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RESUMO 

Um dos reflexos do processo de globalização é a relativização da soberania estatal que sofre mitigação em razão 

da forte interação entre os Estados por meio da formação de blocos comerciais. Uma das consequências deste 

processo é a colisão que passa a eventualmente ocorrer quando Estados soberanos prolatam decisões contrárias a 

respeito do mesmo tema. Seja o conflito entre um Estado soberano e um bloco regional, seja uma decisão 

contrária entre blocos regionais ou mesmo organismos internacionais. De maneira geral, o monismo ou dualismo 

se apresentavam como meios para solucionar estes conflitos, entretanto tais instrumentos restam superados em 

razão de suas contrariedades e anacronismo. Assim, o transconstitucionalismo surge como importante 

instrumento de solução de conflitos ao permitir um melhor ‘diálogo’ entre as legislações e a adequação dos 

interesses envolvidos. A aplicação do transconstitucionalismo para superar conflitos entre os Estados membros 

do Mercosul não é só algo satisfatório como muito interessante, sobretudo em razão das complicações que este 

bloco comercial tem enfrentado. De maneira ainda mais especial, utilizar o transconstitucionalismo para garantir 

e promover os direitos humanos dos povos latino-americanos é cumprir grande missão e aspiração de toda a 

região. Para tal, fez-se pesquisa descritiva quanto aos objetivos e bibliográfica quanto aos procedimentos por 

meio do método dedutivo.  

Palavras-chave: Mercosul; Conflitos; Transconstitucionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

One of the globalization´s reflexes is the state-owned sovereignty relativization which passes through mitigation 

caused by the strong interaction among States in reason of the trading blocs formation. A consequence of this 

process is the eventual collision when sovereignty States decide about the same subject whith opposite views. 

Whatever it is about a sovereignty State and a regional bloc conflict, whatever is an opposite decision over 

regional blocs ou even international organisms. Generally, monism and dualism were the commom form to solve 

these problems, however these ways are surpassed face their contraditions and anachronism.  Thereby, 

transconstitucionalism emerge as an important form of conflict´s solution because it allows a better dialog over 

legislations making adequacy sense by diverse interests. The usage of transconstitucionalism by Mercosur 

member states to solve conflcts is not just satisfactory as very interesting, mainly in reason by the conflicts this 

trading bloc has faced. In a special way, using transconstitucionalim to ensure and promote human rights from 

Latin American people is accomplishing a great mission and aspiration of all region. For this, it was done a 

descritive search about objectives and bibliographic as procedures througt dedutive method. 

Key-Words: Mercosur; Conflicts; Transconstitucionalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O século XXI vem testemunhando uma das maiores revoluções da humanidade. Trata-

se da revolução informacional-científica. A globalização, por meio da rede mundial de 

computadores, está gerando uma sociedade em que os fatos ocorrem e são presenciados por 

todos em tempo real.  

As redes sociais permitem que pessoas que nunca se viram pessoalmente e que estão 

separadas geograficamente por milhares de quilômetros de distância possam trocar dados de 

forma imediata. 

 Neste admirável mundo novo, os Estados continuam cumprindo o papel de centro das 

relações sociais, todavia, com bem menos importância do que antes. Novos atores, 

principalmente após o término da II Guerra Mundial, surgiram.  

Organismos internacionais, blocos regionais, organizações não-governamentais dentre 

uma infinidade de entidades apareceram no cenário internacional buscando agregar valor à 

ideia de um mundo multipolar formando uma sociedade internacional multicêntrica.  

 Obviamente, uma das consequências diretas deste novo cenário foi um proporcional 

esvaziamento do poder dos Estados atuais e a relativização de sua soberania em nome de uma 

propícia união de Estados em prol de interesses comuns. 

 Os antigos livros de teoria geral do Estado afirmavam, em momentos pretéritos, que 

soberania implicava no poder de império do Estado, ou seja, poder de aplicar a força a 

determinado povo dentro de terminado território. Todavia, hodiernamente esta visão vem 

mudando drasticamente. 

 Dia após dia, resta evidente que uma outra e nova força vem se impor aos Estados 

deste século. Trata-se do exponencial crescimento do direito internacional que vem 

estabelecendo limites à atuação estatal criando mecanismos, inclusive por meio da força, para 

que a conduta dos Estados não seja arbitrária e não ofenda os direitos e garantias das pessoas. 

 Apesar de, na teoria esta ser uma bela lição de respeito aos direitos humanos, constata-

se que a atuação dos Estados está muito mais voltada para a satisfação dos interesses 

econômicos e do mercado financeiro do que em, efetivamente, garantir os direitos das 

pessoas. 

O interesse econômico ainda é quem prevalece. Na verdade, percebe-se que existe 

uma relação de hierarquia em que três esferas diferentes, quais sejam, o direito, a política e a 

economia, se relacionam. 
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Nesta visão, o direito é o instrumento utilizado pela política para garantir o poder 

econômico. Este último sempre é determinante. 

Mesmo que para alguns, o predomínio mundial do poder econômico possa ser 

significado de instabilidade, uma vez que os interesses econômico-financeiros podem ser 

contrários aos interesses da sociedade internacional, a ideia de que os Estados soberanos 

devem subordinar-se ao direito internacional e este deve ser expressão do valor dignidade 

humana é uma grande conquista da sociedade mundial.  

Uma das razões para a maior valorização do Direito Internacional está na própria 

criação e ampliação de blocos regionais já que a ideia da existência de organismos 

internacionais supranacionais que podem solucionar conflitos de forma razoavelmente mais 

neutra é algo relevante na sociedade global. 

Partindo desta ótica e baixando o olhar sobre a América Latina, sabe-se que na região 

há blocos regionais ativos e em funcionamento. O Brasil exerce importante papel na região e, 

mesmo em situação de crise, é a base de sustentação do Mercado Comum do Sul (Mercosul).   

Os países membros do Mercosul, regra geral, possuem boas relações econômico-

político-diplomáticas. Não obstante, natural haver rusgas e conflitos de interesses no que 

tange as relações comerciais do bloco.  

Neste sentido, ao invés de solucionar crises através dos meios convencionais, na maior 

parte das vezes lentos e complexos, justifica-se avaliar a possibilidade do uso do 

transconstitucionalismo como uma real e inovadora forma de composição de litígios entre 

Estados.  

Por meio deste fenômeno jurídico, busca-se superar a ideia de que uma legislação 

prevalece sobre outra quando forem contrárias e estiverem tratando do mesmo tema. O 

transconstitucionalismo visa a ideia da aplicação proporcional das legislações por meio da 

criação de um diálogo normativo.  

É a busca por um entrelaçamento das normas jurídicas, a criação de pontes de 

transição para que assim haja maior juízo de adequação e compatibilização das normas 

estatais envolvidas de forma que uma não prevaleça sobre a outra pura e simplesmente como 

reflexo de uma visão hierárquica já ultrapassada, mas que as normas em colisão possam ser 

harmonizadas e concatenadas. 

Diante de tais ponderações, o transconstitucionalismo pode ser apontado como 

importante instrumento a ser adotado para promoção da democracia e garantia de um diálogo 

pacífico e produtivo no século XXI. 
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Para averiguar este posicionamento e outros mais deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa descritiva quanto aos objetivos e bibliográfica quanto aos procedimentos por meio 

do método dedutivo.  

Objetivou-se avaliar a viabilidade da implantação do transconstitucionalismo como 

instrumento formal de solução de conflitos no Mercosul bem como analisar o impacto que 

este instrumento pode causar no bloco comercial. Também, a relevância do 

transconstitucionalismo para melhorar as relações político-jurídicas intra bloco. 

No primeiro capítulo, será feita uma análise da evolução histórica do Estado, desde a 

formação deste ente até os dias atuais e será apontado as tendências para o seu 

desenvolvimento futuro. 

