de perfeccionarlo, para maximizar a la 

protección de los derechos consagrados, acarreando, en este 

propósito, siempre que necesario, la revisión o revocación de leyes 
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nacionales [...] que no se conformen con sus estándares de 

protección.(Corte IDH: Caso “La Última Tentación de Cristo” 

(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de febrero de 2001 Série C No. 73. Voto concurrente 

del juez A.A.Cançado Trindade, par.14. 

Desta forma, é perceptível a orientação da Corte IDH para promoção do 

aprimoramento do direito interno de cada país rumo ao cumprimento das normas da 

Convenção Americana e do estabelecimento de mecanismos capazes de garantir 

internamente os direitos ali estabelecidos. 

Em relação ao âmbito jurisprudencial que vem sendo desenvolvido de 

maneira gradual e progressiva, pode-se citar que em suas recentes decisões, a Corte IDH 

tem desenvolvido o sistema de controle jurisdicional de convencionalidade das normas, 

a fim de verificar a compatibilidade de leis internas dos Estados Parte perante a 

Convenção Americana, a partir do bloco de convencionalidade: 

(...) a CADH, além de seus protocolos e as sentenças da Corte IDH 

formam o que se denomina “bloco de convencionalidade”, que se faz 

paradigma de controle de validade de atos em sentido lato (sentenças, 

leis, atos administrativos, constituições) expedidos pelos estados 

nacionais e submetidos ao sistema interamericano de direitos 

humanos(...) (CONCI, 2015, p. 144). 

A receptividade das Cortes nacionais dos Estados Partes em relação à 

doutrina do controle de convencionalidade desenvolvida pela Corte IDH é, no entanto, 

controversa, assunto que abordaremos em momento oportuno. 

2.2.1 Estados Partes sob a jurisdição da Corte IDH 

 

Enquanto a OEA é formada pelos 35 (trinta e cinco) Estados independentes 

das Américas, apenas 23 (vinte e três) adotaram a Convenção Americana. Já a 

competência jurisdicional da Corte Interamericana foi reconhecida por 20 (vinte) 

Estados
19

. 

Os Estados que ratificaram a Convenção Americana, reconhecendo, assim, 

apenas a competência consultiva da Corte IDH, são: Dominica, Grenada (ou Granada) e 

Jamaica. Já os Estados que reconheceram também a competência contenciosa da Corte 
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 Dados atualizados em julho de 2015. Cf. ABC de La Corte IDH, 2015. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/index.html#1/z> 
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são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

República Dominicana, Suriname, Uruguai. 

Cuba, que teve sua participação no Sistema Interamericano suspensa por 

uma resolução da OEA em 1962, voltou oficialmente a OEA em 2009, quando essa 

resolução foi revogada. Entretanto, inexiste uma efetiva participação do país na 

organização. 

Em 1969, a Venezuela assinou a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos da OEA e a ratificou em 1977. Em 1981, aceitou a jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, mas em 2012, o governo venezuelano decidiu 

abandonar o Sistema Interamericano. Em setembro de 2012, Hugo Chávez iniciou o 

processo de renúncia da Venezuela à Corte IDH, que foi confirmado por Maduro em 

setembro de 2013.  

A decisão do governo venezuelano de se retirar do SIDH foi motivada, 

segundo as autoridades venezuelanas, pela forte ingerência dos Estados Unidos na 

Comissão Interamericana, e, portanto, por considerar as decisões da CIDH seletivas e de 

cunho político, desprovidas dos princípios da universalidade, imparcialidade e 

objetividade.
20

 

Piovesan (Cf. 2014, p. 97) destaca que o processo de democratização 

deflagrado na América Latina na década de 80 propiciou a incorporação de importantes 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos pelos Estados latino-

americanos e que atualmente pode-se constatar que a maioria desses países 

subscreveram os principais tratados de direitos humanos adotados pela ONU e pela 

OEA.  

A importância desses tratados se dão devido aos seus mecanismos voltados 

à efetiva promoção e proteção dos direitos humanos. Ao considerar a experiência 

brasileira, Piovesan (Cf. 2014, p. 116) afirma que conjugando o intenso envolvimento 

das organizações não governamentais e de articuladas e competentes estratégias de 

litigâncias, esses instrumentos internacionais acabam por configurar-se como poderosas 
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 Cf. As razões da Venezuela em deixar a CIDH. Disponível em: 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/23694/as+razoes+da+venezuela+em+deixar+a+cidh+.sht

ml Acesso em setembro de 2015. 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/23694/as+razoes+da+venezuela+em+deixar+a+cidh+.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/23694/as+razoes+da+venezuela+em+deixar+a+cidh+.shtml
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ferramentas para a proteção dos direitos humanos no âmbito nacional. Destaca-se, 

entretanto, que o fortalecimento do SIDH requer ainda um reforço e aprimoramento 

interno e uma maior abertura dos regimes internos, a fim de que se assegure a plena 

implementação das decisões internacionais.  

Os casos julgados ou em tramitação na Corte IDH que mais repercutem são 

aqueles ocorridos, em regra, durante governos autoritários. São casos em que o Estado é 

demandado em decorrência de crimes cometidos por agentes investidos em cargos ou 

função pública, normalmente ligados à segurança pública ou à força nacional, ou ainda 

devido a posterior omissão do Estado Parte quanto à reparação dessas vítimas. 

Dentre esses, podemos citar os seguintes casos em ordem cronológica de 

acordo com a data de sua sentença perante a Corte IDH: o Caso Velázquez Rodriguez 

contra Honduras que foi o primeiro caso de desaparecimento forçado que tornou-se 

objeto de um tribunal internacional, a sentença foi dada em 29 de julho de 1988; Caso 

Barrios Altos contra Peru, relativo ao “Massacre de Barrios Altos”, ocasião na qual 

membros das Forças Armadas do Peru, integrantes de um “esquadrão da morte” 

assassinaram 15 pessoas; a sentença da Corte IDH é de 14 de março de 2001; o Caso 

Almonacid Arellano e outros contra Chile, refere-se ao assassinato de um professor 

chileno executado em 1973 durante o período inicial da ditadura militar; a sentença do 

tribunal é do dia 26 de setembro de 2006; e o Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha 

do Araguaia”) contra Brasil, relativo aos crimes cometidos pelas forças de segurança da 

ditadura militar, cuja sentença foi dada em 24 de novembro de 2010. 

Devido à relevância destes casos tanto para a construção da jurisprudência 

da Corte IDH, como para o processo de conformação ou não conformação com as 

ordens internas dos Estados demandados no contexto de seus respectivos processos de 

transição democrática, dedicaremos o próximo capítulo à análise desses e outros casos, 

verificando em que aspectos a atuação da Corte IDH pode ou não ser aproximada aos 

modelos de integração constitucional previamente apresentados.  

Antes, porém, torna-se relevante a esta análise uma breve exposição acerca 

da relação entre o Brasil e o Sistema Interamericano. 
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2.3. A responsabilidade internacional do Brasil por violações de direitos 

humanos 

 

Afim de se construir um panorama da atuação do SIDH em relação ao 

Brasil, apresenta-se neste tópico uma breve exposição sobre as denúncias que foram 

feitas contra o Brasil no sistema e seus desdobramentos, que se diversificam entre casos 

admitidos perante à CIDH, acordos, casos contenciosos recebidos e julgados pela Corte 

IDH, condenações e absolvições. 

Com a deflagração de seu processo de democratização em 1985, o Brasil 

passou a ratificar relevantes tratados internacionais de direitos humanos, assumindo sua 

responsabilidade internacional frente às violações de direitos humanos ocorridas em seu 

território. A Constituição Federal de 1988 significou também um grande passo neste 

aspecto já que, dentre as inovações trazidas pela Magna Carta, se estabeleceu a primazia 

dos direitos humanos como princípio orientador das relações internacionais.  (Cf. 

PIOVESAN, 2014, p.58-59). 

Além das inovações constitucionais, outro fator para a ratificação desses 

tratados internacionais por parte do Estado brasileiro foi a necessidade de reorganizar 

sua agenda internacional, de modo que essa se tornasse condizente com as 

transformações internas decorrentes do processo de democratização, o que resultaria, 

por sua vez, na construção de uma imagem positiva do Brasil, enquanto país respeitador 

e garantidor dos direitos humanos, no cenário internacional. (Cf. PIOVESAN, 2014, 

p.60) 

Decorrente deste processo, assim como no caso do sistema internacional de 

proteção aos direitos humanos, o Brasil cumpriu praticamente todas as formalidades 

externas necessária à sua integração no Sistema Interamericano, passando a aceitar, 

portanto, o monitoramento internacional sobre às questões relativas as violações de 

direitos humanos em território nacional e abrindo espaço, consequentemente, para a 

atuação da Comissão e da Corte Interamericana. 

 Ao acolher o sistema interamericano, bem como as obrigações 

internacionais dele decorrentes, o Estado passa a aceitar o 

monitoramento internacional no que se refere ao modo pelo qual os 

direitos fundamentais são respeitados em seu território. O Estado tem 

sempre a responsabilidade primária relativamente à proteção dos 

direitos humanos, constituindo a ação internacional uma ação 

suplementar, adicional e subsidiária. (PIOVESAN, 2014, p.97). 
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Como observara Remotti Carbonell (Cf. 2003, p.17), de modo semelhante 

aos outros países latino-americanos, diferentemente do aspecto formal, o impulso para a 

desenvolvimento do aspecto material da efetiva garantia dos direitos humanos não foi 

observado no Brasil. Assim, devido às violações de direitos visualizadas no contexto 

brasileiro durante o período ditatorial e após ele, o Brasil fora acionado por diversas 

vezes perante o SIDH, tanto na Comissão, como na Corte IDH. 

Desde já, como enfatiza Aguiar (Cf. 2013, p. 103), cabe dizer que nem todas 

as denúncias contra o Brasil chegaram a ser admitidas e tratadas em procedimentos 

formais perante a Comissão Interamericana. Da mesma sorte, nem todos os casos 

denunciados à Corte IDH foram julgados e nem todas as demandas que foram julgadas 

resultaram na condenação do Brasil. 

Piovesan esclarece a relevante diferença entre o número de casos 

submetidos à apreciação da Comissão e da Corte IDH:  

Na experiência brasileira, até 2010, apenas 8 casos haviam sido 

submetidos à Corte Interamericana em face do Estado brasileiro, 

enquanto mais de 70 casos haviam sido submetidos à Comissão 

Interamericana. Do universo de casos submetidos à Corte 

Interamericana, 5 são casos contenciosos e 3 envolvem medidas 

provisórias. (PIOVESAN, 2014, p.99). 

Ao ratificar a Convenção Americana e reconhecer a competência 

jurisdicional da Corte IDH, o Brasil se comprometeu, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal, a cumprir determinadas obrigações, como a de respeitar os 

direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, de salvaguardar os direitos e as 

garantias a toda pessoa que se encontre sob sua jurisdição, de adequar o seu 

ordenamento jurídico e a atuação de todos os seus poderes públicos a fim de serem 

garantidos de maneira efetiva os direitos, de tomar medidas de prevenção que evitem 

violações de direitos, de investigar as violações de direitos e punir os responsáveis, 

dentre outras.(Cf. REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 41-52). 

Por não cumprir com essas obrigações, já somam doze casos submetidos e 

aceitos pela Corte IDH contra o Brasil, dentre estes, cinco contenciosos e sete relativos 

a medidas provisórias. Os casos contenciosos são: Caso Damião Ximenes Lopes 

(julgado em 30 de Novembro de 2005 e em julho de 2006), Caso Gilson Nogueira de 

Carvalho (julgado em novembro de 2006), Caso Escher e outros (julgado em julho de 
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2009), Caso Garibaldi (julgado em setembro de 2009) e, por fim, Caso Gomes Lund e 

outros (julgado em novembro de 2010).
21

 

 

2.3.1. Casos concretos: procedimentos formais perante o SIDH 

 

O Caso Damião Ximenes Lopes, no qual fora relatado morte por 

espancamento em uma clínica psiquiátrica no Ceará, foi o primeiro no qual a Corte IDH 

proferiu sentença condenatória em desfavor do Brasil. Na decisão, o país fora 

condenado pela violação aos direitos à vida, à integridade física e à proteção judicial, 

pois a vítima, em decorrência da violência sofrida, faleceu três dias após sua internação 

na clínica. Na visão de Piovesan (Cf. 2014, p.100), essa sentença constituiu uma decisão 

paradigmática para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência mental e também 

para avanços na política pública de saúde mental no Brasil. 

Já no Caso Gilson Nogueira de Carvalho, cuja denúncia refere-se ao 

assassinato do defensor dos direitos humanos por um grupo de extermínio no Rio 

Grande do Norte, o Tribunal decidiu arquivar a demanda e o Brasil foi absolvido. O 

motivo foi a insuficiência de provas de que o Estado Brasileiro teria violado os direitos 

a garantias judiciais e à proteção judicial, previstos nos art. 8 e 25 da CADH. (Cf. 

AGUIAR, 2013, p. 104). 

O Caso Escher e outros (“Caso do Grampo Telefônico”), bem como os 

outros dois últimos casos, resultou em sentença condenatória em desfavor do Estado 

brasileiro. Eeste caso, referente à denúncia de interceptações telefónicas de integrantes 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ainda perante à CIDH, fora 

considerado uma oportunidade para o aperfeiçoamento da jurisprudência interamericana 

sobre a tutela do direito à privacidade e do direito à liberdade de associação, assim 

como os limites do exercício do poder público; a Corte IDH considerou a interceptação 

feita pela Polícia Militar do Estado do Paraná ilegal e o Brasil foi condenado em julho 

de 2009. (Cf. AGUIAR, 2013, p. 105). 
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 Dados atualizados, mediante consulta realizada em setembro de 2015. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es> 
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A condenação do Brasil, no Caso Garibaldi, adveio do descumprimento da 

obrigação de investigar e punir o homicídio do Senhor Sétimo Garibaldi, ocorrido em 

27 de novembro de 1998, durante uma operação de despejo das famílias de 

trabalhadores sem terra que ocupavam uma fazenda no Estado do Paraná. (Cf. 

AGUIAR, 2013, p. 105). 

Como será visto no próximo capítulo, a jurisprudência da Corte IDH se 

desenvolveu no sentido de determinar que a investigação e a punição dos responsáveis 

por violações de direitos humanos configuram-se como obrigações dos Estados que 

ratificaram a CADH, conforme Remotti Carbonell: 

Además de prevenir, el Estado ha de investigar los hechos y sancionar 

a los responsables. En este sentido, en virtud del cumplimiento de sus 

deberes constitucionales, así como los asumidos en el marco de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, justificados por la 

inmediatez y cercanía de los medios materiales y humanos, es al 

Estado al que en primer término le corresponde efectuar las 

investigaciones sobre los hechos denunciados.(Cf. REMOTTI 

CARBONELL, 2003, p. 52). 

Este entendimento consubstanciado na Corte IDH desde os primeiros casos 

contenciosos, como no Velàsquez Rodriguez contra Honduras, foi importante para a 

construção das jurisprudências sobre outras matérias e também para a elaboração do 

critério que resultou na declaração de incompatibilidade de diversas leis de anistia 

perante à CADH, inclusive da Lei de Anistia brasileira, objeto da próxima demanda. 

Até o presente, o último caso em que o Brasil fora condenado pela Corte 

IDH, e talvez o mais conhecido, é o Caso Gomes Lund e outros. Conhecido como 

“Guerrilha do Araguaia”, refere-se ao desaparecimento de 70 pessoas dentre membros 

do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região, durante ações militares 

ocorridas na década de 1970.  

Este caso constitui-se como um dos mais polêmicos, devido ao fato de estar 

envolto em um conflito jurisdicional, uma vez que o posicionamento da Suprema Corte 

brasileira se manteve favorável à constitucionalidade da referida lei, mesmo frente a 

sentença condenatória da Corte IDH, na qual se declarou a incompatibilidade da lei de 

anistia com a Convenção Americana. Essa discussão será aprofundada no próximo 

capítulo. 
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Os sete casos envolvendo medidas provisórias na Corte IDH são o Caso 

Presídio Urso Branco (resolução de junho de 2002 e outras decorrentes), o Caso dos 

adolescentes privados de liberdade no “Complexo do Tatuapé” da FEBEM (resolução 

de novembro de 2005 e outras decorrentes), o Caso da Penitenciaria “Dr. Sebastiao 

Martins Silveira” (resolução de julho de 2006 e outras decorrentes), o Caso Gomes 

Lund e outros (resolução de julho de 2009), o Caso da Unidade de Internação 

Socioeducativa (resolução de fevereiro de 2011 e outras decorrentes),  o Caso 

Complexo Penitenciário de Curado (resolução de maio de 2014), e, recentemente, o 

Caso do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (resolução de novembro de 2014)
22

.  

