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RESUMO 

 

O fenômeno da globalização, trouxe uma profunda transformação na 

identidade do Estado, em especial no que toca à ideia do Estado moderno 

nacional e territorializado, em função do esvaziamento ainda maior da ideia 

de soberania, no entanto, para além de seus efeitos nefastos especialmente 

no que toca ao agravamento das desigualdades e da exclusão social, trouxe 

também uma dimensão que aponta para o reforço da necessidade de se 

reconhecer e resguardar direitos humanos na dimensão protetiva 

internacional em harmonia com as dimensões protetivas nacionais, isto é, a 

aproximação cada vez maior entre as órbitas jurídicas internas 

(especialmente na dimensão constitucional) e as orbitas protetivas 

internacionais (o desenvolvimento dos diversos sistemas protetivos dos 

direitos humanos), desaguando no que se chama hoje de direito internacional 

dos direitos humanos. 
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INTRODUÇÃO 

 



 Direitos Humanos Fundamentais são atualmente o cerne dos sistemas 

jurídicos democrático-constitucionais e do discurso jurídico, político e social 

utilizados em resoluções de conflitos domésticos ou internacionais. A pessoa 

humana é a um valor que deve ser protegido pela ordem jurídica interna de 

Estados Nacionais, mas também um valor que merece especial proteção 

jurídica no âmbito internacional. Assim, para além da proteção Estatal, ao 

longo do tempo tem se delineado um direito constitucional internacional dos 

direitos humanos, em muito promovido ou facilitado por meio de algumas 

mudanças introduzidas ou aprofundadas pela globalização. O processo de 

constitucionalização do direito internacional aponta para possibilidades mais 

efetivas de defesa e proteção de uma extensa gama de direitos.  

 O fenômeno da constitucionalização do direito internacional é 

reconhecido e defendido por autores que compreendem a existência de uma 

ordem  constitucional internacional que seria formada de uma comunidade 

internacional, de um sistema internacional de valores e estruturas para a sua 

aplicação, na qual o sistema da CARTA da ONU, (decisivo na formação de 

uma comunidade internacional) não desempenharia, no entanto, como 

querem alguns, o papel de constituição, por não compreender toda a 

comunidade internacional que vai além dos Estados. Não obstante, esta 

ordem internacional emergente se caracterizaria pela hierarquização 

crescente. Neste diapasão necessário se faz que se repensem as relações 

entre o direito interno e internacional para além das perspectivas monistas ou 

dualistas. 

  Algumas  mudanças propiciadas pela globalização, têm permitido o 

desenvolvimento e fortalecimento da tomada de consciência de que o 

indivíduo só poderá estar melhor e mais integralmente protegido em seus 

direitos, quando as órbitas jurídicas internas (dimensão constitucional de 

proteção aos direitos humanos fundamentais) e internacionais (Sistemas 

Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos) se harmonizarem em um 

diálogo frutífero que tem por objeto comum elevar a dignidade e o respeito à 

pessoa humana em níveis universais. 

 

 



1- CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

 Será com o advento da Segunda Grande Guerra, que os direitos 

humanos desenvolvidos até então (especialmente nas órbitas internas como 

direitos fundamentais), mas já sem brilho e ênfase do início, voltam a ganhar 

centralidade e especial importância, não obstante esta redescoberta de 

direitos não tenha sido fácil e nem imediatamente assimilada. É apenas em 

1945, na Conferência de São Francisco, que a Carta das Nações Unidas em 

seu artigo 551, utilizará a categoria direitos humanos  e assim esta categoria 

entrará oficialmente na pauta política mundial. Segundo COSTA, os direitos 

humanos encontrarão a sua consagração definitiva no Julgamento de 

Nuremberg (e de Tokyo) e na Declaração da ONU de 1948. Estes dois 

eventos possuíram uma enorme força simbólica no sentido da afirmação da 

categoria direitos humanos, sendo os primeiros ao mencionar e prever os 

crimes contra a humanidade. A própria ideia de humanidade estabelece a 

proteção a estes direitos agora tanto no âmbito interno como internacional. 

No pós Segunda Guerra, a onipotência do Estado e do seu soberano estarão 

em baixa e agora vinculadas ao respeito a uma órbita internacional que 

passa a gravitar em torno à proteção aos direitos humanos. 