No capítulo dois, a ênfase será na regulação da atuação do Estado por meio das 

constituições. Será explorada a ideia de constituição material e formal e, em seguida, as etapas 

e fases do movimento constitucional serão examinadas em consonância com a aplicação do 

contexto histórico em que estas normas foram desenvolvidas. 

A partir do capítulo três, será analisada a relevância que o Direito Internacional vem 

tendo no cenário internacional e como as teorias que o envolvem estão se desenvolvendo. 

Será abordada a teoria dualista e monista para em seguida ser introduzido o 

transconstitucionalismo como meio de superação destes obsoletos mecanismos e instituidor 

de um novo meio capaz de compatibilizar interesses na sociedade multicêntrica deste novo 

século. 

Sob este viés, a forma como o Direito Internacional tem sido aplicado no Brasil estará 

em observação bem como de que forma o transconstitucionalismo pode ser utilizado para a 

garantia dos direitos humanos. 

Em seguida, no quarto capítulo, o foco será a análise do Mercosul. Por meio de uma 

visão pragmática, será feita uma análise da criação deste bloco, suas características, avanços, 

retrocessos e tendência futura. 

Finalmente, no quinto capítulo, o tema central será plenamente enfrentado. Por meio 

da discussão teórica bem como pela análise de casos concretos, será discutida a aplicação do 

transconstitucionalismo no Mercosul. Casos concretos serão estudados dentro da análise das 

possibilidades de resolução por meio do transconstitucionalismo. Destarte, a ideia de 

formalizar o transconstitucionalismo como instrumento positivado de resolução de conflitos 

será aventada e suas implicações avaliadas. 
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1 O CONCEITO DE ESTADO 

 

 Atualmente, basta assistir a um telejornal em qualquer veículo de comunicação, 

folhear uma revista de notícias ou ler uma reportagem na rede mundial de computadores e o 

telespectador/leitor perceberá que a palavra ‘Estado’ é utilizada incontáveis vezes. Termo 

muitas vezes usado de maneira vaga e imprecisa, é utilizado para dar forma e servir de 

arcabouço aos mais diversos entendimentos. 

 Georg Jellinek (1851-1911), juiz de Direito e professor alemão, reconhecido como 

fundador da epistemiologia Teoria Geral do Estado, conceitua o Estado lapidarmente em sua 

obra: “el Estado es la unidad de asociación dotada originariamente de poder de dominación, 

y formada por hombres asentados en un território1.”2  

 Para este autor, o Estado possuía três elementos centrais e que constituíam seu eixo, a 

saber: território3, povo4 e soberania5. Para o autor, sem estes três elementos, não pode haver 

Estado. 

 O citado autor apresenta uma importante distinção entre soberania e poder estatal. De 

fato, soberania se afigura como uma qualidade do poder estatal. Este é intrínseco ao próprio 

Estado. Aquela surge simplesmente como uma qualidade (adjetivo) deste poder.  

Neste viés, o Estado surgido após a Revolução Francesa fundamentado nas ideias de 

liberdade preconizadas por Sieyès, Rousseau e Montesquieu foi criado com a perspectiva de 

preservar o poder estatal. Uma nova classe ascendeu ao poder e emergiu vitoriosa após a 

Revolução, todavia, o modus operandi não foi alterado. O Estado continuou sendo o 

instrumento que permitia aos vencedores manterem os vencidos subjugados aos interesses da 

classe dominante. O discurso mudou. A prática não. 

 Percebe-se, então, que “o senhor absoluto mudou apenas de nome, e não de essência. 

Antes se chamava rei, com Hobbes, agora se chama povo, com Rousseau.”6 

                                                           
1 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Fondo de Cultura Económica, Tradução de Fernando de los 

Ríos, Mexico, 2000, p. 194. 
2 A respeito do conceito de Estado proposto por Jellinek supramencionado, Paulo Bonavides, após transcrevê-lo 

em sua obra devidamente traduzido afirma: “Formulou-o Jellinek quando disse que o Estado ‘é a corporação de 

um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando’. Conceito este 

irrepreensível, digno sem dúvida de fazer jus ao prêmio sugerido por Bastiat.” (BONAVIDES, Paulo. Ciência 

Política. Editora Malheiros, São Paulo, 2012, p. 71). 
3 La tierra sobre la que se levanta la comunidad Estado. (Jellinek, Georg. Op. Cit. p. 368) 
4 Los hombres que pertenecem a um Estado forman em su totalidad la población del mismo. (Op. Cit., p.378) 
5 Toda unidad de fines em los hombres necesita la dirección de una voluntad. Esta voluntad, que há de cuidar de 

los fines comunes de la asociación, que ha de ordenar y ha de dirigir la ejecución de sus ordenaciones, es 

precisamente el poder de la asociación. (Op. Cit., p. 394) 
6 Apud BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed.  São Paulo: Malheiros, 2014, p. 77. 
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 O poder estatal se afigura como elemento essencial de autoridade desta entidade para 

impor aos cidadãos suas decisões, deste modo, para Jellinek, não há que se falar em divisão de 

poderes, posto que o poder estatal é uno e indecomponível. O autor alemão, na verdade, 

revela que esta é uma teoria de caráter político surgida para justificar novas necessidades e 

adequar novos valores. Mas, na essência, o que há, em última instância, quando muito, é uma 

simples divisão de competências.7 O Estado é um ente pleno em si mesmo. 

 Por sua vez, Karl Doehring (1919-2011), analisando e estudando a noção de Estado, 

faz uma pertinente distinção entre o conceito interno (direito constitucional) e internacional 

(direito das gentes) de Estado8. São conceitos diferentes que refletem ideias e valores 

díspares, sendo que a teoria dos elementos do Estado – povo, território e soberania – remete, 

na visão de Doehring, ao conceito internacional de Estado, havendo ainda um conceito 

interno. 

 O jurista de Berlin afirma que conceituar o Estado do ponto de vista interno é algo 

impreciso e abstrato uma vez que é a Constituição de cada Estado que definirá suas 

características e, em última análise, seu próprio conceito9.  

 Como cada Constituição organiza os Estados levando em consideração suas 

peculiaridades e características próprias, não pode haver um único conceito, homogêneo e 

definitivo, para traduzir a ideia de Estado. Esta é uma análise individual em que cada país fará 

suas ponderações em sua norma fundamental e se revestirá do poder estatal ratificado e 

corroborado pela constituição interna de cada Estado. 

 Já em sua obra, J. J. Gomes Canotilho assevera que “o Estado é, assim uma forma 

histórica de organização jurídica do poder dotada de qualidades que a distinguem de outros 

‘poderes’ e ‘organização de poder’. ”10 

O Estado é, portanto, um ente com personalidade interna e externa. Atua interna 

corporis garantindo a ordem e convivência social de seus nacionais e externamente mantém 

relações com outros Estados por meio de acordos e participando de organismos multilaterais.  

                                                           
7 Chega Jellinek, por conseguinte, à conclusão de que não devemos falar em divisão de poderes, pois o ‘poder 

não se divide subjetivamente, nem mesmo como atividade; o que se divide é o objeto do poder, ao qual se dirige 

a atividade estatal. ’ Quando muito, há divisão de competências, nunca, porém, divisão de poderes. (Op. Cit., p. 

78) 
8 Pode-se questionar por que para ambos os campos do direito, direito constitucional e direito das gentes, 

necessita-se de definições, onde as características evidentes deveriam bastar. Contudo, a definição se faz 

necessária ao passo que se verifica a existência de relações de direito. (DOEHRING, Karl. Teoria do Estado. 