Nota-se, exceto no Caso Gomes Lund, que todos os casos de medidas 

provisórias na Corte IDH são relativos a penitenciárias ou internatos. Em todos esses 

casos fora decidido que o Brasil deveria atender de forma imediata as medidas 

necessárias para proteção à vida e à integridade de todas as pessoas que se encontram 

em situação de encarceramento. 

Piovesan (Cf. 2014, p.100/101) frisa que as denúncias ao SIDH se 

concentram em casos de violações a direitos civis ou políticos, ou seja, constata-se que é 

ainda incipiente a apresentação de denúncias referentes à violação dos direitos sociais, 

econômicos ou culturais. Ressalta-se que a maioria dos casos submetidos à CIDH, 

foram encaminhados por entidades não governamentais de defesa dos direitos humanos, 

de âmbito nacional ou internacional, ou ainda pela atuação conjunta dessas entidades. A 

autora classifica os casos denunciados à Comissão em oito categorias: detenção 

arbitraria, tortura e assassinato cometidos durante o regime militar, violação dos direitos 

dos povos indígenas, violência rural, violência policial, violação dos direitos de crianças 

e adolescentes, violência contra a mulher, discriminação racial e violência contra 

defensores de direitos humanos.  

Pode ser citada, dentre as várias denúncias levadas à CIDH contra o Brasil, 

o Caso dos Garotos Emasculados do Maranhão, que se deu a partir do homicídio de 34 

meninos na região de São Luís, cuja característica principal era a retirada dos órgãos 

genitais das vítimas. Para Aguiar (Cf. 2013, p. 106), este é um caso que reflete a 

importância da efetividade do SIDH, pois a partir da denúncia realizada perante a 
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 Dados atualizados, mediante consulta realizada em setembro de 2015. Disponível em: 
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CIDH, o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade internacional no caso e 

indenizou os familiares das vítimas. Além disso, o Brasil adotou outras providências em 

decorrência de um acordo de solução amistosa que foi estabelecido a partir de quatro 

pontos, quais sejam o julgamento e punição dos responsáveis, o reconhecimento de 

responsabilidade, a reparações dos danos e, por fim, a elaboração de políticas públicas 

para que violações de direitos como essas não se repitam no país. 

Piovesan (Cf. 2014, p.101) também lista outros avanços atribuídos ao 

impacto da litigância internacional no âmbito brasileiro, principalmente relativos aos 

casos submetidos à CIDH e que acarretaram mudança na legislação brasileira ou 

impulsionaram políticas públicas direcionadas à observância dos direitos humanos.   

Dentre esses avanços destaca-se a promulgação da Lei nº. 9.299/96, a qual 

determinou a transferência do julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos por 

policiais militares da Justiça Militar para a Justiça Comum; a promulgação da Lei nº. 

9.140/95, que estabeleceu indenização aos familiares dos mortos e desaparecidos 

políticos; a adoção da Emenda Constitucional n. 35/2011, a qual restringiu o alcance da 

imunidade parlamentar no Brasil e a aprovação da lei n. 10.421/2002, que estendeu o 

direito à licença-maternidade às mães de filhos adotivos.  (Cf. PIOVESAN, 2014, 

p.101/102). 

Outro caso que resultou em significante mudança no direito interno 

brasileiro foi o Caso Maria da Penha, que resultou na adoção da Lei nº. 11.340/2006 

criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 

relação às políticas públicas destacam-se a criação do Programa Nacional de Proteção 

aos Defensores de Direitos Humanos e do Programa Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo (Cf. PIOVESAN, 2014, p.102). 

A realização do projeto da Usina Hidroelétrica (UHE) de Belo Monte 

também ensejou em denúncia contra o Brasil perante à CIDH, tendo em vista a possível 

violação dos direitos dos povos indígenas na região. Este caso gerou a outorga de uma 

medida cautelar em favor das diversas comunidades indígenas que estariam na 

iminência de terem seus direitos violados com a construção da hidroelétrica: “A MC 

382/10 foi outorgada a favor dos membros das comunidades indígenas da bacia do Rio 

Xingu e das comunidades indígenas em isolamento voluntário, no Pará, Brasil” 

(AGUIAR, 2013, p. 106). 
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Neste sentido, fora solicitado pela CIDH que o governo brasileiro 

suspendesse imediatamente o processo de licenciamento do projeto da UEH de Belo 

Monte e impedisse a realização de qualquer obra de execução até que fossem 

observadas algumas condições como a garantia e a realização de consultas para cada 

comunidade afetada, além da adoção de medidas para proteger a vida e a integridade 

pessoal dos membros destes povos, dentre outras. (Cf. AGUIAR, 2013, p. 107). 

O posicionamento do Brasil, neste caso, foi especialmente diferente. Por se 

tratar de uma questão ligada ao sistema energético do país, extremamente vinculada ao 

seu desenvolvimento econômico e, consequente, à soberania nacional e à inserção do 

país no cenário internacional, o Brasil posicionou-se contrário à medida cautelar que 

solicitou a paralisação da obra e emitiu a nota à imprensa nº. 142 do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil (MRE), demonstrando a perplexidade do país sobre este 

pedido da CIDH. Nesta nota, o Brasil reafirmou que a atuação do SIDH deve se dar de 

forma subsidiária ou complementar e que sua atuação é necessária apenas quando a 

instância interna não conseguir dirimir o problema, o que, para o Brasil, não foi o caso 

da UHE de Belo Monte. O governo brasileiro considerou as solicitações da Comissão 

Interamericana precipitadas e injustificáveis. (Cf. VASCONCELOS; LACERDA, 2014, 

p.408) 

O governo brasileiro, apesar de ter se recusado a participar de uma reunião 

convocada pela CIDH, também enviou uma carta a CIDH com informações técnicas a 

respeito do processo de licenciamento para a construção da hidroelétrica, inclusive 

demonstrando os estudos realizados pelo IBAMA e pela FUNAI. A CIDH acabou por 

modificar o objeto da primeira medida cautelar retirando o pedido de paralisação da 

obra, mas mantendo as condições anteriormente recomendadas sobre a observância dos 

direitos dos povos indígenas. (Cf. VASCONCELOS; LACERDA, 2014, p. 400-410). 

A partir deste caso, pode se tornar pertinente uma crítica à atuação da 

CIDH, uma vez que a sua competência para emitir medidas cautelares é implícita, 

podendo ser questionável por não possuir fundamentação convencional:  

“Por su parte, las medidas cautelas emitidas por La Comisión no 

tienen rango convencional pero se derivan de sus poderes implícitos, 

reafirmados en su práctica y plasmados en su Estatuto y sus sucesivos 

reglamentos. Su carácter vinculante emana del poder que tiene la 

CIDH de aplicar la CADH, y de preservar el objeto de litigio o los 

derechos tutelados en el tratado (KRSTICEVIC; TOJO; 2007, p. 21). 
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Entretanto, ressalta-se que as solicitações da Comissão possuem caráter 

político, e não jurídico, portanto, majoritariamente entende-se que não são vinculantes. 

Assim, não há penalidade imediata se o Brasil não seguir a recomendação da OEA ou 

da CIDH. Entretanto, a não observância de uma recomendação pode resultar no 

oferecimento de denúncia perante à Corte IDH, cujas decisões possuem efeito 

vinculante. (Cf. VASCONCELOS; LACERDA, 2014, p. 411). 

Esse posicionamento crítico do governo brasileiro em relação à solicitação 

da Comissão Interamericana foi considerado como retrocesso por alguns autores, que 

afirmam que posições como esta demonstram um descompromisso do país com o 

SIDH: “No caso brasileiro, o não cumprimento de decisões da Corte IDH no Caso 

Gomes Lund ou a cautelar proferida pela Comissão no caso Belo Monte são exemplos 

desse descompromisso que por vezes toma conta das autoridades brasileiras” (CONCI, 

2015, p. 140). 

Entretanto, ao trazer a análise desse posicionamento para as perspectivas 

apresentadas entende-se que a posição combativa do governo é, neste caso, dialogal, 

uma vez que se comprovou por meio dos documentos apresentados que a atuação da 

CIDH estaria em desacordo com sua função, uma vez que o assunto estaria ainda em 

tratamento no âmbito interno brasileiro. A suposta “impermeabilidade” do Brasil frente 

a solução apresentada pela CIDH, ao contrário, se compatibiliza com os objetivos do 

SIDH, uma vez que ficou comprovado que os direitos dos povos indígenas estavam 

sendo observados. Ao mesmo tempo a resposta crítica brasileira permitiu uma 

modulação de sua atuação de modo que o SIDH não funcionasse mediante uma lógica 

“top do down”, mas sim aberta ao diálogo e a interculturalidade. 

Assim, foi possível verificar que se por um lado, observa-se que a partir de 

algumas denúncias, admitidas como casos pela Comissão Interamericana, resultaram 

importantes consequências tanto para a legislação infraconstitucional, quanto para as 

políticas públicas brasileiras, por outro lado, é perceptível uma resistência por parte do 

Estado brasileiro em relação tanto à jurisprudência da Corte IDH (Caso Gomes Lund e 

outros), como às solicitações da CIDH (Medida Cautelar de Belo Monte). Essa 

resistência não significa, no entanto, retrocesso, é sim compreendida a partir da 

necessidade de se evitar possíveis episódios de desdiferenciação funcional (neste caso 

entre o sistema jurídico e o sistema econômico), que levem a resultados opostos a 
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racionalidade própria do Sistema Interamericano, qual seja a proteção dos direitos 

humanos.  

Entende-se, a partir das perspectivas apresentadas, que a posição do sistema 

interno brasileiro é compatível com a necessidade de se modular a interação sistêmica 

mediante o modelo interconstitucional e intercultural, pois o contrário poderia significar 

a aceitação de um modelo que poderia levar à uniformização dos direitos humanos, 

incompatível, portanto, com a diversidade encontrada no contexto latino-americano. 

Essa posição será melhor debatida no próximo capítulo em que será analisada a 

jurisprudência da Corte IDH sobre as leis de anistia. 
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3. A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS A PARTIR DOS MODELOS CONSTITUCIONAIS 

ANALISADOS 

 

Busca-se, neste capítulo, verificar a aproximação ou distanciamento das 

perspectivas apresentadas em relação à jurisprudência em construção na Corte 

Interamericana. Os casos contenciosos nos quais foram invalidadas, perante à 

Convenção Americana, as Leis de Anistias de alguns países configuram o cerne desta 

análise, por sua relevância para o processo de democratização no contexto de transição 

política dos países latino-americanos e sua inerente consequência para a observância 

dos direitos humanos ou fundamentais na região. 

A partir das reflexões apresentadas, podemos constatar que as três teorias 

analisadas, desenvolvidas a partir da necessidade de revisão do paradigma 

constitucional, apresentam diferentes estruturas que podem levar a diversas 

possibilidades e consequências para os sistemas jurídicos e para os fenômenos de 

integração e intercâmbio constitucional na sociedade mundial. 

Verifica-se que nenhuma das perspectivas apresentadas pode ser 

aproximada em plenitude ao atual projeto jurídico do SIDH e que as considerações 

sobre o seu distanciamento dependerão das leituras críticas empreendidas acerca da 

construção jurisprudencial da Corte Interamericana. 

Assim, após uma exposição crítica dos modelos apresentados, apresenta-se 

um estudo da jurisprudência da Corte IDH relativa às leis de anistia na América Latina a 

partir de Fábia Veçoso e outros, numa tentativa de evidenciar como, por meio de cada 

modelo debatido, podemos tentar responder ou questionar a atuação da Corte IDH em 

relação à integração constitucional na região e seu objetivo final: a proteção dos direitos 

humanos, tendo em vista que estes se constituem como uma classe de conteúdo variável 

e aberto, cuja conteúdo a ser interpretado pode modular-se a depender do contexto 

histórico, social e cultural em que se pretende garanti-lo. 
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3.1. Constitucionalismo Multinível, Transconstitucionalismo e 

Interconstitucionalidade: apontamentos críticos 

 

Por meio da análise empreendida, é possível constatar que cada teoria 

apresentada pode levar a diferentes consequências para os sistemas jurídicos da 

sociedade mundial hodierna e, consequentemente, para a tutela internacional dos 

direitos humanos. Podemos ressaltar que a diferença crucial entre a perspectiva 

transconstitucional e as perspectivas do constitucionalismo multinível e 

interconstitucional está no fato de que a perspectiva de Marcelo Neves prescinde de um 

ordenamento essencialmente constitucional, podendo desenvolver-se em diversas 

ordens desde que essas tratem de conteúdos constitucionais, inclusive em ordens não 

estatais.  

Ao trazer a análise dessas perspectivas para a proteção internacional dos 

direitos humanos, especialmente no âmbito do SIDH, podemos verificar, através da 

produção jurídica da Corte IDH, que suas argumentações são construídas a partir de 

dispositivos estabelecidos em diversos tratados, convenções e leis em diferentes 

âmbitos, dotados de conteúdo constitucional (salvaguarda dos direitos humanos ou 

fundamentais). Porém, como será possível verificar nos casos analisados neste capítulo, 

não constata-se a utilização de disposições estabelecidas em ordens não estatais, 

diferentemente do que preconiza a teoria transconstitucional. Tampouco será possível 

observar um efetivo diálogo entre as cortes, especialmente ao que tange as relações com 

o Estado brasileiro. 

Baseada na teoria luhmmaniana, a perspectiva transconstitucional também 

pressupõe a diferenciação funcional no âmbito da sociedade mundial. Ao tratar o 

transconstitucionalismo, Neves considera o conceito de Constituição em seu sentido 

moderno, o qual relaciona-se com as transformações estruturais que resultaram na 

diferenciação funcional da sociedade.    

Assim, o transconstitucionalismo surge a partir da noção de sociedade 

diferenciada funcionalmente nos termos da teoria de Niklas Luhmann sobre os Sistemas 

Sociais, o que significa que nossa sociedade é diferenciada por funções e essas são 

exercidas por diferentes sistemas (subsistemas ou sistemas parciais).  
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 Os sistemas parciais são desiguais pela sua função, ou seja, pela função que 

cada um deles se especializou em desenvolver. Desta forma, a sociedade foi se 

diferenciando internamente nas funções de seus subsistemas. Cubeiro (Cf. 2008, p.101-

102) elenca, a partir de Luhmann, os principais sistemas parciais, internos à sociedade: 

o sistema político, o sistema econômico, o sistema jurídico, o sistema da ciência, o 

sistema educativo, as famílias, o sistema médico, o sistema arte e o sistema religião.   

 Contudo, essa diferenciação funcional dos sistemas parciais da sociedade 

não é observada na atual conjuntura internacional, restando-nos poucos exemplos 

práticos de estruturas sistêmicas que possuem autonomia operativa nessa esfera. Cabe 

lembrar que a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann não se propôs a explicar o 

cenário internacional, inexistindo, portanto, importantes aportes para a compreensão do 

sistema social pensado mundialmente.  

O transconstitucionalismo implica imprescindivelmente a diferenciação 

funcional entre o sistema político e jurídico, uma vez que a semântica do 

constitucionalismo a partir da qual Neves constrói o transconstitucionalismo supõe a 

autonomia operacional do direito em face da política. Na falta desta autonomia 

operativa, visível no cenário internacional, a interferência ou a corrupção sistêmica da 

política sobre o direito acaba por trazer resultados opostos às suas racionalidades 

particulares, democracia e igualdade, respectivamente.  

A ausência de um ambiente seguramente democrático no cenário 

internacional, demonstrado por meio das relações assimétricas de poder entre os países 

no contexto da geopolítica global, nos remete a afirmativa de Luhmann (Cf. apud 

NEVES, 2009, p. 58) de que todo modelo de exclusão política coloca em risco os 

princípios da legalidade e da igualdade, imprescindíveis, por sua vez, ao 

transconstitucionalismo. 