  O Estado passa a ser o instrumento para a realização dos direitos 

humanos, e estes se tornam a base sob o qual se assenta a convivência 

humana. Os direitos passam a ocupar o centro de atenção da ordem jurídica 

e política. Ocorre um declínio na teoria jurídica, da perspectiva positivista do 

direito acusada de chancelar (em função da difusão de um legalismo 

extremado) os horrores da guerra. A atenção volta-se agora para os 

organismos transnacionais e para a órbita internacional. O homem portador 

																																																								
1 Carta das Nações Unidas, artigo 55 – Com o fim de criar condições de estabilidade e bem 
estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito 
ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas 
favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 
desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais econômicos, 
sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e 
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

 
	



de direitos não apenas civis de liberdade/propriedade, mas também políticos 

e sociais  aparece como sujeito de direitos perante a órbita internacional na 

qual, anteriormente, só os Estados eram visíveis. 

Assim, será neste contexto que se singulariza a preocupação 

internacional com a criação de organismos e instrumentos de proteção aos 

chamados Direitos Humanos. Não é demais relembrar a criação da ONU e a 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, bem como as demais 

Convenções e Tratados internacionais sobre Direitos humanos que se 

seguiram e foram ratificadas por boa parte dos Estados Soberanos. Nas 

palavras de PORTALES, 

 
En terminos general, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos forma parte de un consenso normativo 
internacional que pretendía rediseñar y reorganizar las 
relaciones internacionales tras las Segunda Guerra Mundial. 
Un impulso y desarrollo jurídico ejemplar que incluye la 
Convención sobre el Genocidio de 1948, la Convención de 
Ginebra de 1949, la Convención Internacional sobre el 
estatuto del refugiado de 1951. La Declaración Universal de 
derechos humanos otorgó a los individuos un reconocimiento 
jurídico internacional donde se les garantizaba, 
independientemente cual fuese su raza, religión, gênero o 
edad, unos derechos que podían ejercer contra cualquier 
acción gubernamental, política o leyes estatales injustas  o 
costumbres opresivas.2 
 

 

1.1.  A alteração nos contornos do Estado e fortalecimento da órbita 

internacional protetiva aos direitos humanos no contexto da globalização 

 

 O Estado Moderno nasce, como se sabe, com a ascensão dos 

Estados nacionais absolutistas no contexto dos séculos XV e XVI, em função 

do delineamento do conceito de soberania vinculado à ideia de poder 

absoluto que o monarca exerce no território que ele mesmo passa a delimitar. 

Este sempre foi um conceito polêmico no sentido de sua exata extensão mas 

, não obstante, marcou a retomada da noção de unidade atribuída ao Estado 

territorializado, após o longo período de descentralização política, muito 

																																																								
2  PORTALES, Rafael Enrique Aguilera. Concepto y fundamento de los derechos 
humanos (Implicaciones politico-jurídicas en el Constitucionalismo del Estado de 
Nuevo León). CECYTE, N.L.-CAEIP: Monterrey, N. L., México, 2010.p.19 
 



próprio à Idade Média. No Estado moderno do século XIX, (Estado Liberal de 

Direito), a soberania vai adquirindo contornos mais democráticos, 

consequência do relato político moderno dos contratualistas, visto que a 

legitimação e origem do poder passam a ser teorizadas à partir do indivíduo.  

 Neste contexto, em que a noção de soberania é reconduzida ao 

Estado como independência em relação à ordem internacional, é possível 

reconhecer o Estado conformado como uma sistema jurídico fechado e auto 

suficiente em uma perspectiva dualista de compreensão  do relacionamento e 

existência das ordens internas e internacional, teoria capitaneada à época 

por  Heinrich Triepel. No século XX, no entanto, prevalecerá a perspectiva 

monista desenvolvida, como se sabe, por Kelsen e Verdross.  Neste sentido 

aponta-se para a unidade do direito interno e internacional com a prevalência 

deste último. Em outras palavras, o direito internacional vincula os Estados 

pelo princípio Pacta Sunt Servanda, e assim sendo exerce uma função de 

coordenação, subordinando aos seus dispositivos os ordenamentos jurídicos 

internos Estatais. Este entendimento já exige por si uma compreensão 

remodelada do conceito de soberania Estatal. A compreensão da 

incorporação automática das normas internacionais ao direito interno do 

Estado leva ao entendimento de que o Estado, uma vez que tenha 

normatização contrária aos dispositivos internacionais, poderá incorrer em 

responsabilidade internacional. No desenvolvimento deste raciocínio, explica 

NOGUEIRA ALCALÁ a existência de uma renovada tendência atual ao 

monismo, 
A su vez, hay una tendencia generalizada en el derecho 
constitucional comparado a admitir la incorporación automática de 
las normas internacio- nales en su orden interno, salvo casos 
minoritarios en el ámbito latinoame- ricano y europeo, lo que se hace 
más excepcional aún en el ámbito de los derechos esenciales o 
derechos humanos. 3 
 