Belo Horizonte – MG: Del Rey, 2008, p. 34.) 
9 Dessa forma, pode-se afirmar que uma definição de Estado embasada no Direito Constitucional só pode 

fundamentar-se única – e exclusivamente – a partir do ordenamento jurídico da associação que justamente 

reivindica para si a qualidade de Estado. (Op. Cit., p. 36) 
10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 89. 
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Vale salientar que a soberania do Estado revela, portanto, dois prismas: (a) 

internamente, corresponde ao supremo poder de império do Estado, isto é, o poder conferido 

ao Estado e somente a ele para fazer a lei, dizer o Direito aplicando-o para solucionar os 

litígios e administrar a coisa pública; (b) externamente, implica na independência que cada 

Estado deve ter agindo com base em seus preceitos e valores declarados em sua Constituição. 

 Corroborando o pensamento de Georg Jellinek, J. J. Gomes Canotilho reconhece os 

três elementos do Estado11, mas adverte que este modelo tradicional de Estado está 

relativamente em crise em razão da globalização e do fenômeno da integração política dos 

Estados em blocos ou conglomerados supranacionais12. 

 Com a didática de um sábio professor e o conhecimento de um grande intelectual, o 

paraibano Paulo Bonavides faz uma análise do Estado por meio de uma visão histórica.  

Exordialmente, o mestre atualmente docente da Universidade Federal do Ceará trata 

do Estado surgido a partir da antiguidade e demonstra que ali, naquela época, o mais próximo 

que existia do conceito que ora hoje a sociedade denomina Estado é a Cidade.  

 Seja Babilônia, Atenas, Roma ou qualquer outro grande centro de poder existente 

naquela época, é dentro da geografia urbana das cidades que o poder irradiava na Antiguidade 

por meio de seus detentores, sejam estes o faraó, o rei, o imperador ou quem quer que 

representasse a encarnação viva da própria divindade entre seu povo.13 

 Já no período medievo, em especial na Europa Ocidental, o poder estatal era disputado 

por duas grandes forças: o Sacro Império Romano-Germânico e a autoridade do Sumo 

Pontífice, os Papas com toda sua roupagem de divindade, força espiritual e, paradoxalmente, 

poder bélico. 

 O Estado14 ao qual servia o simples camponês medieval era a coroa e a igreja. Ao rei 

pagava tributos, combatia em seu exército e trabalhava em suas terras em troca de proteção. 

Para a igreja, trabalhava em nome de recompensas no ‘paraíso’.   

                                                           
11 Se articularmos a dimensão constitucional interna com a dimensão internacional do Estado poderemos recortar 

os elementos constitutivos deste: (1) poder político de comando; (2) que tem como destinatários os cidadãos 

nacionais; (3) reunidos num determinado território. (Op. Cit. p. 90) 
12 Este modelo, assente, basicamente, na ideia de unidade política soberana do Estado, está hoje relativamente 

em crise como resultado dos fenómenos da globalização, da internacionalização e da integração interestatal. 

(Ibidem). 
13 Com efeito, o Estado na Antiguidade é a Cidade, condensação de todos os poderes. Da cidade se irradiam as 

dominações, as formas expansivas de poder e força. O paço e o templo, a Monarquia e o Sacerdócio, o temporal 

e o espiritual, traduziam a fusão completa do governo dos homens com o poder sobrenatural das divindades, os 

numes do Paganismo. (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

34.) 
14 Este termo não era conhecido como hoje a sociedade moderna o entende. Na Idade Média o Estado era algo 

abstrato e quase inexistente uma vez que o poder estava descentralizado no punho cerrado dos senhores feudais e 

a moeda de poder era a terra. 
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 Subsequentemente, o Iluminismo, por meio do resgate do pensamento racional ataca 

de morte estes antigos e arcaicos conceitos e surgem as primeiras obras que tratam da ideia de 

Estado como atualmente é entendida. Destacam-se Nicolau Maquiavel e Jean Bodin como 

autores que trarão esta temática para o centro do debate político e construíram os primeiros 

conceitos de soberania.  

 É o nascedouro do Estado Liberal que vem romper os grilhões do Estado Policial ou 

Absoluto e evoluir para os conceitos mais recentes de Estado. A ciência política nasce e se 

aperfeiçoa neste quesito, donde, com o tempo, surgem diversos conceitos para este ente que 

circunda toda a sociedade mundial contemporânea. 

 Sahid Maluf, de forma objetiva e clara, dispõe em sua obra que o “Estado é o órgão 

executor da soberania nacional.”15 

 Clóvis Beviláqua afirma que “o Estado é um agrupamento humano, estabelecido em 

determinado território e submetido a um poder soberano que lhe dá unidade orgânica.”16 

 Von Ihering aduz que “o Estado é a sociedade que se coage; e para poder coagir é que 

ela se organiza tomando a forma pela qual o poder coativo social se exercita de um modo 

certo e regular; em uma palavra, é a organização das forças coativas sociais.”17 

 Duguit, de forma simples e apurada, afirma que “o Estado é a força a serviço do 

Direito.”18 

 Destarte, percebemos que existem diversos conceitos para esta entidade denominada 

Estado e novas escolas, novas interpretações, novas ideias surgem na Ciência Política e do 

Direito fazendo surgir outros novos pensamentos. É um tema não exaurido e em constante 

evolução. 

 

1.1 Evolução histórica do Estado 

 

As relações humanas no século XXI seguem um ritmo cada vez mais frenético de 

difusão de informações em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada pelo 

imediatismo. As distâncias físicas foram suplantadas pela proximidade que o clique de um 

mouse oferece e a globalização interliga pessoas, seja nas grandes metrópoles ou nos mais 

distantes e longínquos rincões de qualquer país.  

                                                           
15 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 36. 
16 Apud MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 36. 
17 Apud IBIDEM. 
18 Apud IBIDEM. 
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 A ideia de uma sociedade mundial ganhou nova dimensão em razão da revolução 

tecnológica. Avanços nos mais diversos campos do conhecimento, notadamente no âmbito do 

desenvolvimento de tecnologias de informação, tornaram possíveis relações anteriormente 

impensáveis. Meios de transporte cada vez mais rápidos, eficientes e sustentáveis passaram a 

cruzar os países ampliando ainda mais as relações humanas neste começo de século.  

 Neste mesmo sentido, o mundo passou a testemunhar o surgimento de novas relações 

político-econômico-jurídicas por meio da criação de grandes blocos regionais que 

promoveram um aprofundamento das relações entre os diversos Estados que compõem estes 

tipos de blocos.  

Rapidamente o sistema financeiro assimilou este tipo de visão, grandes conglomerados 

financeiros surgiram e multinacionais passaram a ter produção e integração de bens 

multifacetada em que uma empresa atua produzindo partes de um produto em diversos países 

ao mesmo tempo explorando as facilidades que cada Estado pode oferecer como, por 

exemplo, mão-de-obra barata, tecnologia e inovação, isenção ou diminuição de carga 

tributária, dentre outros aspectos. 

Os teóricos do Estado contemporâneo passaram a difundir a ideia da relativização da 

soberania dos Estados hodiernos.19 Para tanto, expuseram que a maior integração destes 

Estados em blocos comerciais e o maior grau de força do Direito Internacional passaram a 

minar a antiga visão de soberania enquanto poder de agir do Estado nacional sem limitações. 

Surge um limite bem claro neste novo momento histórico: os direitos humanos. 

Não mais seria tolerado, em tese, a violação destes por nenhum Estado. 

 Todavia, a relativização deu-se de maneira menos intensa do que julgavam os 

doutrinadores das relações internacionais. 

 Quando os interesses dos Estados são colocados em xeque, estes mesmos Estados que 

tanto invocam esta relativização da soberania são os primeiros a usar sua própria soberania 

para impor restrições, barreiras comerciais, fitossanitárias, dentre tantas outras para garantir 

seus interesses diretos e indiretos. 