Verifica-se no âmbito internacional que o sistema político, por meio do 

código “poder/não poder”, e, principalmente, o sistema econômico, por meio do código 

“ter/não ter” provocam constantemente experiências de desdiferenciação em relação ao 

sistema jurídico, instrumentalizando o direito para fins exatamente contrapostos a sua 

função social. Essa conjuntura verificada no cenário internacional contemporâneo 

demonstra a impossibilidade de construção das racionalidades transversais parciais 

promotoras das pontes de transição do transconstitucionalismo.  
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A construção desta crítica encontra-se na própria posição de Neves sobre a 

ambivalente força simbólica dos direitos humanos, a qual confirma a interferência do 

sistema político na função operativa do sistema jurídico, especialmente pelos EUA e 

pelo Conselho de Segurança da ONU: “Sem limites ou controles jurídicos, tal 

intervencionismo, implicando um poder sobre o direito, tende a proceder, impunemente, 

contra os próprios direitos humanos.” (NEVES, 2004, p.26). 

Para contextualizar este apontamento crítico à temática proposta basta 

relembrar que os Estados Unidos, apesar de não ter ratificado a competência 

jurisdicional da Corte Interamericana, é membro da OEA, cuja sede, inclusive, 

encontra-se em território norte-americano. A influência de Washington no SIDH já fora 

observada por algumas autoridades latino-americanas, como foi o caso dos governantes 

venezuelanos, devido a sua atuação junto a Comissão Interamericana, que, por sua vez, 

funciona como um filtro da Corte IDH. 

Outro aspecto problemático da perspectiva transconstitucional refere-se a 

abertura cognitiva e normativa das ordens jurídicas. Embora essa abertura devesse 

desenvolver-se de modo a servir à promoção das racionalidades transversais parciais 

imprescindíveis às pontes de transição entre as ordens jurídicas dos diferentes sistemas 

jurídicos em integração, de modo a garantir o diálogo e o mútuo reconhecimento entre 

as diferentes ordens, percebe-se que podem, ao contrário, convir para a 

instrumentalização política ou econômica do sistema de proteção dos direitos humanos. 

Por outro lado, o Constitucionalismo multinível, o qual prevê uma estrutura 

ordenada e hierarquizada, também parece, apesar da pretensão da Corte IDH, distanciar-

se da realidade do SIDH devido às resistências nacionais e à dogmática adotada por 

cada país em relação às disposições do Direito Internacional.  A posição do STF sobre o 

relacionamento entre o direito interno e o direito internacional ainda é, por exemplo, 

clara e fortemente dualista (Cf. CONCI, 2015, p. 142). 

O constitucionalismo multinível, embora possua um potencial inegável, traz 

algumas questões que devem ser discutidas, como o fato deste modelo ter sido 

construído a partir, dentre outras influências, do chamado multi-level management, 

resultado dos avanços na teoria gerencial com aportes da micro e macroeconomia.  (Cf. 

COELHO, 2015). 
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A perspectiva gerencial assume a teoria institucionalista e reconhece que a 

hierarquia não impede a construção de esferas locais e parciais de autonomia e 

autogestão, em um ambiente institucional complexo.  As estruturas hierarquicamente 

inferiores poderiam então construir níveis de autonomia e independência capazes 

inclusive de neutralizar as determinações superiores, em seus âmbitos específicos de 

atuação (Cf. COELHO, 2015). 

No entanto, a perspectiva do multi-level management, conectada ao discurso 

gerencial de “qualidade total”, ao assumir essas características da realidade 

institucional, busca criar ferramentas para reduzir ao máximo os espaços de não 

linearidade gerencial que níveis inferiores da hierarquia podem estabelecer quando 

adquirem certo nível de empoderamento institucional. Assim, em um plano 

macroeconômico, essa perspectiva pode converter-se na busca por estratégias de 

garantia de uma “quebra de resistências locais” segundo metas e objetivos dos centros 

econômico e político.  

Desta forma, destaca Coelho (Cf. 2015), como no plano econômico, a 

Europa já se organizou em uma lógica do multi-level managment, resta saber qual será o 

papel que o plano jurídico desempenhará nessa integração econômica-social europeia. 

Ou seja, resta saber se o constitucionalismo multinivel será o braço deontológico de 

implementação do multi-level managment, ou se o constitucionalismo multinível 

realizará o papel social de mediador para a busca do ponto de equilíbrio dialético dessa 

estratégia econômica, frente a um projeto de efetiva integração europeia que, para além 

da circulação econômica, garanta uma efetiva solidariedade e equidade social no 

ambiente europeu. Como mencionado anteriormente, as considerações dessa perspectiva 

a partir da conjectura da UE, tornam-se igualmente relevantes ao âmbito latino-

americano, que possui potencial multinível. 

Enquanto no primeiro caso, o sistema tenderia a funcionar em uma lógica 

“top to down”, no segundo caso, o sistema funcionaria a partir de uma lógica “button 

up”. No primeiro caso, o núcleo significacional dos direitos fundamentais tenderia 

quase a coincidir, com a posição das estruturas jurisdicionais de topo, com pouco ou 

quase nenhum peso para as estruturas de base na conformação significacional desses 

direitos; no segundo caso, essa trajetória elíptica seria melhor distribuída: apesar de 

haver nessas estruturas de topo o ponto de maior grau de determinação do centro 
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significacional dos direitos fundamentais, permitiria também  uma intensa e decisiva 

participação das jurisdições de base na conformação da jusfundamentalidade europeia 

(Cf. COELHO, 2015). 

O problema é que a perspectiva do constitucionalismo multinivel 

possibilitaria qualquer uma dessas duas tendências. E é justamente visando evitar a 

primeira dessas tendências, que poderia envolver uma surdez do sistema europeu 

nomosignificacional em termos de manifestações das regionalidades, que a escola 

portuguesa de Direito da União Europeia, liderada inicialmente por Gomes Canotilho 

(cf. 2012, p. 259-280) e continuada por investigadores como Alessandra Silveira, 

apresenta a proposta de tratamento do fenômeno com a construção de um 

constitucionalismo em rede ou de uma Interconstitucionalidade inclusiva. (Cf. 

SILVEIRA, 2012). 

Para Coelho (Cf. 2015), Canotilho pôde antever o problema da dualidade de 

propósitos a que poderia servir o sistema multinível e busca evitar que seja este apenas 

um braço armado da política neoliberal europeia, tendo visualizado a possibilidade de se 

pensar a constitucionalidade europeia como uma “constitucionalidade em rede”. Uma 

interconstitucionalidade em que as partes não se dissolveriam completamente no todo 

constitucional, mas seriam justamente o ponto de partida real dessa constitucionalidade 

integrada, com a efetivação de uma lógica dialogada de construção de um sistema 

europeu de promoção dos direitos fundamentais.  

Nesse sentido, verifica-se que a interconstitucionalidade corresponde a uma 

alternativa à tendência bipolar possibilitada pelo constitucionalismo multinível e às 

possibilidades de corrupção sistêmica viabilizadas pelo modelo transconstitucional. 

Entende-se que a perspectiva interconstitucional e, portanto, intercultural, ao 

dar-se por meio de uma rede de constituições de estados soberanos atenderia de forma 

adequada às necessidades do ambiente jurídico latino-americano.  A teoria da 

interconstitucionalidade, diferentemente do transconstitucionalismo, ao desenvolver-se 

levando em consideração o papel fundamental da Constituição e preponderância dos 

Estados Constitucionais, pode representar um modelo de resistência em relação à 

possível instrumentalização do sistema jurídico por outros sistemas, sem configurar-se, 

entretanto, como um modelo constitucionalista provinciano e disfuncional.  
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Defende-se nesse estudo que o modelo de resistência vislumbrado na teoria 

interconstitucional pode ser viabilizado por meio do sistema político cuja 

imprescindibilidade se apresenta na concepção luhmanniana de Constituição.  Partindo 

da ideia de que a interconstitucionalidade só comporta relações entre ordens jurídicas 

que satisfazem as exigências constitucionais e que o conceito de Constituição é dado a 

partir do acoplamento estrutural entre o sistema político e jurídico, a autonomia do 

sistema político mostra-se como condição necessária a noção de Constituição, o que não 

pode ser percebido na teoria transconstitucional, a qual abre a possibilidade de se 

deslocar o Estado do locus fundamental de reprodução do ordenamento jurídico. 

Na interconstitucionalidade, por meio do sistema político, acoplado ao 

sistema jurídico, as Constituições (que estão em rede) conseguiriam então reproduzir a 

identidade cultural e as peculiaridades históricas e culturais de cada país, indispensável 

à interculturalidade e à interconstitucionalidade, e, consequentemente, às necessidades 

de proteção dos direitos humanos, levando-se em consideração a delimitação conceitual 

de direitos humanos adotada neste trabalho, objeto da próxima exposição. 

Desta forma, a interconstitucionalidade permite pensar as possibilidades de 

estabelecimento de um modelo de jurisdição constitucional internacional garantidor de 

um nível mínimo equalizado de respeito aos direitos, sem que seja, contudo, 

determinado por um único ou alguns centros emanadores de jurisdição constitucional e 

jusfundamental, ao contrário, que seja determinado pela soma vetorial dos sentidos 

constitucionais emanados dos complexos jurisdicionais de cada um dos participantes, de 

modo a garantir a diversidade e a pluralidade na unidade (Cf. COELHO, 2015). 

Ao propor que as constituições sejam abertas, múltiplas e interculturais, 

fundadas na diversidade, por meio dos mecanismos de comunicação entre diferentes 

culturas, no modelo interconstitucional afastam-se as possibilidades de formalismos, 

positivismos, decisionismos e estatismos. (Cf. CANOTILHO, 2012, p. 196). Canotilho 

ao atentar-se para a necessidade de uma estrutura constitucional que seja confrontada 

por ela mesma a partir de instituições apropriadas e de processos regulados por normas 

de adaptação, resistência e autocorreção eleva sua teoria às correspondentes 

expectativas de proteção dos direitos humanos na conjuntura latino-americana, 

marcadamente diferente do contexto europeu. Ao ressaltar que deva haver uma 

reescritura permanente das regras constitucionais a partir de experiências e 
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aprendizagens, o autor propõe algo novo que pode e deve ser levado em consideração 

nas decisões emanadas tanto pela Corte IDH, como pelas Supremas Cortes dos Estados 

Partes da Convenção Americana  

Neste sentido, a teoria de Canotilho poderia aproximar-se do modelo de 

integração constitucional vislumbrado no ambiente latino-americano, por tratar 

essencialmente da relação entre diversas constituições no mesmo espaço político, o que 

poderia indicar ainda a preponderância dos Estados constitucionais que buscam 

integrar-se aos demais por meio de uma rede de interconstitucionalidade baseada na 

interculturalidade, na qual viabiliza-se a manutenção do valor das Constituições dos 

Estados e a preservação de sua função identificadora. A OEA, o SIDH, e seu órgão 

jurisdicional, a Corte IDH, poderiam assumir, portanto, a viabilidade da concretização 

desse modelo com a propositura de um texto interoganizativo. No entanto, a atuação do 

Sistema Interamericano, bem como as decisões da Corte IDH parecem desconsiderar os 

requisitos para essa interculturalidade e apontar, ao contrário, para uma postura 

universalista ou até mesmo absolutista, como será estudado nos próximos tópicos. 

Cabe lembrar que as perspectivas interconstitucional e do 

constitucionalismo multinível são construídas a partir do projeto europeu, e portanto, 

aproximam-se de estruturas organizativas já em desenvolvimento no contexto da União 

Europeia. Por outro lado, o transconstitucionalismo, como fora ressaltado por Neves, 

constitui-se ainda como um “produto escasso” na sociedade mundial hodierna, 

configurando-se apenas como uma pretensão. Desta forma, destaca-se que nenhuma das 

perspectivas apresentadas pode corresponder de forma plena ao atual projeto político e 

jurídico do Sistema Interamericano. 

 

3.1.1. Direitos humanos: uma classe de conteúdo variável e aberto 

 

Para aprofundar no estudo de casos concretos no âmbito da Corte 

Interamericana, torna-se pertinente a delimitação do conceito de direitos humanos, uma 

vez que para se proceder a uma análise relativa à proteção dos direitos humanos, 
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imprescindível é destacar primeiramente a delimitação conceitual sob a qual é 

construída tal análise. 

A concepção de direitos humanos adotada neste estudo é abrangente. Parte-

se do pressuposto de que antes de entendê-los a partir das declarações internacionais 

existentes, de elencá-los e classificá-los entre os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais ou dividi-los em diferentes gerações, deve-se antes considerá-los 

como uma classe de conteúdo variável e aberto cuja interpretação jurídica pode 

modificar-se de acordo com o contextual histórico, social e cultural em que se dá a 

prestação jurisdicional. 

Para Bobbio (2004, p. 18), “[...] os direitos do homem constituem uma 

classe variável, como a história desses últimos séculos demonstra facilmente. [...]”. 

Contextualiza-se essa afirmativa do autor quando da exposição sobre a Teoria das 

Gerações ou Dimensões dos Direitos Humanos
23

. Entretanto, para fins dessa análise, 

deve-se deslocar a delimitação conceitual de direitos humanos como classe de conteúdo 

variável dessa Teoria e demais classificações.  

Para este estudo, o entendimento sobre a variação e a versatilidade do 

conteúdo dos direitos humanos refere-se a sua interpretação jurisprudencial em relação 

à pluralidade de contextos em que devem ser aplicados para que se possa concretizar 

sua efetiva tutela. 

Isso quer dizer que a interpretação jurídica acerca de seu conteúdo pode e 

deve ser modificada de acordo com o contextual histórico, social e cultural em que se dá 

a prestação jurisdicional, seja no âmbito interno de um Estado ou no âmbito 

internacional. 

                                                           

23
 Uma das categorizações mais conhecidas em se tratando de direitos do homem é a Teoria das Gerações 

ou Dimensões dos Direitos Fundamentais, que originou-se com o jurista Karel Vasak, e teve como o seu 

principal expoente Norberto Bobbio. De acordo com essas teorias, os direitos civis e políticos 

correspondem a primeira geração de direitos positivados, enquanto a segunda geração foram os direitos 

econômicos, sociais e culturais. A terceira geração refere-se aos direitos de titularidade coletiva ou 

direitos de solidariedade (Cf. LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: o desafio do 

direito a ter direitos. In: AGUIAR, Odílio Alves; PINHEIRO, Celso de Moraes; FRANKLIN, Karen 

(Orgs.). Filosofia e direitos humanos. Fortaleza: Editora UFC, 2006, p.15).  

Bobbio destaca o que pode ser chamado de quarta geração: “Mas já se apresentam novas exigências que 

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

pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.” (BOBBIO, 

2004, p.09). 
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Este posicionamento pode ser corroborado por outras definições 

compartilhadas por outros autores, como Fernando G. Jayme, o qual afirma que o 

conceito de direitos humanos é aberto a novos conteúdos, cuja finalidade seria a de 

“aperfeiçoar a existência humana com dignidade”. (Cf. JAYME apud MORAIS, sem 

data, p. 04).  

Os direitos humanos, portanto, não são direitos “eternos”, mas sim a 

“construção e conquistas político-jurídicas da modernidade, que, porém, têm viabilizado 

várias formas concretas de positivação e “interpretação” de acordo com o respectivo 

contexto cultural e social”. (NEVES, 2004, p.2).  

A concepção sobre os direitos humanos adotada neste estudo é, portanto, 

compatível com o estudo de Veçoso, a qual destaca a indeterminação do discurso de 

direitos humanos para defender que diferentes respostas – jurídicas ou não - podem ser 

compatíveis à proteção dos direitos humanos e que não se deve estabelecer um único 

critério objetivo de solução para casos contextualmente diversos. 

Para Neves (Cf. 2009, p. 253), tanto os direitos humanos quanto os 

fundamentais referem-se à inclusão da pessoa e à diferenciação da sociedade; os seus 

conteúdos são coincidentes.  A distinção entre os dois conceitos, portanto, está no 

domínio de suas pretensões de validade: enquanto os direitos fundamentais valem 

dentro de uma ordem constitucional estatalmente determinada, os direitos humanos 

pretendem valer para o sistema jurídico mundial de níveis múltiplos. À luz da 

perspectiva transconstitucional, isso significa que os direitos humanos almejam valer 

para qualquer ordem jurídica existente na sociedade mundial e não apenas para ordem 

jurídica internacional.  