 Neste sentido a perspectiva da globalização, embora tenha trazido 

uma profunda transformação na identidade do Estado, em especial no que 

toca à ideia do Estado moderno nacional e territorializado, em função do 

esvaziamento ainda maior da ideia de soberania, para além de seus efeitos 

																																																								
3 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. La soberanía, las constituciones y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos”. Ius et Praxis, p. 227-279, 2000. 
 



nefastos no agravamento das desigualdades e da exclusão, trouxe uma 

dimensão que aponta para o reforço da necessidade de se reconhecer e 

resguardar direitos humanos na dimensão protetiva internacional em 

harmonia com as dimensões protetivas nacionais, isto é, a aproximação cada 

vez maior entre as órbitas jurídicas internas (especialmente na dimensão 

constitucional) e as orbitas protetivas internacionais (o desenvolvimento dos 

diversos sistemas protetivos dos direitos humanos), desaguando no que se 

chama hoje de direito internacional dos direitos humanos. 

 Assim, já há mais de três décadas, o mundo vivencia um momento de 

grandes transformações econômicas, culturais, sociais e políticas. O 

fenômeno da globalização em todos os seus aspectos, mas principalmente 

no seu aspecto econômico, acompanhado pela adoção, na maioria dos 

países, de políticas neoliberais, tem trazido grandes alterações nos contornos 

do Estado e nas relações de trabalho e de produção, apenas para citar 

alguns setores, gerando, também, a necessidade de transformação e reação 

à perversa e revitalizada lógica da hegemonia do mercado ou soberania do 

capital financeiro. 

Conforme constantemente reafirmado, a  partir da segunda crise 

internacional do petróleo em 1979, recessões sucessivas, aumento do déficit 

fiscal e do nível de desemprego, o esgotamento das políticas sociais 

tradicionais e a perda da competitividade internacional, induzem a uma crise 

global do Estado de  Bem-Estar. Com impulso de políticas públicas dos mais 

diversos cunhos ideológicos, o Estado passa por uma crise que leva a um 

profundo questionamento das suas estruturas. Privatização e 

desregulamentação passam a ser, como bem observa Zuleta PUCEIRO4, 

"aspectos centrais de uma mudança global que envolve governos, ideologias 

e estilos de gestão administrativa  com relativa autonomia em função das 

condições concretas de cada país." 

A crise do Estado intervencionista e assistencial, a partir da década de 

70, vai produzir em vinte anos, um mundo completamente transformado. 

Compõe essa grande transformação, na visão de CAPELLA, uma 
																																																								
4 PUCEIRO, Zuleta. O processo de globalização e a reforma do estado. In: FARIA, José 
Eduardo [org.]. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: 
Malheiros, 1996. p. 105. 
 



mundialização "desigual" das relações sociais, e uma nova revolução 

industrial, a terceira. Esta terceira revolução industrial consiste no emprego 

de novos materiais de origem química ou bioquímica, na introdução 

generalizada da informática na produção e no consumo privado e na adoção 

de novas formas de desenvolvimento do processo econômico. Comenta o 

autor de Fruta Prohibida, em relação à mundialização: 
La mundialización es ya un hecho; se ha materializado em 
muy pocos años. Deja de haber fronteras para los flujos 
financieros, de bienes y de servicios, y estos flujos son 
incesantes. Se establece también la globalización de las 
comunicaciones, tanto em el sentido de la circulación 
mundial de los contenidos de conciencia como, más 
básicamente, em el de la eliminación de reductos inmunes a 
la acción social externa. La mundialización,significa ante 
todo interdependencia. La acción social se entrelaza 
globalmente y las consecuencias  de la intervención humana 
resultan crecientemente distantes y laberínticas. La 
mundialización  impone uma nueva estructuración del 
espacio y de las distancias, por uma parte, y del tiempo, por 
outra. Ciertos procesos son ahora, paradójicamente, 
simultáneos em todos los rincones del planeta: em todos 
producen efectos a la vez. 