 Não obstante, a sociedade moderna e a globalização por ela produzida pareçam, à 

primeira vista, um fenômeno extremamente benéfico para todos. Percebemos que quando se 

examina todas as implicações e vertentes amiúde e com a profundidade necessária é que os 

efeitos negativos deste fenômeno reverberam em diversos campos.  

                                                           
19 Fazendo uma interessante crítica a este tema, Bonavides assevera: ‘E tais diligências destrutivas da 

autodeterminação das Nações se fazem com muito empenho, porque a soberania nacional é óbice à soberania dos 

mercados.’ (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 35) 
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Vive-se uma era de desigualdades. Para os players deste fenômeno que já possuíam 

um alto grau de desenvolvimento, a globalização sedimentou esta dominância. Por outro lado, 

para os países emergentes, afora raras exceções notadamente na Ásia, a globalização 

aprofundou a pobreza e miséria20. 

 Grandes conglomerados financeiros dominam o mercado e reduzem drasticamente a 

livre concorrência, culturas de Estados não dominantes têm sido sistematicamente lançadas ao 

ostracismo e ignoradas, crises especulativas globais tem se propagado em todos os setores e o 

meio-ambiente tem sido castigado por meio da busca incessante do lucro que o capitalismo 

provoca.  

Os mais pobres têm sido fustigados com desemprego, inflação e falta de recursos para 

o mínimo existencial. O fato é que os malefícios da globalização têm repercutido e gerado 

reações em todo o mundo.  

O fantasma do populismo novamente encarna em políticos que se autoproclamam 

salvadores do povo enquanto a miséria impera nos seus respectivos países. Ainda, e como se 

não bastasse todas as vicissitudes que a globalização provoca na ordem mundial 

contemporânea, velhos conceitos arraigados no seio da sociedade voltaram a pauta dos 

grandes debates à medida que a xenofobia, racismo e intolerância em diversos níveis e 

versões passaram a ser defendidas por partidos políticos e líderes mundiais das mais diversas 

áreas.  

 O mundo paulatinamente testemunha a ascensão de radicalismos e fundamentalismos 

de natureza político-religiosa extremamente perigosos e perniciosos à vida humana.  

 Partidos políticos que implementam políticas de extrema direita, sobretudo na Europa 

e Estados Unidos da América, ganharam a notoriedade que não possuíam desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial ao passo que o populismo/caudilhismo de ‘esquerda’ ainda 

reverbera na América Latina.  

A Ásia vive uma onda de instabilidade em razão de gigantes econômicos e/ou 

militares que vivem conflitos entre si e a África continua em sua marcha tentando se organizar 

como um continente que permita que seus cidadãos tenham ao menos as condições mínimas 

para se alimentar.  

A corrupção desvia e canaliza recursos valiosos que poderiam ser utilizados para 

melhorar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e, como um vírus, espalha-se pelos 

                                                           
20 De titularidade internacionalizada e invisível, esta nova e dissimulada soberania dos mercados executa o 

projeto recolonizador das gigantescas associações de capital, que ignoram por completo o direito dos povos e das 

Nações periféricas a romper as cadeias do subdesenvolvimento e espancar as trevas da noite em que a 

globalização os mergulhou. (BONAVIDES, Paulo. Op. Cit. Ibidem.) 
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escritórios das grandes corporações multinacionais comprando a vida e o destino de um povo 

cada vez mais apático e sem esperanças. 

 Bauman21 afirma que “a globalização parece ter mais sucesso em aumentar o vigor da 

inimizade e da luta intercomunal do que em promover a coexistência pacífica das 

comunidades.” 

 Todavia, a vida humana em sociedade nem sempre foi assim. O ser humano 

atravessou milênios de desafios e transformações para formar a atual sociedade. Em um 

mundo em que a velocidade domina, saber parar, refletir e aprender com os erros e lições do 

passado é sinônimo de prudência e bom senso.  

 Diante desta perspectiva, recorre-se a História enquanto ciência que tem a importante 

e nobre missão de recontar e reconstruir as relações humanas ao longo do tempo e do espaço 

para que se possa entender a razão pela qual a sociedade encontra-se no estágio em que está e 

o que é possível aprender com os equívocos pretéritos a fim de não mais repeti-los. 

Quando os primeiros homo sapiens sapiens passaram a organizar-se por meio de 

grupos familiares e iniciaram sua épica jornada singrando as savanas africanas para povoar o 

planeta, relações sociais foram forjadas com base em costumes, crenças, valores e objetivos 

comuns que uniam estes grupos. 

Assim, as famílias foram crescendo e unindo-se a outras, seja por interesses próprios, 

seja pela força da dominação. Logo surgiram tribos, normalmente de caráter patriarcal, onde o 

homem mais velho e experiente liderava os demais e ditava as relações entre os membros da 

tribo e destes com membros de outras tribos. 

Do ponto de vista cronológico e científico este período é denominado Pré História. É o 

nome dado ao vasto lapso temporal que antecede o surgimento da escrita. 

A Pré-História é subdividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais.  

No paleolítico, cuja duração deu-se do surgimento do homem até por volta de 12 mil 

anos a.C., o ser humano vivia em aglomerados nômades como caçadores/coletores, aprendeu 

a fazer ferramentas rudimentares e controlar o fogo. O trabalho era dividido para todos, porém 

cada um desenvolvia atividades compatíveis com suas condições físicas e seu gênero. Os 

homens mais novos caçavam, os mais velhos pescavam. As mulheres coletavam frutos e 

sementes e faziam o preparo da alimentação e as crianças realizavam atividades mais simples 

e leves. 

                                                           
21 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. São Paulo: Zahar, 2001, p. 239. 
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O neolítico, período que durou aproximadamente de 12 mil anos a.C. até 9 mil anos 

a.C., houve uma profunda e importante mudança nas relações sociais. Ocorreu a revolução do 

neolítico, isto é, o homem descobriu a agricultura. Esta descoberta permitiu a humanidade 

outra forma de viver, a sedentarização. O homem agora passa a viver fixamente em 

determinados lugares, geralmente regiões às margens de grandes rios. 

Também desenvolveu a capacidade de domesticar animais, assim passou a manter 

fontes de alimentação à sua disposição e melhorar as condições de trabalho pelo uso destes 

animais em diversas atividades. As ferramentas passaram a ser fabricadas com mais 

qualidade. 

A sociedade tornou-se mais complexa e a divisão das atividades já não era mais 

meramente sexo-etária. Surgiu a ideia de especialização das atividades realizadas no 

agrupamento humano.  

Desta feita, um grupo de pessoas passa a ser responsável pela agricultura, outro pela 

defesa da tribo, outro pela administração dos materiais, outro ainda pela domesticação e 

manipulação dos animais e assim, neste ritmo, foram surgindo novos trabalhos. 

É a incipiente noção de Estado surgindo.  

A idade dos metais, surgida entre 9 mil anos a.C. até 7500 anos a.C., o homem passou 

a forjar metais como cobre, ferro e bronze. Com eles surgiram armas mais letais e ferramentas 

de maior qualidade. A partir deste processo, a humanidade começa a esboçar meios em que 

fosse possível registrar sua conduta, seus costumes e suas ações em algo mais elaborado e 

complexo do que as pinturas rupestres.  

Assim, algumas civilizações começaram a registrar tais ações naquilo que mais tarde 

chamou-se escrita. Com a invenção da escrita a humanidade entra em uma nova fase e 

termina a Pré História. 

História é o período que tem início a partir da invenção da escrita pelos antigos 

sumérios (4.000 a.C.) até os dias atuais. Este período, segundo a História clássica tradicional, 

é subdividido em quatro etapas em que peculiaridades próprias de cada tempo dão o tom da 

ação humana no planeta. Estuda-se a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 

Contemporânea. 