A pretensão de validade dos direitos humanos no âmbito internacional e em 

diferentes ordens é destacada neste trabalho devido à possibilidade que abre-se ao 

indivíduo de buscar a tutela dos seus direitos em um órgão jurisdicional para além dos 

limites estatais, vez que o próprio Estado pode ser o violador desse direito, como será 

visto no próximo item, ao que tange os casos contenciosos processados perante à Corte 

Interamericana. 
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3.2. Análise da jurisprudência da Corte IDH em relação às Leis de Anistia 

sob a perspectiva dos modelos apresentados. 

 

A validade das leis de anistias dos países latino-americanos, que as 

promulgaram em decorrência de seus períodos ditatoriais e da necessidade de se iniciar 

um processo de transição democrática, fora objeto de questionamento em demandas 

judiciais perante a Corte Interamericana, a qual passou a exercer, sobre os países que 

ratificaram sua competência jurisdicional, o chamado “controle de convencionalidade”, 

que trata da verificação da compatibilidade das leis internas desses países em relação à 

Convenção Americana. 

Ao tentar buscar reestabelecer e assegurar garantias às vítimas das ditaduras 

militares, a Corte passou a questionar as leis de anistia dos Estados Parte da CADH e, 

em todos os casos analisados, o Tribunal posicionou-se a favor do direito de acesso à 

justiça, à proteção judicial, à reparação, à verdade, à informação e à memória, 

ressaltando sempre a imprescindibilidade da persecução criminal, ou seja, a 

investigação e punição dos violadores de direitos. (Cf. COELHO; MANSO, 2012, 

p.386). 

O modelo transconstitucional de Marcelo Neves a princípio parece explicar 

e trazer soluções adequadas às relações entre diferentes ordens, inclusive no âmbito do 

SIDH e da Corte IDH. Para Neves, já é possível verificar exemplos concretos das 

relações transconstitucionais entre a ordem internacional e as ordens estatais no âmbito 

do Sistema Interamericano: 

Nesse contexto, não se trata simplesmente da imposição de decisões 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), criada e 

estruturada pelo Capítulo VIII (arts. 52 a 59) da CADH, aos tribunais 

nacionais com competências constitucionais. Esses também reveem a 

sua jurisprudência à luz das decisões da Corte. Tanto do lado da Corte 

IDH quanto da parte das cortes estatais tem havido uma disposição de 

“diálogo” em questões constitucionais comuns referentes à proteção 

dos direitos humanos, de tal maneira que se amplia a aplicação do 

direito convencional pelos tribunais domésticos. (NEVES, p. 194-195, 

2014). 

Consoante às considerações de Neves, Piovesan (2014, p. 127) também 

acredita na permeabilidade e abertura ao diálogo por parte do SIDH e da Corte IDH: 

“(...) sentenças paradigmáticas da Corte Interamericana têm realizado o diálogo 

regional-local, com ênfase nos marcos constitucionais latino-americanos”. 
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No entanto, esse entendimento não parece corresponder a realidade 

apresentada por meio de casos concretos em relação às leis de anistias. Nota-se, ao 

contrário, uma indisposição ao diálogo ou um diálogo bastante limitado quando se 

observam as relações conflituosas que envolvem a Corte IDH e o ordenamento interno 

dos Estados Parte da CADH.  

No caso brasileiro, por exemplo, restou evidente a existência de um conflito 

de natureza jurisdicional entre as sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) e pela Corte IDH em relação à Lei de Anistia de 1979. Enquanto o STF declarou 

a constitucionalidade da lei na sentença da ADPF nº. 153, a incompatibilidade da norma 

brasileira em relação à CADH foi declarada pela Corte IDH em 2010 na sentença do 

Caso Gomes Lund. (Cf. COELHO; MANSO, 2012, p. 399). 

A indisponibilidade ao diálogo por parte o STF fora constatada por Conci 

(Cf. 2015, p. 142) em recente estudo: “(...) as manifestações do STF a respeito de 

precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos se presta a mero reforço 

argumentativo, não se podendo falar em nenhuma diferença persuasiva se comparado a 

doutrina ou a tratados existentes nos planos internacionais”. Conforme o autor, o STF 

ignora a doutrina do controle de convencionalidade desenvolvida pela Corte 

Interamericana e nunca enfrentou, ao menos, o tema da existência de um bloco de 

convencionalidade.   

Fabia Veçoso
24

 apresenta uma reflexão crítica a respeito da argumentação e 

da jurisprudência desenvolvida pela Corte IDH sobre esse contexto de transição política 

na América Latina. Neste estudo, analisam-se quatro casos que envolveram violações de 

direitos por parte de regimes autoritários no Brasil, Chile, Peru e Uruguai
25

.  

 Foi possível observar que as Supremas Cortes de alguns países 

demonstraram abertura ao diálogo transconstitucional. Entretanto, ao que tange as 

decisões da Corte IDH sobre a incompatibilidade das leis de anistia relativas à CADH 

não foi possível perceber a construção de pontes de transição promotoras das 

racionalidades transversais parciais imprescindíveis ao transconstitucionalismo. 

                                                           
24

 VEÇOSO, Fabia F. Carvalho. Entre absolutismo de direitos humanos e história contextual: aspectos da 

experiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2012. 155 f. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
25

 Os quatro casos analisados por Veçoso: Barrios Altos (v. Peru - 2001), Almonacid Arellano (v. Chile – 

2006*), Gomes Lund (v. Brasil – 2010) e Gelman (v. Uruguai – 2011).  
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Tampouco puderam ser observados os requisitos necessários ao estabelecimento de uma 

interconstitucionalidade, construída a partir da interculturalidade. 

 Veremos que, nos casos relativos às leis de anistia, a Corte IDH tenta, por 

meio de seus julgados, dar a última palavra sobre justiça de transição na América 

Latina, tentando estabelecer-se como centro único de um sistema jurídico ainda em 

construção e colocar a Convenção Americana, como ordenamento prevalente, acima das 

Constituições estaduais, a partir de sua própria interpretação, o que indica um particular 

direcionamento à estruturação multinível, em sua configuração “top to down”. 

Torna-se pertinente esclarecer que a orientação do SIDH ao sistema 

multinível já é observado por alguns autores, como Piovesan (2014, p. 124): “O sistema 

interamericano gradativamente se empodera, mediante diálogos a permitir o 

fortalecimento dos direitos humanos em um sistema multinível”. 

Conforme Veçoso, o posicionamento da Corte resulta de uma atividade 

interpretativa que favorece uma determinada maneira de lidar com situações de 

mudança de regime político (a favor da persecução criminal de cada violador) e que 

apesar de seu discurso ser apresentado como algo universal, reflete uma posição 

particular do órgão. 

Expõe-se que em contextos envolvendo mudança de regime e violações de 

direito, tanto as leis de anistia quanto a persecução criminal (investigação e processo 

penal) podem ser alternativas justificadas com base em perspectivas de direitos 

humanos. Desta forma, Veçoso (Cf. 2012, p. 65) defende, ao contrário da Corte IDH, 

que não existe uma escolha última ou melhor para empreender um processo de transição 

política. Para ela, não pode existir um critério objetivo para avaliar bons e maus 

processos de mudança de regime.  

Posição semelhante é partilhada por Coelho e Manso que reconhecem, a 

partir do ponto de vista político, que a anistia pode configurar-se como um importante 

instituto jurídico apto a prover as necessidades de estabilização em momentos de 

anormalidade de modo a possibilitar a implementação de uma nova configuração 

política: “A anistia, portanto, é um instrumento jurídico com função política 

prospectiva”. (COELHO; MANSO, 2012, p.384). 
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Consoante o entendimento acima estabelecido e buscando um equilíbrio 

entre as duas posições, Coelho e Manso (Cf. 2012, p.384) destacam que a ponderação 

principiológica impõe considerar a anistia compatível com o direito à memória e à 

verdade, sob pena de um reducionismo politicamente imaturo. Nessa perspectiva, o 

esquecimento (amnésia) poderia ser considerado apenas em relação à persecução 

criminal e não quanto ao esclarecimento dos fatos ocorridos. 

Não seria possível, portanto, apontar em abstrato uma ou outra alternativa 

quanto a mais adequada, sob pena de adoção de uma preferência ideológica. Ao passo 

em que defende que a opção pela melhor estratégia só pode ser alcançada 

contextualmente, Veçoso (Cf. 2012, p. 65) diverge assim do posicionamento da Corte 

IDH, a qual apresenta um discurso global de luta contra a impunidade sob o qual 

constrói o critério interamericano sobre anistias e a partir dele decide os casos 

contenciosos relativos a essa matéria. 

Desta forma, ao contrário do que afirma Neves, no caso da jurisprudência da 

Corte IDH em relação às leis de anistia dos países latino-americanos, notam-se 

experiências que apontam para uma tensão das ordens constitucionais dos Estados 

latino-americanos com a Corte IDH, bem como uma indisponibilidade ao diálogo e ao 

entrelaçamento entre as diferentes ordens jurídicas para a solução de um caso comum. 

Remete-se à ideia da indeterminação do discurso de direitos humanos para 

apresentar a argumentação de que diversas possibilidades podem configurar-se 

adequadas para a solução e reparação das violações de direitos a depender do caso em 

questão: “Essa indeterminação alcança o significado desses direitos, sua aplicabilidade e 

seus limites, de forma que tanto anistias quanto julgamentos podem ser defendidos e 

igualmente criticados com base em uma perspectiva de direitos humanos.” (VEÇOSO, 

2012, p. 15). 

Na seara dos estudos do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o 

princípio pro homine é amplamente defendido. Assim, propõe-se que nos casos de 

ocorrência de conflito jurisdicional entre normas, este princípio deve ser levado em 

consideração para que seja indicada a primazia da norma a ser aplicada: 

No caso da concorrência entre tais tratados internacionais e os 

dispositivos constitucionais um dos indicadores para a interpretação 

conformadora que deve ser realizada o princípio pro homine, segundo 

o qual a primazia deve ser da norma que, no caso concreto, mais 
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proteja os direitos do homem (MAZZUOLI apud COELHO; 

MANSO, 2012, p.394.)  

Verifica-se que esse princípio, apresenta-se, no entanto, problemático, tendo 

em vista a indeterminação do discurso de direitos humanos, a qual corrobora à 

percepção de que os direitos humanos constituem-se como uma classe de conteúdo 

variável, cuja “interpretação” acerca de sua capacidade protetiva será diferente de 

acordo com o respectivo contexto cultural e social. 

Nos casos que serão apresentados, poderá ser observada a indisponibilidade 

da Corte IDH aos diálogos transconstitucionais. Além disso, a ideia de indeterminação 

dos discursos dos direitos humanos aproxima-se da perspectiva transconstitucional e da 

perspectiva interconstitucional ao que tange a pluralidade de interpretações e 

concretizações que envolvem as questões de direitos humanos. Tanto o 

transconstitucionalismo, quando a interconstitucionalidade e o constitucionalismo 

multinível (sob a lógica button-up) afastam-se de significados normativos muito 

limitados que possam levar a um universalismo superficial dos direitos humanos. O 

perigo dessa universalização uniformizante está presente, no entanto, no modelo do 

constitucionalismo multinível sob a lógica top to down. 

Em todas as perspectivas apresentadas, por tratarem de problemas 

constitucionais, ou seja, de questões relativas aos direitos humanos ou fundamentais e 

de controle e limitação do poder, os direitos humanos assumem, consequentemente, um 

papel central, por serem considerados como um problema jurídico-constitucional. 

Neves destaca, por exemplo, que a incongruência prática dos diversos 

“tipos” de direitos humanos e a conflituosidade decorrente da pluralidade de 

interpretações e concretizações corresponderiam as controvérsias sobre direitos 

humanos que exigiriam soluções transconstitucionais: 

A questão dos direitos humanos, que surgiu como um problema 

jurídico-constitucional no âmbito dos Estados, perpassa hoje todos os 

tipos de ordens jurídicas no sistema jurídico mundial de níveis 

múltiplos: ordens estatais, internacionais, supranacionais, 

transnacionais e locais. Constitui uma questão central do 

transconstitucionalismo. As controvérsias sobre os direitos humanos 

decorrem da possibilidade de leituras diversas do conceito, da 

pluralidade conflituosa de interpretações/concretizações das normas e 

da incongruência prática dos diferentes tipos de direitos humanos. 

(NEVES, 2009, p. 256) 
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As compreensões diversas sobre as questões de direitos humanos exigiriam, 

segundo Neves (Cf. 2009, p. 274), “pontes de transição” que levariam a uma 

“conversação” transconstitucional, possibilitando aprendizados recíprocos entre as 

ordens envolvidas.   Segundo o autor, só em um modelo de alteridade, construído na 

busca de uma permanente possibilidade de alteração da identidade em face do outro, 

pode-se processar o paradoxo da colisão entre os direitos fundamentais.  

Já a perspectiva interconstitucional aponta para o fato de que a modificação 

na interpretação dos textos constitucionais nos centros do sistema jurídico deva implicar 

necessariamente uma abertura à pluralidade, imprescindível a observância dos direitos 

do homem. Neste horizonte, relevante é a observação de Silveira: “Num contexto de 

interconstitucionalidade como é aquele no qual se tutelam os direitos fundamentais da 

União Europeia, tem necessariamente de haver espaço para todas as sensibilidades”. 

(SILVEIRA et ali, 2013, s/p). 

Assim, as perspectivas trans e interconstitucional podem corresponder, 

portanto, às possibilidades advertidas por Veçoso em relação a necessidade de 

observância do contexto de cada caso especificamente, o que não ocorreu nos julgados 

da Corte IDH relativos às leis de anistias. No caso brasileiro, tampouco observou-se a 

prática da alteridade observativa. 

 É importante ressaltar que em outros países o conflito de competências 

entre as Cortes Supremas e a Corte IDH se deu de modo distinto. Diferentemente do 

Brasil, Argentina e Chile, por exemplo, invalidaram suas leis de anistia e adotaram 

diversas medidas devido à reconhecida responsabilização do Estado pelas violações aos 

direitos fundamentais praticadas nos períodos ditatoriais. (Cf. COELHO; MANSO, 

2012, p. 400).  

O raciocínio jurídico que prevalece no Uruguai também está mais próximo 

da argumentação da Corte IDH. Conforme Peixoto (Cf. 2011), assim como na 

Argentina, no Uruguai ocorrera a persecução criminal em relação a alguns crimes da 

ditadura, ainda que na Argentina esse processo tenha avançado mais do que no Uruguai. 

As Supremas Cortes destes dois países favoreceram uma visão que coloca as obrigações 

internacionais em matéria de direitos humanos acima das “conveniências políticas”.  

Já em relação ao Peru, verifica-se que foi o primeiro caso em que a Corte 

Interamericana declarou a nulidade de uma lei em sua completude e o Estado 

condenado cumpriu de imediato as suas determinações (Cf. SMOLAREK, 2014). 
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Apesar de não ter havido declaração de nulidade da Lei de Anistia peruana por parte de 

seu Poder Judiciário, o Peru cumpriu todas as determinações da Corte, o que culminou 

em diversas condenações, inclusive, na condenação de Alberto Fujimori. 

Não houve manifestação do judiciário peruano sobre a derrogação das 

leis que instituíram a anistia. Sua invalidação aconteceu de maneira 

tácita em virtude de que restou comprovada a organização criminosa 

conhecida como Grupo Colina, cujo mandante era o ex-presidente 

Alberto Fujimori. Ao fim e ao cabo, em 27 de junho de 2002, o 

Congresso peruano aprovou uma Lei que regulamentou o 

procedimento de execução de sentenças emitidas por tribunais 

supranacionais. (SMOLAREK, 2014). 

 

No entanto, entende-se que uma mesma reposta não necessariamente precisa 

ser dada ao mesmo problema diferentemente contextualizado. Apesar de o número de 

vítimas das ditaduras não ser exato, há estimativas de que a ditadura argentina resultara 

em 30 mil mortos e desaparecidos, conforme a Associação das Mães da Praça de Maio, 

ou em torno de 18 mil, segundo dados oficiais. Já a ditadura brasileira teria resultado em 

300 mortos e desaparecidos, enquanto no Uruguai, esse número estaria em torno de 200 

mortos e desaparecidos (Cf. PEIXOTO, 2011). Conquanto esta estimativa não possa 

configurar-se como um “medidor” da truculência vivenciada em cada país, ela, por 

vezes, é utilizada para evidenciar as diferenças entre estes regimes. 