La mundialización es "deforme", o desigual; no uniforme. El 
"sistema- mundo"- por emplear uma expresión de I. 
Wallerstein- tiene um "núcleo" tripolar em el "norte", 
constituido por Japón, la Unión Europea y los Estados 
Unidos, y um "sur" o perifería de países escasamente 
desarrollados. Se há creado uma nueva bipolaridad. El 
"norte" cuenta com um entorno semiperiférico que intenta 
aproximar-se a su nivel de desarrollo, y la periferia del "sur" 
es lo que se há llamado a veces um "escenario externo": 
países no solo de miséria sino de miseria atroz y em 
aumento.5  

 

Neste sentido, a ideia de globalização pressupõe a existência de uma 

economia sem fronteiras. Foi na década de 80 que o fenômeno da 

globalização começou a ser mais singularmente tratado por sociólogos, 

cientistas políticos, filósofos e juristas. As transformações ocorridas nessa 

época são muito visíveis, uma nova ordem mundial se estabelece e os 

Estados mostram-se, como bem observa ARNAUD 6 , cada vez menos 

capazes de controlar suas economias e suas moedas. A ideia de soberania, 

própria do Estado Moderno territorializado, se esvazia paulatinamente em um 

																																																								
5 CAPELLA, , Juan Ramón. Fruta prohibida: una aproximación histórico-teorética al estudio 
del derecho y del Estado. Madrid: Trotta, 1997. p. 240. 
6 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e a globalização: lições de filosofia 
do direito e do estado. Trad. Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999., p. 1. 



cenário no qual prevalece a ideia de interdependência e no qual aparecem 

novos soberanos privados supra estatais. 

André-Jean ARNAUD 7 , destacando a dimensão positiva da 

globalização, entende que a palavra "globalização " é portadora de um 

significado próprio. O seu sentido comum é que ela representa a ideia de 

uma tomada de consciência de que a maioria dos problemas deste começo 

de século não mais podem ser tratados apenas pelos Estados, singularmente 

considerados, sem passar pela referência a vínculos que unem diferentes 

partes do globo terrestre. Isto se evidencia  em questões tocantes ao clima, 

ao meio ambiente,  às comunicações em geral, às transformações no campo 

financeiro e econômico e especialmente ao campo dos direitos humanos. 

Assim, ARNAUD afirma ser possível falar em globalização quando 

certas condições são preenchidas: 
- uma mudança nos modelos de produção. Observa-se um 
deslocamento da atividade econômica, que facilita as 
transferências de uma parte das operações de trabalho de 
um país para  o outro, contribuindo para a emergência de 
uma nova divisão do trabalho. 

- O desenvolvimento de mercados de capitais ligados fora 
do âmbito das nações. Um fluxo livre de investimentos 
ocorre sem que as fronteiras sejam levadas em conta. 

- Uma expansão crescente das multinacionais. Capazes de 
fazer explodir sua produção graças à existência das duas 
condições anteriores, o poder de transação e de barganha 
das empresas multinacionais está reforçado no nível de uma 
economia que se tornou planetária. 

- A importância crescente dos acordos comerciais entre 
nações que formam blocos econômicos regionais de 
primeira importância. [...] 

- Um ajuste estrutural passando pela privatização e pela 
redução do papel do Estado. Pressões são exercidas para o 
desenvolvimento das instituições de mercado, em 
detrimento das proteções nacionais. As próprias estruturas 
jurídicas são afetadas e adaptadas à interação econômica. 

- A hegemonia dos conceitos neoliberais, em matéria de 
relações econômicas. Mercado privatizado, livre mercado 
internacional,desregulação,desengajamento do Estado, 
foram as palavras de ordem do reaganismo e do tatcherismo. 
Elas estaõ invadindo progressivamente todos os continentes. 

- Uma tendência generalizada, em todo o mundo à 
democratização, à proteção dos direitos humanos, a um 
renovado interesse pelo Estado de direito. O vínculo 
político com o que precede, está na preferência das 
economias liberais por Estados não-dirigistas, que se 

																																																								
7 ARNAUD, op. cit., p. 12. 



preocupam em desenvolver constituições e corpos de 
direito que assegurem o respeito da democracia e dos 
direitos humanos, e reforcem o poder dos juízes. 