A Idade Antiga, cujo término ocorreu em 476 d.C. com a queda do império romano do 

Ocidente, é o período em que afloraram os primeiros grandes Estados da humanidade. O 

Egito, a dádiva do rio Nilo22, formou-se a partir do regime de cheias e vazantes deste 

                                                           
22 Expressão atribuída ao historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C. 
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importante rio e foi o primeiro grande Estado a se desenvolver na Antiguidade, com seu 

intrincado sistema de poder, organização social, deuses, escrita e costumes.  

No vale dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, hititas, assírios, acádios e 

sumérios povoaram aquela região e travaram longas e constantes batalhas de expansão de seus 

respectivos domínios. 

Neste momento histórico, já há um Estado consolidado em que a sociedade passa a ser 

administrada por representantes dos deuses ou pela encarnação física de um determinado deus 

de acordo com a cultura de cada povo. É o que se denomina Estado teocrático. 

Para os egípcios e mesopotâmicos, por exemplo, o governante é a própria encarnação 

física e viva da divindade por eles venerada havendo, portanto, intervenção direta de um ente 

superior no cotidiano das pessoas guiando suas condutas e impondo limitações.23 

Neste mesmo seguimento, os Hebreus também formam um Estado teocrático nestes 

tempos primordiais, todavia, ao revés dos outros povos existentes àquela época, este povo se 

organiza numa forma monoteísta de crença o que os distingue dos demais. 

Mas é na Grécia e suas cidades-estados (pólis) que se estabelecem as bases do 

pensamento racional que o Ocidente posteriormente iria resgatar por meio dos pensadores do 

Iluminismo. Em Atenas, foi Sólon24, considerado um dos pais da democracia, quem instaurou 

nesta rica e importante cidade-Estado este sistema no qual o povo governava. 25 

É a valorização do conhecimento como elemento de transformação da realidade. A 

filosofia e a visão racional do mundo ganham relevância e grandes pensadores passaram a 

                                                           
23 Hamurabi foi rei na Babilônia no século XVIII a.C. e criou a mais antiga compilação legal conhecida, sendo 

um código que regulava diversas condutas sociais e fazia imperar a lei de talião, ou seja, a aplicação da 

reciprocidade como prática nas condutas humanas. No prólogo deste códex de 282 cláusulas, é possível perceber 

peremptoriamente a caracterização da divindade do referido rei, corroborando a ideia de teocracia quando do 

surgimento do Estado. Ei-lo: “Quando o alto Anu, Rei de Anunaki e Bel, Senhor da Terra e dos Céus, 

determinador dos destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk (...) quando foi 

pronunciado o alto nome da Babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro 

reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra - por esse tempo de Anu e Bel me chamaram, a mim, 

Hamurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o 

mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte (...) para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. 

Hamurabi, governador escolhido por Bel, sou eu, eu o que trouxe a abundância à terra; o que fez obra completa 

para Nippur e Durilu; o que deu vida à cidade de Uruk; o que supriu água com abundância aos seus 

habitantes;(...) o que tornou bela a cidade de Borsippa; (...) o que enceleirou grãos para a poderosa Urash; (...) o 

que ajudou o povo em tempo de necessidade; o que estabeleceu a segurança na Babilônia; o governador do povo, 

o servo cujos feitos são agradáveis a Anunit." (Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm. Acesso em 1/10/2016). 
24 Estadista, político e poeta que viveu entre os anos 638 a.C a 558 a.C. 
25 “Com isso o governo do povo se tornara possível e apreensível no conceito da democracia. ” (MOHNHAUPT, 

Heinz & GRIMM, Dieter. Constituição - História do conceito desde a Antiguidade até nossos dias. Editora 

Tempus. Tradução Peter Naumann. Belo Horizonte. 2012, p. 20.) 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm
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expor suas ideias.26 Já é possível identificar uma classificação dos Estados nesta época de 

acordo com quem exerce o governo. 27 

Em seguida, o grande império romano em sua marcha pela expansão e conquista de 

territórios passa a dominar quase toda Europa, parte da África e Ásia. Os romanos dão 

importantes contribuições para o mundo ocidental, em especial, seu bem elaborado sistema 

jurídico, o direito romano, que ainda hoje é a fonte de diversos sistemas jurídicos que tiveram 

influência direta ou indireta desta civilização. 

Em se tratando da ordem política romana, as garantias e proteções ao cidadão romano 

são, talvez, o mais bem elaborado conjunto de normas da antiguidade. “De modo geral, status 

significa nas fontes jurídicas romanas um estado juridicamente relevante, cuja espécie mais 

importante é o status civitatis no sentido do direito do cidadão romano.”28 

 Foi, entretanto, em 476 d.C. que Rômulo Augusto, último imperador romano, foi 

deposto e o império romano do Ocidente se desfez por completo. Este fato, além de marcar o 

fim da Idade Antiga, também é importante pelas consequências diretas que causou. O vazio 

de poder político-militar deixado no grande território geográfico dominado por Roma, 

provocou a descentralização do poder e inaugurou uma nova fase histórica. 

A Idade Média, período entre os anos 476 d.C até 1453 d.C., foi um período em que 

novos valores e dogmas surgiram. A influência da religião, em especial a Católica Apostólica 

Romana, foi marcante e decisiva assim como a reorganização estrutural do Estado. Agora os 

senhores feudais, proprietários das terras, eram responsáveis pelo comando das relações 

sociais e políticas ao passo que os servos, vassalos e camponeses viviam sob a égide da 

proteção dos muros e castelos destes nobres.  

Houve um processo de esvaziamento das relações sócio-políticas e em seu lugar surgiu 

uma sociedade estagnada e estática fundada em três classes: nobreza, clero e camponeses. 

Não havia mobilidade social, assim, alguém pertencente a uma destas classes estaria 

vinculado as mesmas por toda a vida. 

Importante ressaltar que durante este período o Império Romano Oriental (Império 

Bizantino) perdurou, cresceu e ganhou importância e imponência tendo como capital a então 

cidade de Constantinopla (atual Istambul). Este império cresceu fortalecido pelo comércio e 

                                                           
26 “Aristóteles agrupa estes tipos de constituição da seguinte maneira: ‘(...) distinguimos entre três formas 

corretas de constituição, a monarquia, a aristocracia e a politeia, e três desvios, a tirania (da monarquia), a 

oligarquia (da aristocracia) e a democracia (da politeia).’” Apud MOHNHAUPT, Heinz & GRIMM, Dieter. Op. 

cit. p. 20. 
27 Neste sentido, “esse esquema de constituições diferenciava segundo os sujeitos de governo: o tirano, a 

aristocracia, o povo, isto é, um governa, alguns governam, todos governam, e segundo a modalidade de exercício 

do governo ou a qualidade ética dos governantes.” Ibidem. Pag. 20. 
28 Ibidem. P. 30 
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rotas de transporte de produtos entre oriente e ocidente. O comércio, especialmente de 

especiarias e seda, tornou-se meio de comunicação e contato entre civilizações marcando o 

apogeu deste império. Entretanto, após administrações ruins e derrotas militares, as 

inexpugnáveis paredes de Constantinopla ruíram ante o império Otomano. Foi em 1453 d.C. 

que este império caiu e, com ele, encerrou-se historicamente a Idade Média.  

Agora, o poder outrora descentralizado gerido pelos senhores feudais volta a ser 

concentrado no que se convencionou denominar monarquias absolutistas.  

O Estado-Nacional começa a tomar forma e com ele tem-se uma nova reorganização 

das relações políticas e sociais. Como em um processo cíclico, o poder volta a ser concentrado 

junto aos monarcas.  