Devido a suas diferenças históricas, cada país promulgou sua Lei de Anistia 

de acordo com suas especificidades. Assim, é possível classificar as leis de anistias em 

quatro categorias, considerando-se as circunstâncias de legitimidade em cada país. Essas 

categorias vão das mais amplas e com menos apoio internacional, às mais restritivas e 

com mais apoio, são elas: anistias em branco; anistias localmente legítimas com 

imunidade parcial; anistias com legitimidade internacional e imunidade parcial; e 

anistias com legitimidade interna e internacional e impunidade (Cf. COELHO; 

MANSO, 2012, p.388). 

As leis de anistia do Brasil (1979), Chile (1978), Argentina (1987) e Peru 

(1995) são consideradas anistia em branco
26

, enquanto as leis do Uruguai (1985) podem 

ser consideradas anistia localmente legítima e com imunidade parcial
27

. (Cf. COELHO; 

MANSO, 2012, p.388-389). 

                                                           
26

 A anistia em branco é fruto dos interesses e anseios dos detentores do poder no regime totalitário; não 

responsabilizam as autoridades estatais pelos diversos crimes cometidos contra a população, nem 

distinguem os motivos ou as espécies de delitos a serem perdoados, abrangendo os crimes políticos, 

comuns ou contra a humanidade.  
27

 Anistia localmente legítima e com imunidade parcial possui alcance menor, pois exclui do 

esquecimento os crimes comuns e os cometidos por razões pessoais. Essas leis asseguram às vítimas do 

regime de exceção diversas formas de reparações. (Cf. COELHO; MANSO, 2012, p.388). 
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Mesmo com históricos e leis distintas, a resposta da Corte IDH foi única. 

Percebeu-se a preferência da Corte IDH por julgamentos, a qual é revestida de um 

discurso universalista, que pode ser compreendido enquanto estratégia hegemônica do 

Tribunal para dar a última palavra sobre justiça de transição na América Latina. (Cf. 

VEÇOSO, 2012, p. 15). 

 A estratégia hegemônica por parte da Corte IDH, nestes casos, pode ser 

aproximada, resguardadas as devidas proporções, em relação a sua própria estrutura 

jurisdicional, às consequências nebulosas decorrentes da configuração do modelo do 

constitucionalismo multinível desenvolvido mediante a lógica top do down.  

Embora no Sistema Interamericano não seja possível visualizar nem mesmo 

uma comunidade regional e tampouco um ordenamento prevalente instituído a partir de 

um Tratado constitutivo materialmente constitucional (diferentemente do ambiente 

europeu), a lógica top do down parece estar presente nos casos das leis de anistia, uma 

vez que, nas sentenças proferidas pela Corte Interamericana, a interpretação acerca do 

núcleo significacional dos direitos fundamentais coincide com a posição das estruturas 

jurisdicionais de topo (Corte IDH e CADH), e não se observa nenhum peso para as 

estruturas de base na conformação significacional desses direitos (Estados Partes e suas 

respectivas Constituições). A estrutura do topo (pretensão da Corte IDH) tende, 

portanto, a produzir um controle do sentido e da interpretação da CADH, levando o 

chamado “controle de convencionalidade” à prevalência em relação ao controle de 

constitucionalidade, exercido no âmbito dos tribunais domésticos. 

A afirmação da Corte de que as leis de anistia seriam por si contrarias ao 

direito internacional por força de um “inequívoco dever estatal de julgar violações de 

direitos humanos” é uma construção interpretativa e não a aplicação de uma regra de 

direito internacional objetivamente definida.   Além disso, tanto a recorrente adoção de 

anistias pelos Estados, quanto a variedade das disposições de tratados de direitos 

humanos, colocam em xeque a suposta existência de uma obrigação internacional de 

caráter costumeiro estabelecendo o dever de julgamento das violações (Cf. VEÇOSO, 

2012, p. 12-14). 

Em relação ao conflito jurisdicional envolvendo o Brasil, sabe-se que apesar 

de o STF ter declarado constitucional a Lei de Anistia e que, portanto, o Estado 

brasileiro não iniciou o processo de persecução criminal contra os violadores, o Brasil 

reconheceu sua responsabilidade pelas inúmeras mortes ocorridas na época do regime 

militar instaurado em 1964 e vem adotando medidas que contribuem para o regime de 
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transição rumo à democracia do país, concedendo indenizações e pedidos oficiais de 

desculpas, tendo instaurado inclusive a Comissão da Verdade e Reconciliação, em maio 

de 2012, ações compatíveis, portanto, com a observância do direito à memória e a 

verdade. (Cf. COELHO; MANSO, 2012, p.392; p. 398) 

A compreensão da amplitude da responsabilidade internacional dos Estados 

Partes perante a Convenção e, consequentemente, a compreensão dos limites de atuação 

da Corte IDH é determinada pela interpretação de seus juízes acerca dos artigos 1.1 e 2 

da CADH
28

, uma vez que a mera leitura desses dispositivos não permite estabelecer o 

seu alcance de forma clara. (Cf. VEÇOSO, 2012, p.33-34).  

Nesse sentido, podemos destacar que tanto a perspectiva transconstitucional, 

como a interconstitucional, por terem trazido aportes teóricos da teoria luhmanniana, 

remetem à ideia de que juízes e tribunais constituem o centro do sistema jurídico. No 

entanto, ambas as teorias procuram soluções pautadas em interpretações abertas ao 

diálogo, à alteridade observativa e à pluralidade, aspectos não visualizados nos casos a 

seguir apresentados. 

Para analisar a jurisprudência da Corte IDH nos casos em que fora 

verificada a compatibilidade das leis de anistias com a Convenção, Veçoso percorreu 

alguns julgados anteriores que culminaram no desenvolvimento do “critério 

interamericano sobre autoanistias” utilizado pela Corte para decidir sobre esses casos.  

A partir do julgamento do caso Gelman (2011), esse critério passou a ser melhor 

compreendido como “critério interamericano sobre anistias” uma vez que a Corte 

deixou de fazer distinção entre autoanistia e leis de anistia
29

. 

                                                           
28

 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos. 1.  Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a 

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 

nascimento ou qualquer outra condição social.” (CADH, Art. 1.1.) 

Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades 

mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os 

Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 

disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para 

tornar efetivos tais direitos e liberdades. (CADH, Art. 2.) 
29

 A jurisprudência da Corte IDH considerou como autoanistia as legislações do Peru, Chile e Brasil. 

Afirmou-se que nesses países a anistia fora estabelecida pela própria autoridade que cometera violações 

de direitos humanos. No entanto, recentemente, com a decisão proferida em relação ao Uruguai no caso 

Gelman, a corte deixou de fazer essa distinção. A expressão “autoanistia” será utilizada na discussão dos 

casos Barrios Altos (Peru), Almonacid Arellano (Chile) e Gomes Lund (Brasil). (Cf. VEÇOSO, 2012, 

Rodapé p. 27). 
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Três casos prévios são importantes para o desenvolvimento da reflexão 

sobre a jurisprudência da corte quanto às leis de anistia: o caso Velásquez Rodríguez (v. 

Honduras), El Amparo (v. Venezuela) e o caso Blake (v. Guatemala). 

O caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras
30

, o primeiro caso com decisão 

de mérito, envolveu o desaparecimento forçado. Em 1989 a Corte Interamericana 

condenou Honduras a pagar uma compensação aos familiares da vítima e determinou ao 

Estado demandando o dever de prevenir, investigar, processar, punir e reparar as 

violações cometidas. (Cf. PIOVESAN, 2014, p.104).  

Neste caso se estabeleceu o alcance da responsabilidade estatal internacional 

perante a Convenção Americana. Esse entendimento alcançado pelo Tribunal a respeito 

do artigo 1.1 da Convenção Americana foi fundamental para a construção do “critério 

interamericano sobre anistias” (Cf. VEÇOSO, 2012, p.27-28). 

Embora o artigo 1.1 da CADH atribua aos Estados Partes um dever geral de 

respeitar e garantir os direitos humanos estabelecidos na convenção, ao decidir sobre o 

caso Velásquez Rodríguez, a Corte IDH
31

 afirmou que toda violação de direitos 

humanos previstos na Convenção estaria relacionada ao dever geral previsto no artigo 

1.1 e que a obrigação de respeitar e garantir o livre e pleno exercício dos direitos 

humanos não se esgotaria na existência de uma ordem normativa que tornasse possível 

o cumprimento dessa obrigação, mas abrangeria sim ações governamentais que 

assegurassem a efetividade dessas garantias. (Cf. VEÇOSO, 2012, p.28). 

Nesse sentido, ao descrever a jurisprudência da Corte IDH, Remotti 

Carbonell (Cf. 2003, p. 313) relata, a partir do caso Velásquez Rodríguez, que a 

ocorrência do desaparecimento forçado implica, no entendimento do Tribunal, o 

abandono dos princípios subjacentes ao Sistema Interamericano e dos valores que 

emanam da dignidade humana, assim como o desconhecimento do dever de organizar o 

aparato estatal de modo que se garantam os direitos reconhecidos na CADH: 

“... La existência de esa práctica, además, supone el desconocimiento, 

del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se 

                                                           
30

 No caso Velásquez Rodríguez discutiu-se a responsabilização de Honduras perante o desaparecimento 

forçado do estudante Angel Manfredo Velásquez Rodríguez, o qual teria sido violentamente sequestrado 

por agentes do Estado hondurenho em 12 de setembro de 1981, sem que houvesse prévia ordem judicial 

de prisão. O estudante fora detido ilegalmente e estaria desaparecido desde então. (Cf. VEÇOSO, 2012, 

p.28). 
31

 CORTE INTERAMERICANA, 1988, par. 162 e 167. 
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garanticen los derechos reconocidos en la Convención... Además, la 

práctica de desapariciones por sí sola crea um clima incompatible 

com la garantia debida a los derechos humanos por los Estados 

Partes en la Convención...” Caso Velásquez Rodríguez contra 

Honduras, sentencia sobre el fondo, fundamento 158. (REMOTTI 

CARBONELL, 2003, p. 314) 

Veçoso (Cf. 2012, p.29) ressalta que embora a CADH não possua 

dispositivo específico que determine um dever de julgamento (duty to prosecute) aos 

Estados Partes, a obrigação genérica de respeitar direitos, disposta no artigo 1.1 da 

convenção, passou, a partir da interpretação da Corte no caso Velásquez Rodríguez, a 

compreender o dever do Estado de investigar e julgar toda e qualquer violação de 

direitos humanos. A partir disso, foi possível perceber que a Corte deixou de considerar 

os contextos específicos de transição democrática existente em muitos países latino-

americanos. 

No mesmo horizonte, a classificação do desaparecimento forçado como um 

crime contra a humanidade (entendimento posteriormente desenvolvido pela Corte IDH 

nos casos das leis de anistias) se deu por meio da interpretação dos juízes a partir da 

doutrina internacional e não por meio de um tratado aplicável aos Estados Partes da 

Convenção Americana: 

“Si bien no existe ningún texto convencional en vigência, aplicable a 

los Estados Partes en la Convención, que emplee esta denominación, 

la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces 

las desapariciones como um delito contra la humanidad (Anuario 

Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103). 

La Asamblea de la OEA a afirmado que es una afrenta a la 

consciência del Hemisferio y constituye un crimen de lesa 

humanidade (AG/RES. 666). También la há calificado como um cruel 

e inhumano procedimiento com el propósito de evadir la ley, em 

detrimento de las normas que garantizan la protección contra la 

detención arbitraria y el derecho a la seguridade e integridade 

personal (AG/RES. 742)...” Caso Velásquez Rodríguez contra 

Honduras, sentencia sobre el fondo, fundamento 153; Caso Godínez 

Cruz contra Honduras, sentencia sobre el fondo, fundamento 161. 

(REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 313) 

Observa-se, nestes exemplos, que a interpretação da Corte Interamericana é 

construída e desenvolvida a partir de argumentos e valores questionáveis. A 

interpretação e a efetiva aplicação da Convenção por parte dos juízes no âmbito da 

Corte IDH possui o potencial de se configurar como instrumento fundamental e 

imprescindível ao processo de integração constitucional latino-americano. Entretanto, 

a Corte parece, nestes casos, afastar-se dessa integração ao paradoxalmente restringir 

o seu entendimento por meio de conteúdos universais, ou seja, por meio de uma 
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interpretação simplista dos valores universais e extensiva em relação ao que fora 

convencionado pelos Estados Partes. 

El Amparo
32

é um caso importante a essa reflexão devido ao entendimento 

do Tribunal a respeito da compatibilidade de legislação nacional perante o disposto na 

CADH. Neste caso, a Comissão Interamericana declarou a incompatibilidade do artigo 

54 do Código Militar venezuelano e requereu à Corte que determinasse a sua reforma 

enquanto reparação não pecuniária, por considerar que esse dispositivo impediria a 

devida investigação dos fatos. A argumentação da decisão da Corte IDH se sustentou na 

apresentação do teor da opinião consultiva OC-14/94: a Corte não deve se pronunciar 

em abstrato sobre a legislação interna dos Estados-partes na convenção, pois no caso El 

Amparo teria ficado comprovado que o artigo 54 não fora aplicado pelo presidente da 

República da Venezuela, e não seria, portanto, competência do tribunal pronunciar-se a 

respeito do Código Militar daquele país. (Cf. VEÇOSO, 2012, p.30). 

Esse entendimento da Corte foi alterado posteriormente nas decisões 

relacionadas às anistias nacionais. Ressalta-se que o posicionamento do juiz Trindade, 

em seu voto dissidente, parece ter sido imprescindível para essa mudança de posição da 

Corte em relação à análise de compatibilidade entre a lei nacional e a convenção, uma 

vez que a interpretação diversa de Cançado Trindade fora adotada pela Corte IDH a 

partir do Caso Barrios Altos (2001).  

O juiz brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade
33

 enxergou a 

necessidade de o Tribunal dar um novo passo em sua jurisprudência e afirmar a 

incompatibilidade per se entre uma lei nacional de um Estado Parte e a CADH, sem que 

fosse necessária a efetiva aplicação de tal legislação a um caso concreto. Desta forma, o 

dever de prevenção dos Estados Partes na convenção, determinado por força da 

interpretação atribuída ao artigo 1.1, incluiria harmonizar a legislação interna ao 

disposto na CADH. Assim, a promulgação de uma lei interna contrária ao disposto na 

Convenção já caracterizaria um ilícito internacional e tornaria responsável aquele 

Estado. (Cf. VEÇOSO, 2012, p.30-32). 

                                                           
32

 Em outubro de 1988, catorze pescadores foram mortos por militares venezuelanos e dois conseguiram 

sobreviver. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1995a, 1996a, 1997ª). 
33

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1997a, Voto Dissidente Trindade, par. 9-

14. 
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Estavam lançadas, portanto, as bases para o que hoje chamamos de 

“controle de convencionalidade”. Neste sentido, Piovesan (2014, p. 131): “A Corte 

Interamericana exerce o controle de convencionalidade na modalidade concentrada, 

tendo a última palavra sobre a interpretação da Convenção Americana”. 

Contrariamente à posição de Cançado Trindade, Veçoso (Cf. 2012, p.32) 

acredita que por mais que uma regra expressa em tratado internacional (Artigo 2 da 

Convenção Americana) estabeleça que os Estados Partes têm o dever de adotar as 

medidas internas necessárias para garantir a efetividade dos direitos, é somente por 

meio da análise de um caso que esse dever se tornaria concreto. A autora questiona-se 

sobre o que efetivamente estaria incluído nesse dever de adequar a legislação interna à 

CADH.  

Neste ponto, alerta-se novamente para as possibilidades desencadeadas pela 

concretização de um modelo multinível que possa se desenvolver mediante a lógica top 

to down. Ao retirar do âmbito dessa análise a necessidade de observância de um caso 

concreto, o sistema jurisdicional abre-se a possibilidades interpretativas universais que 

podem, ao contrário do objetivo de tutela dos direitos humanos, promover e viabilizar a 

influência das estruturas de topo sob a atividade das estruturas de base, determinando 

sentidos constitucionais irrelevantes ou contraditórios às necessidades regionais e 

peculiares de cada Estado.  