- O aparecimento de atores supranacionais e 
transnacionais promovendo esta democracia e esta 
proteção aos direitos humanos. Nunca as Organizações 
não Governamentais foram tão fortes. [...]8( grifou-se) 

  

 No mesmo sentido HÄBERLE reconhece os préstimos positivos da 

globalização em relação ao avanço de um constitucionalismo em escala 

universal,” A ‘globalização ‘desempenha aqui, por uma vez, o seu papel 

positivo, por mais elevados que possam ser, quanto ao resto, os seus custos 

e perigos (p. ex., a nivelação da multiplicidade cultural por força dos 

mercados mundiais). Ela transporta os direitos fundamentais, a rule of law, a 

democracia e a separação dos poderes, e também os standards sociais. A 

visão do mundo do Estado constitucional, por que se perguntava em 1997, 

torna-se constitucional.”9  

Nota-se que o desenvolvimento da globalização, apesar dos mais 

variados efeitos que aprofundaram e aprofundam as desigualdades em nível 

mundial, em uma  dimensão positiva colaborou também para um 

afrouxamento das fronteiras que, se acredita, ainda separam os termos 

direitos fundamentais e direitos humanos. Especialmente se considerarmos 

que hoje, mais do que anteriormente, a pessoa não está suficientemente 

protegida apenas a partir da ordem jurídica interna constitucional, por mais 

que o constitucionalismo contemporâneo tenha avançado no sentido de se 

tornar um constitucionalismo de direitos, em uma perspectiva emancipatória 

de se compreender as Constituições, em sua maioria, vinculadas ao respeito 

do princípio da dignidade da pessoa humana. Como já dito, desde o fim da 

Segunda Grande guerra e especialmente no contexto atual, mediante 

também  aos efeitos negativos da globalização, a submissão dos Estados às 

ordens protetivas internacionais, seja na dimensão de proteção universal ou 

regional, nunca foram tão necessárias.  

 

																																																								
8 ARNAUD, op. cit., p. 13-14. 
9 HÄBERLE, Peter. Novos horizontes e novos desafios do constitucionalismo. Direito 
Público, v. 3, n. 13, 2006. p. 18. 
 



 

2.  A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS E A NECESSIDADE DE DIÁLOGO HARMÔNICO 

ENTRE OS SISTEMAS PROTETIVOS NACIONAIS, REGIONAIS E 

GLOBAIS 

 

 A necessidade de uma nova mentalidade na compreensão das 

relações entre as dimensões protetivas internas e internacionais, quando se 

trata de direitos humanos, já há muito vem sendo propalada pela doutrina 

pertinente. Antonio CANÇADO TRINDADE, em texto específico sobre o 

tema, dá relevo às necessidades de interação das ordens jurídicas internas e 

internacionais nos mais variados aspectos, especialmente no que toca à 

proteção de direitos na duas órbitas, visto que os tratados de direitos 

humanos se inspiram em valores comuns  superiores de proteção à pessoa e 

garantias coletivas  que regulamentam interesses recíprocos entre os 

Estados Partes, sendo aplicados pelos mesmos. Neste sentido, para o autor, 

o direito internacional e o direito interno encontram-se em constante interação 

para o alcance de um fim comum de  proteção e salvaguarda dos direitos do 

ser humano,  sendo que  em caso de conflito entre as normas envolvidas, a 

melhor solução propugnaria na aplicação daquela mais benéfica à pessoa, 

seja ela norma de direito interno ou internacional. Neste sentido esclarece 

que, 
Os tratados de direitos humanos são dotados de especificidade 
própria e requerem uma interpretação guiada pelos valores comuns 
superiores que abrigam e em que se inspiram, no que se diferenciam 
dos tratados clássicos que se limitam a regulamentar os interesses 
recíprocos entre as Partes. O caráter especial dos tratados de 
direitos humanos acarreta conseqüências jurídicas nos planos tanto 
do direito internacional quanto do direito público interno. Os tratados 
de direitos humanos partem das premissas da anterioridade dos 
direitos que precedem a toda organização política e social (inerentes 
que são ao ser humano) e de que a ação de proteção de tais direitos 
não se esgota - não pode se esgotar - na ação do Estado. A noção 
de garantia coletiva é subjacente à aplicação dos tratados de direitos 
humanos, e o cumprimento das obrigações internacionais de 
proteção requer o concurso dos órgãos internos dos Estados, 
chamados que são a aplicar as normas internacionais. 10 