Uma primeira noção de globalização tem início, as grandes navegações começam a 

explorar novas rotas e unir continentes ao passo que o conhecimento começa a ser mais 

difundido com a invenção da prensa. O comércio floresce e com ele o modo de produção 

capitalista em sua primeira vertente, o mercantilismo.  

Os Estados europeus experimentam uma reorganização territorial e política que 

marcou a formação do Estados como estão delimitados atualmente. O poder inabalável da 

igreja sofre um grande golpe com a reforma de Lutero e Calvino. Novas ideias varrem o 

continente. 

Novos pensadores começam a resgatar o pensamento grego clássico, obras são 

publicadas e estudos realizados. A ciência começa a ganhar os contornos que possui hoje e o 

homem começa a fazer uma leitura do mundo baseado na lógica e verdade científica. É o 

período das luzes. 

O Estado e a política, neste mesmo sentido, começaram a ser estudados 

cientificamente e foi o florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527), em sua obra O Príncipe 

(1513), quem inaugurou a Ciência Política e, com ela, o estudo da evolução das relações 

sociais até o surgimento do Estado Nacional29. 

Neste diapasão, Maquiavel buscou a ‘verdade efetiva das coisas’. Analisar o Estado 

como ele é e não como deveria ser, desvinculado da fé e moral reinantes na época. Assim, 

Maquiavel promove a separação entre política e moral.30 

                                                           
29 “Se eu pudesse lhe falar, não poderia deixar de encher sua cabeça com meus pequenos castelos, porque a 

fortuna fez com que, não sabendo pensar sobre a arte da seda, nem sobre a arte da lã, nem sobre lucros e perdas, 

convém-me pensar sobre o Estado, e devo ou jurar ficar quieto ou pensar sobre isso. (Carta a F. Vettori, de 09 de 

abril de 1513. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2012000100011. Acesso em 8/10/2016). 
30 Chevallier, Jean-Jacques. História do pensamento político, tomo 1. Rio de Janeiro: Zahar. 1982. p. 265 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2012000100011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2012000100011
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Após fazer uma análise minuciosa da relação entre o Estado e o povo, Maquiavel 

entende que além da própria tendência natural do homem a desordem e a negatividade31, há 

um fator social de instabilidade nas relações políticas. O autor afirma que há duas forças 

opostas em colisão, “e disso decorre que o povo deseja não ser nem comandado nem oprimido 

pelos grandes e os grandes desejam comandar e oprimir o povo”.32  

 Diante deste fato, a política surge exatamente como o instrumento de estudo desta 

frágil relação. A resposta para solucionar esta colisão dá-se, basicamente, segundo Maquiavel, 

por meio das seguintes consequências: “e estes dois apetites diversos podem provocar nas 

cidades três efeitos: ou principado, ou liberdade ou desordem.”33 

 Neste aspecto, “quando a nação está corrompida e forças desagregadoras prosperam, 

quando os limites foram perdidos e a estrutura estatal é deteriorada, é necessário um governo 

forte que restabeleça a ordem e imponha a união ainda que pela força”.34 Esta é a atribuição 

do Príncipe. 

 Por outro lado, “quando a nação está em paz e o povo vive harmoniosa e 

virtuosamente com instituições sólidas e estáveis, a República é o governo ideal”35. O autor 

chama este regime de liberdade. 

 Se nenhuma das duas formas de administração for implementada, então reinará a 

desordem e o caos. O Estado deixará de existir.  

 Em sua obra, Maquiavel dedica-se quase inteiramente a analisar as monarquias 

(principados) e faz suas considerações diante do cenário histórico em que está inserido. Neste 

contexto, o autor entende que o Príncipe, para chegar ao poder e se manter nele, precisa de 

virtù e fortuna.  

 O autor sublinha que o poder se funda na força, mas é necessário virtù para se manter 

a conquista. Tal elemento se constitui como um conjunto de atributos e habilidades 

necessários para se garantir a administração do principado e, por consequência, a manutenção 

do poder. 

 Já a fortuna encontra-se na esfera no incontrolável, é a sorte ou destino.  

 É possível agir contra os desígnios do destino ou tudo já está definido?  

                                                           
31 Porque dos homens pode-se dizer isto geralmente: que são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, 

covardes frente aos perigos, cúpidos de lucro. (MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Tradução e notas Leda 

Beck. Editora Martin Claret. 23ª reimpressão. São Paulo. 2016. p.  127. 
32 Op. Cit, Cap. IX, p. 92. 
33 Ibidem 
34 SADEK, Maria Tereza. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtù. In: Os Clássicos da 

Política Moderna. 14. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 20. 
35 Ibidem 
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 Didaticamente, o autor florentino mostra que a virtù pode triunfar sobre a fortuna e 

conquistá-la. Assevera que  

é melhor ser impetuoso que prudente; pois a fortuna é mulher, e é necessário, 

querendo-se mantê-la submissa, golpeá-la e espanca-la. E se vê que ela é 

mais facilmente vencida por estes do que por aqueles que procedem 

friamente; e, no entanto, como mulher, é amiga dos jovens, porque são 

menos prudentes, mais ferozes e com mais audácia a comandam.36 
 

 O autor explica, em seguida, quais atributos o Príncipe deve ter para se manter no 

poder. Maquiavel revela: 

Donde é necessário a um príncipe, querendo manter-se no poder, aprender a não ser 

bom, e usar isso, ou não, de acordo com a necessidade. (...) E sei que cada um 

admitirá que seria louvabilíssimo encontra-se num príncipe toda as qualidades (...) 

que são consideradas boas; mas, porque não se pode tê-las nem inteiramente as 

observar, já que as condições humanas não o permitem, é necessário ao príncipe ser 

tão prudente que saiba escapar da infâmia daqueles vícios que arriscariam seu estado 

e, se possível, defender-se também daqueles que não o arriscariam. (...) E tampouco 

se preocupe se incorrer na infâmia dos vícios sem os quais seja difícil salvar o 

estado; porque, tudo bem considerado, encontrar-se-á algo que parecerá virtude e, 

seguindo-a, seria a sua ruína; e alguma outra coisa que parecerá vício e, seguindo-a 

consegue sua segurança e seu bem-estar.37 

 

 Ora, para o autor, em um raciocínio objetivo e pragmático, as virtudes que a 

cristandade propalava eram razoáveis e deveriam ser valorizadas, mas se fosse necessário 

violá-las para garantir o poder, o príncipe deveria fazê-lo sem exitar. Há vícios que são 

virtudes. 

 A política tem uma ética e moral próprias e particulares e é a partir desta obra que tem 

início a ideia de normas jurídicas aplicadas ao Estado, ou seja, um direito do Estado. Com 

efeito, “Maquiavel não apenas é o fundador da ciência política, mas também encontra os 

primeiros fundamentos para o Direito Político Moderno, entendido aqui como conjunto de 

normas de direito público.”38 

 O jurista francês Jean Bodin (1530-1596), tecendo suas considerações acerca do 

Estado trata da ideia da soberania absoluta. Diante de um movimento que trilhava o 

fortalecimento do Estado por meio da centralização do poder, Bodin entende que a soberania 

absoluta é inerente ao próprio Estado e “pertence necessariamente seja a um só indivíduo, seja 

a um pequeno número de notáveis, seja ao conjunto de todos ou pelo menos da maioria dos 

                                                           
36 Op. Cit. Cap. XXV, pp. 170 e 171.  
37 Op. Cit. Cap. XV, pp. 121 e 122.  
38 NASCIMENTO, Luiz Sales do. Direito constitucional comparado: Pressupostos teóricos e princípios gerais. 

São Paulo: Verbatim, 2011, p. 31. 