Segundo Remotti Carbonell (Cf. 2003, p. 312), a partir do caso Blake
34

, o 

entendimento da Corte passou a se desenvolver no sentido de considerar que o 

desaparecimento forçado de pessoas não é um ato instantâneo, mas sim um ato contínuo 

e permanente, uma vez que, embora alguns de seus fatos possam ter se consumado, os 

seus efeitos se projetam até o momento em que se estabeleça o destino ou o paradeiro de 

a vítima: 

“(...) como el destino o paradeiro del señor Blake no se conoció por 

los familiares de la víctima hasta el 14 de junio de 1992, es decir com 

posterioridade a la fecha em que Guatemala se sometió a la 

jurisdicción contenciosa de este Tribunal, la excepción preliminar que 

hizo valer el Gobierno debe considerarse infundada en cuanto a los 

efectos y conductas posteriores a dicho sometimiento. Por ello esta 

Corte tiene competência para conocer de las posibles violaciones que 

                                                           
34

 O caso Blake refere-se à história de Nicholas Chapman Blake, jornalista estadunidense que viajou em 

março de 1985 para a Guatemala, para fazer uma reportagem sobre a guerrilha daquele país. Blake teria 

sido detido e executado por oficiais. Os seus restos mortais foram localizados apenas em 1992. CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1996b, 1998a, 1999a, 1999b.  
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imputa la Comisión al propio Gobierno en cuanto a la dichos fechos y 

conductas...”. Caso Blake contra Guatemala, excecpciones 

preliminares, fundamentos 39 y 40; Caso Castilho Páez contra el 

Perú, sentencia sobre el fondo, fundamento 72. (REMOTTI 

CARBONELL, 2003, p. 312) 

Neste caso, portanto, fora discutida a competência ratione temporis da Corte 

IDH, pois a competência contenciosa da corte só fora reconhecida pela Guatemala para 

julgamento de fatos posteriores a março de 1987.  Apesar de ter reconhecido o caráter 

continuado da violação de desaparecimento forçado, a Corte declarou-se incompetente 

para analisar a responsabilidade da Guatemala pela morte de Blake. Assim, a exceção 

preliminar apresentada pela Guatemala foi parcialmente aceita pelo Tribunal, o qual 

afirmou ter competência para analisar somente os fatos posteriores ao reconhecimento 

desta pela Guatemala: 

“... La Corte considera que la desaparición del señor Nicholas Blake 

marca el inicio de uma situación continuada, sobre cuyos hechos y 

efectos posteriores a la fecha del reconocimiento de su competência 

por Guatemala, procede pronunciarse...” Caso Blake contra 

Guatemala, sentencia sobre el fondo, fundamentos 53, 54 y 67. 

(CARBONELL, 2003, p. 312) 

 Essa argumentação sobre a competência ratione temporis da corte no caso 

Blake é destacada por Veçoso (Cf. 2012, p.34-35) para fins da análise sobre o caso 

Almonacid Arellano, o qual referiu-se a compatibilidade entre a lei de anistia chilena e a 

Convenção Americana em uma situação em que a Corte IDH também não possuía 

competência ratione temporis. Porém, veremos mais adiante que no caso do Chile em 

relação a sua lei de autoanistia, o entendimento da Corte foi diferente.  

Ainda no caso Blake, o juiz brasileiro discordou da fundamentação da Corte 

sobre sua competência ratione temporis. Segundo Trindade, a argumentação da Corte 

IDH não deveria ter tido como foco as datas da morte do jornalista americano e da 

aceitação da competência da Corte pela Guatemala, mas sim a natureza da violação de 

direitos humanos envolvida no caso. Desta forma, para o juiz, por se tratar de um 

desaparecimento forçado, constitui-se como uma violação múltipla e continuada de 

direitos humanos e seus efeitos se perpetuam ao longo do tempo. (Cf. VEÇOSO, 2012, 

p.36). 

Neste caso, mais uma vez fora reafirmado pela Corte IDH que o Estado 

deve ser responsabilizado tanto se participa diretamente nos desaparecimentos, quanto 

por tolerá-los, apoiá-los, ou por deixar de investigá-los ou o fazer de modo inadequado. 
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A punibilidade do autor e a reparação da vítima ou de seus familiares também é dever 

do Estado: “ De ahí la importância de que el Estado tome todas las medidas 

necessárias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y 

además informe a los familiares el paradeiro del desaparecido y los indemnice em su 

caso...” Caso Blake contra Guatemala, sentencia sobre el fondo, fundamento 65 y 66. 

(REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 314) 

Ressalta-se a importância atribuída pela Corte à investigação das violações e 

à punição dos violadores: “La Corte considera que Guatemala debe utilizar todos los 

medios a su alcance para investigar los hechos denunciados y sancionar a los 

responsables por lo ocorrido al señor Nicholas Blake”. Caso Blake contra Guatemala, 

sentencia sobre el fondo, fundamento 121. (REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 318) 

Em voto fundamentado adicionado à decisão de mérito no caso Blake, o juiz 

Trindade apresentou suas considerações em relação à especialidade do direito 

internacional dos direitos humanos à luz do direito dos tratados. O direito dos tratados, 

com base voluntarista ou contratualista, seria absolutamente inadequado para lidar com 

a especificidade dos tratados de direitos humanos, que seriam instrumentos fundados 

em valores superiores comuns. Com o fim de salvaguardar a integralidade desses 

tratados, seria necessária uma revisão dos dispositivos do “direito de Viena” (o direito 

dos tratados): seriam os órgãos internacionais de supervisão dos tratados de direitos 

humanos, e não mais os Estados, os responsáveis pela análise de compatibilidade de 

reservas e denúncias efetuadas em tratados de direitos humanos. Essa revisão se 

explicaria justamente pelo caráter especial do direito internacional dos direitos 

humanos. (Cf. VEÇOSO, 2012, p.36). 

A partir dessa perspectiva, os tratados criariam obrigações de proteção de 

caráter objetivo, sem qualquer restrição temporal. Veçoso (Cf. 2012, p.36) destaca que 

essa argumentação permitiria à Corte IDH analisar a violação de desaparecimento 

forçado sem fragmentá-la em dois momentos (anterior e posterior ao reconhecimento de 

competência da Corte pela Guatemala). Essa fundamentação seria, na leitura de 

Trindade, mais adequada ao escopo e propósito do direito internacional dos direitos 

humanos. No caso Almonacid Arellano em 2006, essa fundamentação passou a ser 

plenamente adotada pela Corte. 
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A argumentação de Cançado Trindade, fundada em “valores superiores 

comuns”, propicia a identificação de um direcionamento subjetivo da Corte IDH a um 

modelo multinível. Relembra-se a visão de Freixes que atribui aos valores superiores 

comuns o papel de assegurar a unidade de ordenamento, a delimitação do significado 

das normas e o estabelecimento de critérios que visam superar as aparentes antinomias, 

incorporando à análise jurídica a finalidade integradora própria dos sistemas 

constitucionais da sociedade mundial hodierna. (Cf. FREIXES, 2015). 

Verifica-se, portanto, a tentativa de delineação de uma hierarquização de 

ordenamentos jurídicos fundamentada em valores “universais”. Desta forma, a 

interpretação do juiz brasileiro demonstrada nessas decisões da Corte, apontam para o 

distanciamento da perspectiva transconstitucional: “Um universalismo superficial dos 

direitos humanos, baseado linearmente em uma certa concepção ocidental ontológica de 

tais direitos, é incompatível com um “diálogo” transconstitucional”. (Cf. NEVES, 2014, 

p. 208). 

Para Neves (Cf. 2014, p. 207), o caminho mais adequado em matéria de 

direitos humanos seria o “modelo de articulação” [“engagement model”], ou seja, o 

entrelaçamento transversal entre ordens jurídicas. Assim, todas as ordens envolvidas se 

apresentariam capazes de reconstruírem-se permanentemente mediante o aprendizado 

com as experiências de ordens jurídicas interessadas concomitantemente na solução dos 

mesmos problemas. Para ele, alternativas absolutas, seja de convergência ou resistência, 

carregam, respectivamente, elementos potenciais de autodestruição da própria ordem 

constitucional ou de hetero destruição de outras ordens jurídicas.  

O posicionamento da Corte Interamericana, por meio da jurisprudência 

apresentada, afasta-se também do modelo interconstitucional. O fenômeno das 

“constituições em rede” que objetiva a promoção e a maximização da efetividade dos 

direitos fundamentais distancia-se do que é observado nos julgados desse tribunal.  A 

tendência universalisante e a postura unilateral da Corte IDH, demonstrada por meio 

desses julgados, são incompatíveis com a interculturalidade, uma vez que não são 

visualizados, nesses casos, mecanismos que possibilitem a comunicação entre as 

diversas culturas coexistentes no âmbito do Sistema Interamericano. 
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3.2.1. A incompatibilidade das Leis de Anistia perante à CADH. 

 

O primeiro caso em que a Corte IDH empreendeu análise sobre a 

compatibilidade entre uma lei de anistia e a Convenção Americana tornando-a sem 

efeitos foi no caso Barrios Altos
35

(2001): “Foi a primeira vez, no Direito Internacional 

contemporâneo, que um Tribunal internacional determinou que leis de anistia eram 

incompatíveis com tratados de direitos humanos, carecendo de efeitos jurídicos”. 

(PIOVESAN, 2014, p. 576). 

O Peru reconheceu sua responsabilidade internacional no caso e afirmou ter 

dificuldades para lidar com os obstáculos jurídicos internos (sua legislação de 

autoanistia) e justificou sua atuação a partir da celebração de um acordo com as vítimas 

e seus familiares no presente caso. Mesmo diante de um contexto específico ao tange a 

conjuntura política no Peru, novamente a Corte IDH atribuiu à persecução criminal um 

papel imprescindível à reparação das violações, como o fez em casos anteriores: 

“Pese a lo anterior, em las circunstancias del presente caso, el 

derecho a la verdade se encuentra subsumido en el derecho de la 

víctima a sus familiares a obtener de los órganos competentes del 

Estado el esclarecimento de los hechos violatorios y las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 

juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención...” 

Caso Barrios Altos contra el Perú, sentencia sobre reconocimiento de 

responsabilidade y acuerdo amistoso, fundamento 48. (REMOTTI 

CARBONELL, 2003, p. 320). 

 Neste caso, o posicionamento inovador adotado pela Corte constituiu-se na 

afirmativa de serem inadmissíveis todas as disposições de anistia, disposições que 

estabeleçam a prescrição de crimes e disposições que estabeleçam excludentes de 

responsabilidade. Assim, essas disposições seriam inadmissíveis por possuírem o 

objetivo de impedir a investigação e o julgamento dos responsáveis pelas graves 

violações de direitos humanos: tortura, execução extrajudicial e desaparecimento 

forçado (PIOVESAN, 2014, p. 576).  

A partir desse caso, houve, portanto, essa relevante mudança no 

entendimento e na jurisprudência da Corte. A análise de compatibilidade de legislação 

                                                           
35

 Seis indivíduos fortemente armados invadiram uma casa no bairro de Barrios Altos em Lima, Peru, em 

3 de novembro de 1991. Na ocasião, quinze pessoas foram mortas e quatro sobreviveram. CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2001a, 2001b, 2001c. 
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nacional, que antes era vinculada à aplicação ao caso concreto, passou a se dar sobre o 

caráter violatório per se das leis de autoanistias dos Estados.  

A argumentação do tribunal em Barrios Altos se desenvolveu no sentido de 

afirmar a incompatibilidade per se das referidas leis peruanas porque elas impediriam a 

investigação dos fatos e o julgamento dos responsáveis pelas violações de direitos 

humanos:  

(...) o juiz Trindade desenvolveu argumentação que sustenta o caráter 

universal dos direitos humanos e sua supremacia em relação ao direito 

interno e à própria atuação dos Estados. Assim, para Trindade, o 

corpus juris do direito internacional dos direitos humanos seria o 

critério superior a ser considerado para analisar a adequação da 

legislação interna dos Estados. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2001a, Voto Concorrente Trindade, par. 6). 

(VEÇOSO, 2012, p.39). 

A partir disso, no âmbito da Corte IDH, foram difundidas as bases para a 

construção de uma argumentação baseada no escopo universalista dos direitos humanos. 

Assim, ao passo que esses direitos envolveriam valores superiores (tanto naturalmente, 

quanto objetivamente), a atuação dos Estados passaria então a ser limitada pela 

perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, sem que existisse a 

possibilidade de contra-argumentação (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 40). 

 Desta forma, o caso Barrios Altos estabeleceu um precedente na Corte IDH 

para análise de dispositivos de anistia de outros Estados Partes na Convenção 

Americana. Para Piovesan (Cf. 2014, p. 576), essa decisão apresentou um elevado 

impacto na anulação das leis de anistia e na consolidação do direito à verdade.   

Com o caso Almonacid Arellano
36

, o próximo país a ter sua lei de 

autoanistia analisada foi o Chile. Veçoso (Cf. 2012, p. 41) ressalta que a questão que 

chama a atenção neste caso é a competência da corte ratione temporis, uma vez que a 

morte de Almonacid ocorreu em 1973 e o Chile reconheceu a competência da Corte 

IDH somente para fatos cujo princípio de execução tenha se verificado após 11 de 

março de 1990. A argumentação da Comissão Interamericana para levar o caso à Corte 

atribuindo ao Chile responsabilidade por diversas violações aos dispositivos da CADH 

foi construída a partir do fato dessas violações terem ocorrido após o reconhecimento de 
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 No início do regime militar no Chile, em 16 de setembro de 1973, policiais capturaram o senhor 

Almonacid Arellano e o metralharam nos arredores de sua casa. O senhor Almonacid morreu no dia 

seguinte, no Hospital Regional de Rancagua, para onde havia sido levado pelos policiais. CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006a. 
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competência da Corte, decorrentes, no entanto, da morte de Almonacid; essas violações 

teriam sido cometidas em prejuízo dos familiares do senhor Almonacid.  

Cabe ressaltar que essa argumentação já vinha sendo construída pela Corte, 

em outros casos. Remotti Carbonell, (Cf. 2003, p. 351) afirma, por exemplo, que no 

entendimento da Corte IDH, as garantias do devido processo visam não só proteger as 

vítimas de violação de direitos, mas também alcançam seus familiares. O autor cita, 

dentre outros casos, a sentença sobre o Caso Blake: “(...) la corte estima que tal 

sufrimiento, em detrimento de la integridade síquica y moral de los familiares del señor 

Nicholas Blake constituye uma violación, por parte del Estado, del artículo 5 de la 

convención (....)”. (REMOTTI CARBONELL, 2003, p. 355) 

Assim, já no processo de Almonacid, a demanda proposta pela Comissão e 

em análise pela Corte IDH referia-se às violações de direitos humanos autônomas 

verificadas após 1990, relacionadas à morte de Almonacid, ocorrida em 1973. A Corte 

IDH se justificou mencionando um julgado da Corte Europeia de Direitos Humanos 

(CEDH), o caso Broniowski vs. Poland
37

: segundo a CEDH, apesar de existirem limites 

temporais para o exercício de suas atividades, os fatos ocorridos antes da ratificação da 

Convenção Europeia poderiam ser considerados pela CEDH se relevantes para a 

compreensão do ocorrido após a ratificação da Convenção ou se a partir deles tenha-se 

criado uma circunstância que se perpetue no tempo. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 41-43). 

Veçoso (Cf. 2012, p. 44) argumenta, em contraposição ao que foi 

argumentado pela Corte IDH, que a possibilidade de se considerar fatos anteriores à 

ratificação da CADH, desde que relevantes para esclarecer a situação de violação em 

análise pela Corte, parece se relacionar à importância do tribunal empreender uma 

narrativa da questão fática relacionada à demanda, ou seja, com o propósito de 

contextualização, o que é diferente da qualificação jurídica de fatos – ou seja, qualificar 

a morte do senhor Almonacid como crime contra a humanidade. 