 

																																																								
10 TRINDADE, Antonio Cançado. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à 
proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. Direito e Democracia, v. 
1, n. 1, 2016. p.45 



 O fenômeno da constitucionalização do direito internacional é 

reconhecido e defendido por autores que compreendem a existência de uma 

ordem  constitucional internacional que seria formada de uma comunidade 

internacional, de um sistema internacional de valores e estruturas para a sua 

aplicação, na qual o sistema da CARTA da ONU, (decisivo na formação de 

uma comunidade internacional) não desempenharia, no entanto, como 

querem alguns, o papel de constituição, por não compreender toda a 

comunidade internacional que vai além dos Estados. Não obstante, esta 

ordem internacional emergente se caracterizaria pela hierarquização 

crescente. Assim Afirma Otávio CANÇADO TRINDADE, que “ Um sistema 

internacional de valores, composto por normas de forte conteúdo ético, tem 

adquirido posição hierárquica superior por meio da prática dos Estados. 

Nesse processo, a Carta da ONU desempenha papel fundamental, porquanto 

seus artigos 1o(3), 55, 56, 62 e 68 foram a base para a negociação e a 

adoção de normas de direitos humanos posteriormente elevadas ao núcleo 

desse sistema de valores.” 11  A própria responsabildade internacional do 

Estado se estabelece também sob a noção de hierarquia das obrigações 

contraídas. 

  Assim, a existência de um compartilhamento de valores éticos 

comuns e a prevalência protetiva dos direitos humanos possibilita a 

compreensão de que ocorre uma constitucionalização do direito internacional 

à medida em que se fortalece um projeto ou concepção de bem para uma 

sociedade mundial. Note-se que esta concepção de bem não necessita ser 

universalmente aceita, pois se parte da ideia do próprio constitucionalismo 

contemporâneo, no qual prevalence a concepção de pluralidade de bens, o 

pluralismo aceito como um valor das democracias constitucionais (vale 

lembrar a perspectiva pluralista desenvolvida pelo constitucionalismo latino- 

Americano, inclusive na compreensão de um Estado pluriétnico e 

plurinacional). Neste sentido Otávio CANÇADO TRINDADE esclarece que, 

“O que se assemelha ao atual debate sobre a constitucionalização do direito 

internacional é o ideal a que almejavam, a ser atingido pela constituição: a 

eunomia, entendida como a boa ordem da coletividade mediante a resolução 
																																																								
11 TRINDADE, Otávio Cançado. A constitucionalização do direito internacional: mito ou 
realidade?. id/496910, 2008.. p.11 



pacífica das controvérsias. Quiçá se possa, a partir desse ideal, concluir que 

a principal norma constitucional do direito internacional é a proibição da 

ameaça ou uso da força. “12 

 HÄBERLE propugna no mesmo sentido reconhecendo que é possível 

apontar para alguns fundamentos teóricos que contribuem para a afirmação 

da constitucionalização do direito internacional como “direito da humanidade”. 

Entre eles a intensiva convergência entre a teoria da constituição e a teoria 

do direito internacional, visto que se ocupam dos mesmos temas com 

frequência (direitos do homem) e com as mesmas tarefas (proteção do 

ambiente e dos bens culturais v. g.). Trabalham com instituições 

assemelhadas (Tribunais constitucionais e Cortes internacionais, TPI) e 

“legitimam-se, em último termo, a partir do cidadão ou do homem. Os modos 

de trabalho dos juristas em ambos os domínios assemelham-se (p. ex., na 

metodologia), pesem todas as diferenças que subsistem.” 13  Aqui a 

necessidade de se pensar em um projeto de Estado Constitucional em escala 

universal. 