25 
 

cidadãos, e nós temos, segundo o caso, uma monarquia, uma aristocracia ou uma 

democracia.”39 

 Consolidam-se na Europa as monarquias absolutas. Déspotas assumem o poder e 

impõem, com mãos de ferro, sua vontade a tudo e todos. As lições de Maquiavel, ainda que 

postumamente, começam a ecoar.  

 Os monarcas passam a ter o controle de toda a estrutura estatal e usam-no para atender 

a seus interesses e caprichos de forma tão acintosa que em dado momento confundem-se o 

próprio Estado e o governante.40 

 Neste mesmo contexto, iniciou-se um momento de consolidação política por meio do 

Tratado de Vestefália, assinado em 24 de outubro de 1648, pôs fim ao conflito entre França, 

Suécia e o Sacro Império.  

Este conjunto de diplomas inaugurou o moderno sistema Internacional, ao acatar 

consensualmente noções e princípios, como o de soberania estatal e o de estado-nação. 

Embora o imperativo da paz tenha surgido em decorrência de uma longa série de conflitos 

generalizados, surgiu com eles a noção embrionária de que uma paz duradoura derivava de 

um equilíbrio de poder, noção essa que se aprofundou com o Congresso de Viena (1815) e 

com o Tratado de Versalhes (1919). Por essa razão, a Paz de Vestefália costuma ser o marco 

inicial do Direito Internacional clássico e uma das bases de estudo das Relações 

Internacionais.41 

 É neste contexto histórico que surgiram os contratualistas, isto é, estudiosos que a 

partir do século XVI entenderam que a base da existência do Estado está num contrato em que 

a sociedade estabeleceu regras de convívio para impor ordem e paz social e subordinação 

política por meio de um ente cuja atribuição é gerir e organizar a vida em comum.  

 Inicialmente, foi o autor inglês Thomas Hobbes (1588-1679) quem tratou desta 

hipótese em sua principal obra, O Leviatã, publicada em 1651. Hobbes é um filósofo que 

escreve no contexto histórico da Revolução Puritana de 1640 na Inglaterra liderada por Oliver 

Cromwell.42  

                                                           
39 Método VI, p. 368 A apud NASCIMENTO, Luiz Sales do. Direito Constitucional Comparado – 

Pressupostos Teóricos e Princípios Gerais. São Paulo: Verbatim,  2011, p. 25. 
40 Atribui-se a Luís XIV, rei da França, a seguinte frase: "Eu sou a Lei, eu sou o Estado; o Estado sou eu" (Je 

souis la Loi, Je souis l'Etat; l'Etat c'est moi). Os historiadores, entretanto, negam que este monarca tenha 

proferido estas palavras, todavia, trata-se de uma assertiva que exprime de maneira taxativa a ideia do que é o 

absolutismo. 
41 JUBILUT, Liliana Lyra. Os Fundamentos do Direito Internacional Contemporâneo: da Coexistência aos 

Valores Compartilhados. Anuário Brasileiro de Direito Internacional, 2006, p., 203. 
42 Militar e líder político inglês nascido em 1599 e falecido em 1658. 
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No entendimento do autor, era preciso sair de um estado natural para a construção de 

um estado artificial porque no estado de natureza há uma perniciosa liberdade.43  

Esta liberdade é negativa, segundo o autor, porque as pessoas passam a agir na busca 

da satisfação de seus interesses, assim, o homem no estado de natureza vivia em constantes 

conflitos. As pessoas eram livres para praticar todo tipo de ato vil.  

Era, então, preciso criar um ente superior a todos que impusesse normas que 

instituíssem limites a esta liberdade e trouxesse ordem e paz social.  

 O homem vive, no estado de natureza, uma permanente guerra em que uns subjugam 

aos outros por meio da força. A conduta dos homens os torna inimigos posto que lutam 

batalhas para atender suas paixões. O homem é o lobo do homem.44 

 

De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de 

discórdia. Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória. 

A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a segunda, a 

segurança; e a terceira, a reputação. Os primeiros usam a violência para se tornarem 

senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens; os segundos, 

para defendê-los; e os terceiros por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma 

diferença de opinião, e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente 

dirigido a suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, 

sua profissão ou seu nome. 

Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um 

poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela 

condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra 

todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, 

mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é 

suficientemente conhecida. Portanto a noção de tempo deve ser levada em conta 

quanto à natureza da guerra, do mesmo modo que quanto à natureza do clima. 

Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em dois ou três chuviscos, 

mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos, assim também a 

natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal, 

durante todo o tempo em que não há garantia do contrário. Todo o tempo restante é 

de paz.45 

 
 

 A resposta para a solução deste problema que colocava em xeque a própria existência 

humana dá-se por meio do contrato social com a criação do estado artificial, o Leviatã.  

                                                           
43 O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naturale, é a liberdade que cada homem possui 

de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua 

vida; e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios 

adequados a esse fim. (HOBBES, Thomas. Leviatã, capítulo XIV, p. 47. Disponível em 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi

GxdmMn7PRAhVKiZAKHSPCDPkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fant

hist%2Fmarcos%2Fhdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf&usg=AFQjCNG3VaqAPk9VMTfbF_byj_Yncq3awg&sig

2=0z4R4BUYkbMjFgjQmvo83Q&bvm=bv.143423383,d.Y2I. Acesso em 14/10/2016.) 

 

 
44 Homo homini lupus é uma sentença latina que significa o homem é o lobo do homem. Foi criada por Plauto 

(254-184) em sua obra Asinaria. Foi bem mais tarde popularizada por Thomas Hobbes. 
45 Ibidem, cap. XIII, p. 46. Acesso em 14/10/2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxdmMn7PRAhVKiZAKHSPCDPkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fanthist%2Fmarcos%2Fhdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf&usg=AFQjCNG3VaqAPk9VMTfbF_byj_Yncq3awg&sig2=0z4R4BUYkbMjFgjQmvo83Q&bvm=bv.143423383,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxdmMn7PRAhVKiZAKHSPCDPkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fanthist%2Fmarcos%2Fhdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf&usg=AFQjCNG3VaqAPk9VMTfbF_byj_Yncq3awg&sig2=0z4R4BUYkbMjFgjQmvo83Q&bvm=bv.143423383,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxdmMn7PRAhVKiZAKHSPCDPkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fanthist%2Fmarcos%2Fhdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf&usg=AFQjCNG3VaqAPk9VMTfbF_byj_Yncq3awg&sig2=0z4R4BUYkbMjFgjQmvo83Q&bvm=bv.143423383,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxdmMn7PRAhVKiZAKHSPCDPkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdireitos%2Fanthist%2Fmarcos%2Fhdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf&usg=AFQjCNG3VaqAPk9VMTfbF_byj_Yncq3awg&sig2=0z4R4BUYkbMjFgjQmvo83Q&bvm=bv.143423383,d.Y2I
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Era necessária uma liderança forte e centralizadora para garantir a paz e prosperidade 

social. De fato, para haver sociedade fazia-se mister que todos renunciassem a determinados 

direitos e liberdades individuais a fim de transferi-los para um ente que representasse o poder 

que emana da coletividade fundamentado na legalidade e legitimidade do governo dos 

homens.  

 Hobbes defende o estado absoluto monárquico dissociado da religião e com pleno 

poder. 

A arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra 

da natureza, o Homem. Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se 

chama Estado, ou Cidade (em latim Civitas), que não é senão um homem artificial, 

embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e 

defesa foi projetado. E no qual a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e 

movimento ao corpo inteiro; os magistrados e outros funcionários judiciais ou 

executivos, juntas artificiais; a recompensa e o castigo (pêlos quais, ligados ao trono 

da soberania, todas as juntas e membros são levados a cumprir seu dever) são os 

nervos, que fazem o mesmo no corpo natural; a riqueza e prosperidade de todos os 

membros individuais são a força; Salus Populi (a segurança do povo) é seu objetivo; 

os conselheiros, através dos quais todas as coisas que necessita saber lhe são 

sugeridas, são a memória; a justiça e as leis, uma razão e uma vontade artificiais; a 

concórdia é a saúde; a sedição é a doença; e a guerra civil é a morte. Por último, os 

pactos e convenções mediante os quais as partes deste Corpo Político foram criadas, 

reunidas e unificadas assemelham-se àquele Fiat, ao Façamos o homem proferido 

por Deus na Criação.46 

  

O Estado deve ser forte e capaz de fazer valer as leis e impor a ordem.  