Porém, foi a partir da qualificação do assassinato de Almonacid como crime 

contra a humanidade que a corte fundamentou a responsabilização do Chile perante à 

Convenção: 

La adopción y aplicación de leyes que otorgan amnistía por crímenes 

de lesa humanidad impide el cumplimiento de las obligaciones 
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 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS, 2002, 2004. 
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señaladas. (…) Leyes de amnistía con las características descritas 

conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la 

impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son 

manifiestamente incompatibles com la letra y el espíritu de la 

Convencion Americana e indudablemente afecto derechos 

consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la 

Convención y genera responsabilidad. (Caso Almonacid Arellano y 

otros vs. Chile. Sentença de 26 de setembro de 2006). (PIOVESAN, 

2014, p. 577-578) 

A Corte Interamericana concluiu, por unanimidade, pela invalidade do 

decreto-lei nº. 2.191/78, argumentando que o referido diploma implicaria a denegação 

de justiça às vítimas, além de afrontar os deveres do Estado de investigar, processar, 

punir e reparar as graves violações de direitos humanos que se constituem, conforme 

seu entendimento, crimes de lesa-humanidade. (Cf. PIOVESAN, 2014, p. 577-578). 

A argumentação relacionada à caracterização da morte do senhor 

Almonacid como crime contra a humanidade foi feita pela Corte a partir da 

consideração de diversos instrumentos internacionais que teriam desenvolvido o 

conceito relacionado a esse tipo de crime
38

. Entende-se que com essa argumentação a 

Corte IDH buscou demonstrar um amplo consenso na comunidade internacional 

reconhecendo o crime contra a humanidade como violação grave de direitos humanos e, 

assim, crime imprescritível.  

A Corte também afirmou que a imprescritibilidade dos crimes contra a 

humanidade seria, no entanto, uma norma preexistente a todos esses tratados 

internacionais, instrumentos que viriam, portanto, apenas reconhecer a existência de 

uma regra de direito internacional geral
39

. Fora afirmada pela Corte a natureza de jus 

cogens para a regra contida na convenção sobre imprescritibilidade. Entretanto, não 

existe um rol estabelecido de regras de jus cogens no direito internacional e tampouco 

um critério claro que permita afirmar quais regras poderiam ostentar esse caráter. 

Assim, nos termos do artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados
40

 

uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida 

pela comunidade internacional dos Estados como um todo. A partir destas 
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 Foram utilizados o preâmbulo da Convenção IV de Haia concernente às Leis e Usos da Guerra 

Terrestre, de 1907, o estatuto do tribunal de Nuremberg, o estatuto do Tribunal de Tóquio, bem como o 

julgado Prosecutor v. Dusko Tadic proferido pelo tribunal ad hoc para a Ex-Iugoslávia e diversas 

resoluções da Assembleia-Geral da ONU, dentre outros , como a Convenção sobre a Imprescritibilidade 

dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, adotada pela Assembleia-Geral da ONU por 

meio da resolução 2391 (XXIII) de 26 de novembro de 1968. (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2006a, par. 93-98). 
39

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006a, par. 153. 
40

 COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL, 1969. 
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considerações, questiona-se esse critério argumentativo utilizado. (Cf. VEÇOSO, 2012, 

p. 46-47). 

Percebe-se, portanto, que o caso Almonacid Arellano apresentou um 

elemento novo se comparado ao caso Barrios Altos. Ao argumento de que as leis de 

autoanistia seriam per se contrárias à CADH, foi adicionado o argumento do crime 

contra a humanidade enquanto violação a uma regra internacional de jus cogens. Na 

opinião de Veçoso (Cf. 2012, p. 46-47) este novo elemento objetivou tornar mais 

robusta a posição da Corte IDH e mais implacável a sua atuação sobre a legislação 

interna dos Estados Partes na convenção.   

O Peru, após o caso Barrios Altos, voltou a ser demandando perante a Corte 

IDH, em razão de sua lei de autoanistia, no Caso La Cantuta
41

. Neste caso, a Corte 

sustentou que o aparato estatal foi indevidamente utilizado para cometer crimes de 

Estado, o que acabou por constituir inadmissível violação ao jus cogens: “(…) O jus 

cogens resiste aos crimes de Estado, impondo-lhes sanções”. (PIOVESAN, 2014, p. 

578) 

Conforme Veçoso (Cf. 2012, p. 48-49), no caso La Cantuta consolidou-se o 

chamado “critério interamericano sobre autoanistias”: um critério desenvolvido pela 

Corte Interamericana para analisar disposições de anistia dos Estados Partes na 

Convenção Americana. O voto fundamentado do juiz Sergio García Ramírez, na 

decisão de mérito do caso demonstrou a consolidação desse critério
42

.  

Por meio do estabelecimento e aplicação do critério interamericano para as 

anistias, verificou-se uma tentativa, ainda que subjetiva, da Corte IDH de impor-se aos 

países que estão sob sua jurisdição mediante a lógica “top to down”. Como mencionado 

anteriormente, essa lógica é possibilitada por meio da perspectiva do constitucionalismo 

multinível. Apesar do reconhecimento da existência de uma pluralidade de núcleos 

institucionais irradiadores de jurisdição de matérias constitucionais, a diversidade 
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 Este caso referiu-se à execução sumária de um professor e nove estudantes da Universidade de La 

Cantuta, em 1992, perpetrada por um “esquadrão da morte” denominado “Grupo Colina”, também 

responsável pelo assassinato de catorze vítima no caso Barrios Altos, em 1991. 
42

 Toda a argumentação sobre os crimes contra a humanidade foi absolutamente incorporada pela corte e 

pela CIDH no julgamento do caso La Cantuta. As violações ocorridas no Peru foram imediatamente 

qualificadas como crimes contra a humanidade. Assim, conforme entendimento da corte, tais violações 

não poderiam ter sido anistiadas pelo Estado. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 49-50). 
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almejada em uma sociedade mundial democrática é subjugada quando se ignoram as 

soluções propiciadas pelas autonomias locais. 

Esclarece-se, a partir das perspectivas apresentadas e da concepção de 

direitos humanos adotada neste estudo, que parece existir uma contradição entre este 

modelo hierárquico almejado pela Corte, que poderia pressupor a prevalência da CADH 

sobre as Constituições estatais, e a proteção dos direitos humanos, pelo fato de trazer a 

possibilidade, verificada por meio dessas decisões, de desconsideração das autonomias 

locais, o que nos remete a afirmativa de Luhmann (Cf. LUHMANN apud NEVES, 

2009, p. 58) de que todo modelo de exclusão política coloca em risco os princípios da 

legalidade e da igualdade, esses imprescindíveis, por sua vez, à observância e proteção 

dos direitos humanos. 

O risco possibilitado pelo modelo multinível seria o de se estruturar o 

Sistema Interamericano e a Corte, a partir da Convenção Americana, de modo a 

possibilitar a conversão do fenômeno de integração constitucional em um fenômeno de 

despersonalização da proteção dos direitos humanos devido à tendência universalista de 

suas decisões. Os processos de uma sociedade heterárquica, como o é o ambiente latino-

americano, não parece adequar-se a esse modelo hierárquico, principalmente ao que 

tange a observância das garantias dos direitos fundamentais em detrimento de escolhas 

políticas unilaterais. Desta forma, o modelo multinível poderia resultar, ao contrário de 

sua pretensão, no enfraquecimento do sistema jurídico e, consequentemente, da 

proteção e garantia dos direitos humanos. 

Para enfrentar essa questão, Alessandra Silveira e Saulo Coelho se 

propuseram a pensar sobre o modo pelo qual a perspectiva interconstitucional, 

garantidora das interconexões ou integrações entre ordens constitucionais distintas, se 

constituísse a partir de uma configuração “botton up” (descentralizada, em rede, 

democrática), promotora de diálogo real com as bases. Essa configuração resultaria, por 

sua vez, em uma eficiente cooperação entre as diferentes ordens constitucionais, em 

contraposição ao modus operandi do tipo “top to down” (hierarquizado, centralizado, 

autoritário). Ressalta-se, novamente, que este é o risco presente na perspectiva do 

constitucionalismo multinível, a qual poderia resultar em uma nova forma, 

constitucionalizada, de imperialismo e desigualdade entre as nações. (Cf. COELHO, 

2015; SILVEIRA,2015). 
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 A interconstitucionalidade poderia corresponder, portanto, ao modelo de 

integração constitucional mais próximo das necessidades regionais da América Latina 

ao que tange a proteção dos direitos humanos.  

Diante da construção da jurisprudência da Corte IDH, a responsabilização 

do Brasil no caso Gomes Lund
43

 (Guerrilha do Araguaia) era esperada, o que ocorreu ao 

final de 2010: 

Após analisar a demanda, a Corte IDH proferiu sua sentença em 24 de 

novembro de 2010, e declarou, dentre outras determinações: a 

incompatibilidade da Lei de Anistia com a Convenção Americana 

sobre Diretos Humanos ao conceder anistia política aos agentes da 

repressão que praticaram os mais variados crimes contra a 

humanidade e a condenação do Brasil à reconhecer publicamente sua 

responsabilidade pelo ocorrido, bem como que fossem investigados e 

punidos, na forma da legislação aplicável, os militares envolvidos nos 

diversos delitos praticados durante o regime de exceção brasileiro. 

(COELHO; MANSO, 2012, p. 398).  

 

Foi possível verificar a aplicação do critério interamericano sobre 

autoanistias, construído a partir do julgamento dos casos Barrios Altos, Almonacid 

Arellano e La Cantuta. A decisão proferida no caso Gomes Lund não trouxe nenhum 

elemento substancialmente novo a esse critério. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 51). 

Um importante ponto ressaltado pela Corte nesse caso é que não fora 

solicitado a este órgão que realizasse um controle de constitucionalidade da lei de 

autoanistia brasileira em relação à Constituição Federal brasileira (questão de direito 

interno), mas sim que a Corte IDH realizasse um controle de convencionalidade: seria 

necessária uma análise da compatibilidade da lei de anistia do Brasil tendo em vista as 

obrigações internacionais assumidas pelo país enquanto Estado Parte da Convenção 

Americana. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 51). 

Para Piovesan (2014, p. 128), o chamado “controle de convencionalidade” 

consolida-se por meio do diálogo da Corte com os sistemas nacionais: “aos parâmetros 

constitucionais somam-se os parâmetros convencionais, na composição de um trapézio 

jurídico aberto ao diálogo, aos empréstimos e a interdisciplinaridade, a ressignificar o 

fenômeno jurídico sob a inspiração do human rights approach”. 

Entretanto, não foi possível observar essa dinâmica em relação ao caso 

brasileiro, uma vez que o Brasil foi impossibilitado de alegar qualquer questão interna 

para impedir a aplicação do critério interamericano sobre autoanistias. Veçoso (Cf. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010. 
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2012, p. 51) ressalta que não foi dada nem mesmo a possibilidade de uma deliberação 

democrática sobre o teor da lei de autoanistia. O critério interamericano já estava 

estabelecido: necessária investigação e julgamento dos responsáveis pelas violações de 

direitos humanos. 

Desta forma, a Corte IDH deixou de levar em consideração que, no âmbito 

interno brasileiro, existe uma inviabilidade institucional de se revisar amplamente o 

sentido e o alcance já estabilizados da lei de anistia brasileira. Conforme Coelho e 

Manso (Cf. 2012, p. 402), a interpretação de que a anistia brasileira fora concedida tanto 

a militantes da redemocratização quanto aos agentes ditatoriais, bem como a 

interpretação abrangente dada ao conceito de crime político e crime conexo ao político, 

persiste ao longo dos últimos 30 anos e efetivou-se com estabilidade em nossa história 

constitucional, tendo ainda simbolizado os primeiros passos no processo de  

redemocratização  do  país.  

Neste caso, o voto fundamentado do juiz ad hoc Roberto Caldas ressaltou o 

escopo universalista dos direitos humanos. Para ele, a jurisprudência da Corte IDH já 

deixou claro que regras de jus cogens contemplam também o direito internacional dos 

direitos humanos, e impedir a Corte de empreender essa ampliação material do conceito 

seria desafiar a própria finalidade para a qual fora instituída: a proteção dos direitos 

estabelecidos na CADH
44

. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 52). 

O caso Gelman
45

 foi processado e julgado pela corte em 2011 contra o 

Uruguai: 

Na mesma orientação, em 2011, no caso Gelman vs. Uruguai, a Corte 

Interamericana decidiu que a “Lei de Caducidade da Pretensão 

Punitiva” carecia de efeitos jurídicos por sua incompatibilidade com a 

Convenção Americana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, 

não podendo impedir ou obstar a investigação dos fatos, a 

identificação e eventual sanção dos responsáveis por graves violações 

de direitos humanos. (PIOVESAN, 2014, p. 578) 

Destaca-se que a grande diferença é que neste caso a lei fora promulgada em 

1986 pelo governo democrático do Uruguai, não se tratando, portanto, de uma 

autoanista, ou de uma anistia em branco.  A Lei de Caducidade do Uruguai é 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, Voto Fundamentado Caldas, par. 

18-19. 
45

 A demanda tratou do desaparecimento forçado de Maria Gelman, em 1976 no qual foram acusados 

agentes estatais da Argentina e do Uruguai durante a Operação Condor. CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2011. 
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classificada como “Anistia localmente legítima e com imunidade parcial”, por possui 

um alcance menor, uma vez que exclui do esquecimento os crimes comuns e os 

cometidos por razões pessoais, dentre outros fatores. (Cf. COELHO; MANSO, 2012, 

p.388-389) 

Apesar dessa relevante diferença, o Uruguai reconheceu sua 

responsabilidade internacional no caso, ao afirmar o princípio de continuidade 

institucional (o governo atual deve ser responsável pelos atos cometidos pelo governo 

uruguaio de 1973 a 1985). Assim como nos outros casos, o caso Gelman também 

apresentou narrativa a respeito da ditadura militar e o modus operandi da Operação 

Condor
46

 (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 53). 

Assim como no caso Gomes Lund, no caso Gelman foram utilizados 

documentos e decisões dos sistemas regionais e universais de proteção aos direitos 

humanos, além de decisões das cortes superiores dos Estados Partes da convenção
47

.  

Foi a partir do caso Gelman que se deu a transformação de “critério sobre 

autoanistia” para “critério interamericano sobre anistias”, pois nesta decisão da Corte 

IDH igualou a problemática das anistias e das autoanistias. Ou seja, independentemente 

do processo de adoção da lei e da autoridade que cria essa legislação, para a Corte o que 

importa é sua ratio legis, ou seja, o fato dos Estados deixarem impunes graves violações 

de direitos humanos. (Cf. VEÇOSO, 2012, p. 54). 

Não foi possível perceber, portanto, qualquer apontamento no sentido de se 

reconhecer a Lei de anistia na qualidade de um instituto que traz a possibilidade de 

pacificação política em momentos de transição. As Leis de Anistia, fruto de transações 

políticas, em muitos casos foi a condição para o início do processo democrático e, 

portanto, da instituição de um ordenamento constitucional promotor dos direitos 

fundamentais nos países latino-americanos.  

Não pretende-se defender irrestritamente as leis de anistia, apenas enfatizar 

que sua interpretação e aplicação nem sempre deva ser considerada incompatível com a 

proteção dos direitos humanos, mesmo porque pode haver diversas interpretações 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011, par. 44-63. 
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  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011, par. 215-224. 
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acerca de seu alcance, podendo ser possível, inclusive, considerá-la a partir da 

observância ao direito à memória e a verdade, por exemplo:  

Identificar tais autores (de violações) não significa perseguir a 

punibilidade respectiva. No plano de uma justiça de transição, imputar 

autoria pode perfeitamente conviver com a impossibilidade de 

vincular punições a tais autores, em razão das peculiaridades do 

processo de transição ocorrido em um momento de instabilidade e da 

efetivação de um sentido histórico para a Lei de Anistia. (COELHO; 

MANSO, 2012, p. 403). 

O caso uruguaio foi bastante específico devido aos referendos realizados no 

país em 1989 e em 2009, nos quais a população se manifestou pela vigência da Ley de 

Caducidad. A Corte IDH chegou a se manifestar expressamente sobre essa questão, 

afirmando que a existência de um regime democrático não garante per se o permanente 

respeito aos direitos humanos. 

Desta forma, para a Corte Interamericana, o direito internacional dos 

direitos humanos constitui um limite intransponível à regra democrática da maioria. 