                                
 

  

A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As características de humanização do Direito internacional, bem como 

do seu fortalecimento nos últimos tempos e das transformações promovidas 

pelo constitucionalismo contemporâneo apontam, conforme já afirmado, para 

a convergência na realização de um objetivo comum, ou seja, prevenir a 

violência e proteger a pessoa como um valor em si. É a relevância da 

dignidade humana para ambos os ordenamentos (interno e internacional). A 

interação e harmonização entre estes ordenamentos é cada vez mais 

reconhecida como essencial e plenamente realizável. Conforme ressalta 

ACOSTA ALVARADO, referindo-se ao Sistema Regional Interamericano de 

Proteção aos Direitos Humanos, 

																																																								
12 TRINDADE, Otávio Cançado. A constitucionalização do direito internacional: mito ou 
realidade?. id/496910, 2008. p.12 
13 HÄBERLE, Peter. Novos horizontes e novos desafios do constitucionalismo. Direito 
Público, v. 3, n. 13, 2006. p.19. 



Respecto de las normas nacionales, pese a las amplias diferencias 
entre los ordenamientos de la región, podemos señalar tres rasgos 
comunes que permiten la interacción entre los dos derechos. En 
primer lugar, la mayoría de los ordenamientos constitucionales 
reconocen al derecho internacional de los derechos humanos (didh) 
rango constitucional o supra legal; en segundo lugar, muchas 
constituciones contemplan la obligación de interpretar las normas 
nacionales a la luz de los mandatos del didh, así como la posibilidad 
de complementar los catálogos constitucionales con las normas 
internacionales; finalmente, en algunos de los ordenamientos 
nacionales existen las llamadas leyes puente, esto es, las normas 
que reconocen la obligatoriedad de las sentencias internacionales y 
los procedimientos para su ejecución. . 

Por su parte, el ordenamiento interamericano cuenta con varias 
normas útiles al proceso de armonización. En primer lugar está el 
principio de subsidiariedad (preámbulo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Cadh); en segundo lugar, las obligaciones 
generales de respeto, garantía (art. 1.1 Cadh), adaptación (art. 2 
Cadh) e interpretación idónea (art. 29 Cadh); en tercer lugar, el 
derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 8 y 25 Cadh; 
y, finalmente, las normas dedicadas al alcance de la reparación (art. 
63 Cadh), así como a la obligatoriedad y al procedimiento de 
supervisión de cumplimiento de sentencias (arts. 67 y 68 Cadh y 69 
del Reglamento Corteidh).14 

 

 Diante do exposto, parece, inclusive, não subsistir mais razão à 

diferenciação das expressões direitos humanos e direitos fundamentais, nem 

mesmo no sentido de delimitação espaço territorial, especialmente em um 

mundo globalizado na perspectiva de um constitucionalismo plural. 

 Como lembra CARVALHO RAMOS, a perspectiva da pluralidade de 

ordens jurídicas não é exatamente uma novidade embora possa ter tomado 

distintos nomes como constitucionalismo multinível (Pernice), 

interconstitucionalidade (Canotilho), transconstitucionalismo (Neves), etc. 

Enfim para o autor o pluralismo consiste exatamente na “possibilidade de 

coexistência de normas e decisões de diferentes matrizes com ambição de 

regência do mesmo espaço social, gerando uma série de consequências 

																																																								
14 ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. El pluralismo constitucional como respuesta a los 
desafíos de la protección multinivel en Latinoamérica. Comentarios a la propuesta de René 
Urueña: A response to the challenges of multilevel protection in Latin America. Comments on 
the proposal of Rene Urueña. Rev. Derecho Estado,  Bogotá ,  n. 31, p. 347-368,  Dec.  2013 
. 



relacionadas à convergência ou divergência de sentidos entre as normas e 

decisões de origens distintas.”15  

 O Estado e seu ordenamento interno não rege mais exclusivamente a 

vida nacional, especialmente em consequência de alterações profundas 

estabelecidas pelo do constitucionalismo contemporâneo e pela abertura do 

direito constitucional ao direito internacional. Talvez,  pudesse ser mais 

coerente passar-se a falar hoje em direitos humanos fundamentais.  

 Ainda assim, subsistem as dificuldades trazidas pela própria evolução  

e aperfeiçoamento dos direitos. Se faz exemplo disto o avanço trazido pelo 

constitucionalismo latino- americano que, ao ensejar uma mudança no 

sentido da prevalência de um paradigma biocêntrico (ao invés de 

antropocêntrico), reconhece também a Natureza como sujeito de direitos. 

Nesta perspectiva se percebe que o debate sobre a melhor expressão 

conceitual está ainda apenas começando. 
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