Assim, a manifestação da população uruguaia foi afastada pela Corte, o que parece 

demonstrar claramente a aplicabilidade plena e implacável do critério interamericano 

sobre anistias. Não foram discutidos os detalhes concretos em relação à realização dos 

referendos no Uruguai. Foi afirmado de maneira genérica, pelo Tribunal, que a regra da 

maioria não seria suficiente para garantir a promoção dos direitos humanos. (Cf. 

VEÇOSO, 2012, p. 54). 

Assim, para Veçoso (Cf. 2012, p. 55) restou configurada, por meio da 

atuação da Corte IDH, a supremacia da perspectiva universalista de proteção aos 

direitos humanos e a validade absoluta do critério interamericano em relação às leis de 

anistia nacionais.  

A partir desse estudo, constatou-se que a Corte IDH determinou de forma 

absolutista a incompatibilidade das anistias latino-americanas com Convenção 

Americana, ignorando o fato de que os próprios interessados (as populações brasileira, 

chilena, peruana e uruguaia) pudessem buscar reavaliar os contextos políticos do 

passado de maneira responsável e assumindo as próprias escolhas em relação a sua 

própria mudança de regime.  
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Como colocado anteriormente, o posicionamento da Corte Interamericana 

nos casos apresentados demonstra uma atuação aproximada ao modus operandi do tipo 

“top to down”, pretensiosamente hierarquizado, centralizado, e, sobretudo, autoritário. 

Essa aproximação, de acordo com a argumentação desenvolvida neste estudo, indica um 

direcionamento, ainda que subjetivo, ao modelo multinível. Restou comprovado, por 

meio das explanações detalhadas, que a jurisprudência da Corte IDH, nos casos que 

envolveram as leis de anistia, distanciou-se substancialmente das perspectivas trans e 

interconstitucional.  

Embora as decisões da corte, nesses casos, não correspondam integralmente 

a nenhum dos modelos apresentados, pondera-se que a perspectiva interconstitucional 

poderia ser um caminho alternativo a ser trilhado no ambiente de integração 

constitucional na América Latina. 

Tanto o modelo do constitucionaliso multinível, sob a lógica top do town 

quanto o transconstitucionalismo, por possibilitar episódios de corrupção sistêmica, 

podem levar a retrocessos civilizacionais no campo dos direitos humanos e possibilitar a 

instrumentalização do sistema jurídico, conduzindo a sociedade mundial aos caminhos 

inóspitos à justiça social e à promoção de um Estado de bem-estar, comprometendo, 

assim, a proteção dos direitos do homem. 

Portanto, defende-se neste estudo que a interconstitucionalidade pode 

possibilitar uma leitura mais próxima das noções de democracia constitucional 

intercultural e dialogal, necessária, por sua vez, a observância da proteção dos direitos 

humanos e fundamentais em uma sociedade mundial hipercomplexa. Desta forma, 

entende-se que a interconstitucionalidade poderia representar uma alternativa de leitura 

do constitucionalismo multinível, apresentando-se como uma resistência à possibilidade 

de uma universalização uniformizadora dos direitos humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os fenômenos de integração e intercâmbio constitucional, decorrentes da 

intensificação da complexidade da sociedade mundial, revelaram a importância da 

temática dos direitos humanos nesses processos. Ao trazer esta análise para a conjuntura 

latino-americana, indissociável apresentou-se a necessidade de se estudar o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e a Corte Interamericana, em razão de sua 

estrutura jurídica que tende a viabilizar esses fenômenos. 

Três modelos constitucionais foram apresentados e analisados criticamente 

por trazerem importantes aportes teóricos sobre as interrelações já existentes no cenário 

internacional, marcadamente caracterizado pelos conflitos jurisdicionais emergentes. 
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A perspectiva do Constitucionalismo multinível, majoritariamente aceita 

para se explicar os fenômenos de integração constitucional no ambiente europeu, foi 

apontada devido à necessidade, enxergada por alguns autores, de se contar com regras 

claras de interpretação, em um sistema complexo, onde nem todas as normas valem o 

mesmo, nem podem ser aplicadas do mesmo modo. Nesta teoria, defende-se, portanto, 

um ordenamento prevalente.  

O constitucionalismo multinível, embora possua um potencial inegável, é 

questionado neste estudo por ter sido influenciado pelo chamado multi-level 

management, a teoria gerencial com aportes da micro e macroeconomia. A simples 

possibilidade deste modelo poder se desenvolver a partir de dois distintos modus 

operandi, “top to down” ou “button up”, coloca em dúvida sua estrutura ao que tange as 

consequências para o sistema de proteção de direitos humanos. 

Apresentou-se, também, por meio da teoria transconstitucional como 

diferentes ordens jurídicas estatais, internacionais, transnacionais, supranacionais e 

locais podem tratar conjuntamente de problemas constitucionais de maneira 

transversamente racional, ou seja, sem atuar de forma destrutiva ou bloqueante em 

relação a outras ordens jurídicas envolvidas na questão. 

No entanto, a aplicabilidade dessa teoria no contexto interamericano 

mostrou-se problemática, uma vez que não é possível constatar, no ambiente 

internacional, a autonomia operacional do direito em face da política, o que demonstra a 

falta de requisitos para a configuração do conceito de constitucionalismo (em seu 

sentido moderno), adotada nessa perspectiva, e a consequente impossibilidade de 

construção das racionalidades transversais parciais promotoras das pontes de transição.  

Por outro ângulo, fora apresentado o modelo interconstitucional que dedica-

se a reflexão acerca das relações interconstitucionais de concorrência, convergência, 

justaposição e conflitos de várias constituições e de vários poderes constituintes no 

mesmo espaço político e a proposta de se sobrepor o paradigma clássico do 

constitucionalismo por meio de Constituições abertas, múltiplas e interculturais, 

fundada na diversidade a partir de uma perspectiva intercultural. 

Uma das conclusões possibilitadas por este estudo refere-se a compreensão 

de que a teoria da interconstitucionalidade, diferentemente do transconstitucionalismo e 
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do constitucionalismo multinível, por se desenvolver levando em consideração a 

preponderância de Constituições abertas, múltiplas e interculturais, possa representar 

um modelo de resistência em relação a possibilidade de uma universalização-abstrata 

uniformizadora dos direitos humanos, além de evitar ainda a instrumentalização do 

sistema jurídico por outros sistemas, sem configurar-se, entretanto, como um modelo 

constitucionalista provinciano e disfuncional. Entende-se que o modelo da 

interconstitucionalidade compatibiliza-se, a partir desses pressupostos, tanto com a 

necessidade de integração constitucional observada na sociedade mundial 

contemporânea, como com a proteção dos direitos humanos no contexto do Sistema 

Interamericano. 

Para a construção dessas considerações, importante foi delimitar a 

concepção de direitos humanos adotada neste estudo, já que estes são compreendidos 

como uma classe de conteúdo variável e aberto cuja interpretação jurídica pode e deve 

modular-se a depender do contextual histórico, social e cultural em que se dá a 

prestação jurisdicional de modo que se garanta a efetividade de sua proteção. 

Apesar da situação crítica que envolve a falta de garantia dos direitos 

humanos ou fundamentais na maioria dos países latino-americanos, entendemos que o 

Sistema Interamericano e a Corte IDH constituem-se como importantes instrumentos 

para a garantia dos direitos do homem, principalmente quando se trata de uma violação 

de direito perpetrada pela instituição que deveria garanti-lo, o Estado. 

 Entretanto, nota-se que o Sistema Interamericano carece de aprimoramento 

institucional e de ajustes em relação ao novo contexto mundial. Falta ainda o 

aperfeiçoamento de sua estrutura jurídica no sentido de que seja assegurada a autonomia 

das decisões emanadas por seus órgãos, por meio da aplicação do direito convencional, 

em face de ideologias políticas e outras ingerências advindas de fontes alheias ao 

sistema jurídico. Ademais, observa-se também a necessidade de ampliação do acesso do 

indivíduo à Corte Interamericana, para que se estabeleça, perante o Direito 

Internacional, sua capacidade processual. 

Foi possível perceber que a atuação do SIDH em face das violações de 

direitos humanos ocorridas em território brasileiro, tanto por parte da Comissão como 

da Corte Interamericana, resultou em avanços na legislação interna e na adoção de 

importantes políticas públicas. Por outro lado, foi possível constatar uma resistência por 
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parte do Estado brasileiro em relação à Corte IDH (Caso Gomes Lund e outros) e à 

Comissão Interamericana (Medida cautelar no Caso Belo Monte). 

A partir das perspectivas previamente estudadas, as resistências 

apresentadas pelo Estado brasileiro, em contraposição ao posicionamento universalista 

e, por vezes, absolutista dos órgãos interamericanos, foram consideradas compatíveis 

com a necessidade de se modular a interação e integração constitucional dentro do 

Sistema Interamericano por meio do modelo interconstitucional e intercultural, abrindo 

pressupostos para a construção de mecanismos de comunicação inerentes a uma lógica 

dialogal e democrática. 

Na tentativa de se verificar a aproximação ou o distanciamento das 

perspectivas supramencionadas em relação à jurisprudência da Corte Interamericana, 

foram apresentados casos contenciosos nos quais foram invalidadas, perante à 

Convenção Americana, Leis de Anistias. Os quatro casos apresentados foram o Caso 

Barrios Altos versus Peru, julgado em 2001, o Caso Almonacid Arellano versus Chile , 

de 2006, o Caso Gomes Lund e outros versus Brasil, de 2010 e, por último o Caso 

Gelman versus Uruguai, julgado em 2011. 

 Por meio desses casos, foi possível perceber que apesar da grande diferença 

conjuntural relativa aos processos de transição política nestes países, ao que tange 

aspectos históricos e sociais, a solução determinada pela Corte Interamericana foi única, 

demonstrando, portanto, o caráter universal-abstrato de suas decisões. 

A escolha de análise desses casos se deu em decorrência da relevância 

atribuída a essas leis para o início do processo de democratização desses países latino-

americanos e sua inerente consequência para a instauração de sistemas jurídicos 

constitucionais em que foram positivados os direitos fundamentais: note-se que se por 

um lado as leis de anistia puderam impedir o exercício do direito à verdade e a punição 

dos violadores de direitos, por outro lado também representaram uma forma de 

transição política necessária a redemocratização dos países que passavam por regimes 

ditatoriais. 

O Caso do Uruguai é especialmente importante por duas diferenças em 

relação aos outros países: antes do Caso Gelman, a Corte IDH havia invalidado, por 

meio de sentenças condenatórias, as autoanistias, ou seja, as leis de anistias que foram 

promulgadas ainda durante a vigência de governos não democráticos. Já em relação a 
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demanda interposta em detrimento do Uruguai, fora invalidada a lei de anistia 

promulgada durante um governo democrático, a qual foi ainda referendada pela 

população uruaguaia em duas ocasiões. Ao manter o chamado “critério interamericano 

sobre autoanistias/anistias” neste caso específico, a Corte Interamericana sedimentou a 

sua postura universalista. 

Constatou-se, portanto, que nenhuma das perspectivas apresentadas pôde ser 

aproximada em plenitude ao atual projeto jurídico do Sistema Interamericano. 

 Nos casos das leis de anistia estudados, foi possível perceber uma 

tendência, por parte do tribunal interamericano, de direcionamento ao modelo 

multinível configurado mediante a lógica “top to down”. Entretanto, o ambiente latino-

americano carece de requisitos formais para tal modulação multinível, uma vez que não 

é possível visualizar nem mesmo uma comunidade regional e tampouco um 

ordenamento prevalente instituído a partir de um Tratado constitutivo materialmente 

constitucional, diferentemente do que acontece no caso da União Europeia.  

Além disso, verifica-se que o sistema jurídico multinível distancia-se das 

relações em construção no Sistema Interamericano devido às resistências nacionais, à 

política externa e à dogmática adotada por cada Estado em relação às disposições do 

Direito Internacional.   

 A jurisprudência da Corte IDH, observada a partir dos casos contenciosos 

em análise, evidenciou também que sua atuação distancia-se do modelo 

transconstitucional, uma vez que não pôde ser observado o diálogo com ordens jurídicas 

não estatais ou a abertura normativa e cognitiva das normas. Tampouco fora observada 

a construção de pontes de transição que levassem a experiências de aprendizados 

recíprocos entre as ordens envolvidas.  Fora observada, no entanto, a opção por uma 

alternativa absoluta que, do ponto de vista da perspectiva transconstitucional, carrega 

elementos potenciais de autodestruição da própria ordem. 

Igualmente ao modelo multinível, também faltam alguns elementos básicos 

para que seja visualizado no âmbito latino-americano um modelo de integração 

interconstitucional. É possível verificar a autodescrição e autossuficiência nas 

constituições nacionais, embora, por outro lado, não possa ser detectada uma predileção 

dos Estados nacionais à instauração de Constituições abertas a outros espaços, pessoas, 

normas, e, sobretudo, aberta a conflitos e consensos e à sobreposição experiencial de 

consensos.  
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A inexistência de uma efetiva organização política de grandeza superior e de 

um texto interorganizativo, visando a autodescrição da organização superior, configura-

se como um impasse a modulação interconstitucional no Sistema Interamericano.  

A OEA poderia assumir a viabilidade da concretização desse modelo no 

Sistema Interamericano, a partir da propositura de um texto interorganizativo. No 

entanto, verifica-se que a ausência da ratificação de seus importantes instrumentos 

jurídicos por parte dos países centrais, como o EUA e o Canadá, enfraquecem a 

efetividade da atuação dessa organização. Ademais, isso estimula a indisponibilidade 

dos outros Estados, periféricos e semiperiféricos, a relativizar sua soberania. 

Recorda-se que o Mercosul tampouco pode ser compreendido nestes termos, 

por caracterizar-se apenas como um bloco econômico e devido ao caráter menos 

cogente do seu sistema de normas, dentre outros fatores, como a abrangência limitada 

aos países da América do Sul. 

No entanto, entende-se que a falta destes elementos não significa um 

obstáculo instransponível a construção das relações interconstitucionais no ambiente 

latino-americano.  

Conquanto seja possível perceber que nenhum dos modelos apresentados 

possa corresponder perfeita e completamente a dinâmica política e jurisdicional do 

SIDH, considera-se que a perspectiva interconstitucional e, portanto, intercultural, ao 

dar-se por meio de uma rede de constituições de estados soberanos poderia atenderia de 

forma positiva às necessidades de integração jurídica no ambiente latino-americano, 

uma vez que essa perspectiva permite a manutenção do valor e a função identificadora 

das constituições estatais. 

Nota-se que os sistemas jurídicos dos Estados já passam por processos de 

integração, já que diferentes ordens tratam da mesma matéria, especialmente nos casos 

de direitos humanos ou fundamentais, ou seja, os instrumentos do direito constitucional 

nacional já não conseguem absorver o sentido e os limites para os seus problemas, o que 

torna imprescindível o aprimoramento e a modulação do fenômeno de integração e 

intercâmbio constitucional. 

No caso específico da América Latina, o histórico de forte ingerência 

externa dos países centrais sob países semiperiféricos e periféricos demonstra a 
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necessidade de se buscar um modelo capaz de evitar a instrumentalização do sistema 

jurídico pelo sistema econômico e pelo sistema político. 

Desta forma, a interconstitucionalidade ao trazer a ideia de um modelo de 

interconexão, no qual não há espaço para níveis que pressupõem hierarquia para 

explicar e reproduzir os fenômenos de integração constitucional, ao desenvolver-se de 

modo descentralizado, em rede, democrático, a partir de um diálogo real com as bases, 

vem servir ao fortalecimento dos sistemas jurídicos, resguardando sua autonomia 

sistêmica mesmo diante de um processo de integração. 

Além disso, diferentemente do ambiente europeu (ocidental), historicamente 

são percebidas na América Latina situações de constante desproteção e violação dos 

direitos humanos, o que acarreta a necessidade de maximização da proteção dos diretos 

humanos, o que, por sua vez, configura-se como um dos objetivos da perspectiva 

interconstitucional. 

Assim, embora a interconstitucionalidade seja pensada primeiramente à luz 

do projeto europeu, entende-se que esta perspectiva teórica possa contribuir 

substancialmente para o desenvolvimento dos fenômenos de integração e intercâmbio 

constitucional e potencializar a proteção dos direitos do homem no âmbito do Sistema 

Interamericano. 
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