Analisando os acontecimentos numa perspectiva histórica, após a Revolução Inglesa 

de 1640 deu-se a Revolução Gloriosa de 1689. Tratou-se de um movimento em que grupos 

políticos ingleses se uniram com o afã de retirar do trono o rei católico Jaime II, da família 

Stuart.  

O trono passou para a filha de Jaime II, Maria, e seu genro, Guilherme de Orange, 

ambos praticantes da religião protestante. Este evento fez soprar novos ventos na Inglaterra 

uma vez que gerou o fim do monarquismo absolutista naquele país, promoveu o aumento do 

poder do parlamento e fomentou as condições necessárias que aquele país adentrasse numa 

era de organização e estabilidade que geraram as condições necessárias para o advento da 

Revolução Industrial.  

Foi neste contexto que o também inglês John Locke (1632-1704), publicou 

anonimamente a obra Dois tratados sobre o governo civil (1689) em que o referido autor faz 

uma dura crítica a teoria do Patriarcalismo difundida na Europa por Sir Robert Filmer47 para 

                                                           
46 Ibidem. Introdução, p. 9. Acesso em 14/10/2016. 
47 Robert Filmer (1588-1653) foi um teórico político inglês, autor de uma obra publicada postumamente (1680) 

denominada Patriarcha em que defendia o poder divino dos reis baseado no direito natural. Segundo o autor 

“This lordship which Adam by command had over the whole world, and by right descending from him the 
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quem os direitos dos monarcas absolutos eram perpétuos e divinos posto que foram herdados 

do próprio Adão, primeiro pai, segundo a tradição e crença judaico-cristã. 

Em seguida, Locke passa a tratar do estado de natureza em que a humanidade esteve e 

da existência do contrato social que promoveu a saída deste estado primitivo para a 

civilização. 

O estado de natureza, para Locke, ao contrário do pensamento de Thomas Hobbes, não 

é um estado de guerra e maldade. O homem em estado de natureza vive, regra geral, em paz e 

igualdade.  

Para este autor, há uma lei natural que governa o homem assim como há direitos 

naturais latentes que são pretéritos a própria existência do Estado. Assim, o autor afirma que o 

indivíduo precede a sociedade (rompendo com teorias até então vigentes) e que a propriedade 

é direito natural do homem. A ideia de propriedade “numa primeira acepção genérica 

utilizada por Locke, designava simultaneamente a vida, a liberdade e os bens como direitos 

naturais do ser humano. ”48  

Evidentemente, foi muito conveniente para a burguesia emergente encontrar respaldo 

acadêmico-intelectual numa obra que estabeleceu como direito natural do homem a 

propriedade, vez que este se tornou um dos fundamentos para combater o absolutismo 

despótico em que o rei agia sem respeitar a propriedade privada. 

Para tal, Locke inova ao asseverar que o contrato social é fruto do consentimento da 

sociedade e não de uma submissão do povo ao Leviatã (Estado artificial) como pensava 

Hobbes.  

Este é um fato relevante vez que para o referido autor inglês os indivíduos em 

conjunto, unanimemente, consentem em formar a sociedade civil a fim de garantir e promover 

ainda mais os direitos naturais já existentes no estado de natureza. 

Este ponto de sua teoria merece especial atenção pois este é o fundamento do qual 

decorre o direito de resistência. Caso os poderes do Estado instituídos pela sociedade para 

assegurar e ampliar os direitos naturais do homem violassem estas premissas e ofendessem 

                                                                                                                                                                                     
patriarchs did enjoy, was as large and ample as the absolutest dominion of any monarch which hath been since 

the creation. For dominion of life and death we find that Judah, the father, pronounced sentence of death against 

Thamar, his daughter-in-law, for playing the harlot. "Bring her forth," saith he, "that she may be burnt." 

Touching war, we see that Abraham commanded an army of three hundred and eighteen soldiers of his own 

family. And Esau met his brother Jacob with four hundred men at arms. For matter of peace, Abraham made a 

league with Abimelech, and ratified the articles with an oath. These acts of judging in capital crimes, of making 

war, and concluding peace, are the chiefest marks of "sovereignty" that are found in any monarch.” (Disponível 

em http://www.constitution.org/eng/patriarcha.htm. Acesso em 18/10/2016). 
48 MELLO, Leonel Itaussu Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In: Os Clássicos da Política 

Moderna. 14. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 85. 

http://www.constitution.org/eng/patriarcha.htm


29 
 

estes direitos, nascia a partir de então o direito de resistência da sociedade. Era preciso 

dissolver o governo e restabelecer os direitos naturais.49 

A sociedade tem o legítimo direito de resistência a opressão e a tirania.  

Este é, sem dúvidas, o ideário do liberalismo. Locke, assim, fundamenta as bases do 

Estado liberal e inspira grandes transformações ao redor do mundo.  

Por outro lado, apesar de ter algumas ideias vanguardistas, em outros aspectos, Locke 

tão somente usou seu conhecimento para fundamentar certas práticas. No que tange a 

escravidão, por exemplo, Locke afirma em sua obra que: 

 

Esta é a perfeita condição da escravidão, que nada mais é que o estado de guerra 

continuado entre um conquistador legítimo e seu prisioneiro. Desde que façam um 

pacto entre eles, se concordam que um deles exercerá um poder limitado, que o 

outro obedecerá, o estado de guerra e a escravidão deixam de existir enquanto este 

pacto durar. Pois, como foi dito, ninguém pode concordar em conceder a outro um 

poder que não tem sobre si mesmo, ou seja, o poder de dispor de sua própria vida.50 

 

Diante do exposto, fica patente que Locke defende a escravidão, algo ligado ao direito 

de propriedade que ele defendia arduamente. Como exemplo, Jean Bodim51 (1530-1596), 

anterior a John Locke, já criticava a escravidão afirmando que violava o direito natural dos 

homens a liberdade.52 

Entretanto, não se pode negar a importância da obra de Locke, sobremaneira no que 

tange as garantias dos direitos naturais bem como a separação de poderes definida e 

organizada.  

Paulo Bonavides assim menciona John Locke: 

 

                                                           
49 No que diz respeito às relações entre o governo e a sociedade, Locke afirma que, quando o Executivo ou o 

Legislativo violam a lei estabelecida e atentam contra a propriedade, o governo deixa de cumprir o fim a que 

fora destinado, tornando-se ilegal e degenerando em tirania. O que define a tirania é o exercício do poder para 

além do direito, visando o interesse próprio e não o bem público ou comum. (MELLO, Leonel Itaussu Almeida. 

John Locke e o individualismo liberal. In: Os Clássicos da Política Moderna. 14. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 

87). 
50 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Capítulo IV: Da escravidão, p. 41. (Disponível em 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sXy3NHR

AhUDHZAKHdz8AWAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2Fif%2Flocke-

segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf&usg=AFQjCNFMDBPXZ5DNQVlcDGCE-qKYiDO3kQ&sig2=lqcAEIenSdKGo-

5HZD2cGA&bvm=bv.144224172,d.Y2I. Acesso em 20/10/2016) 
51 Jurista e político francês, teve como principal obra o livro “Da República” em que desenvolve sua teoria 

acerca da ciência política. (Disponível em 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_27/rbcs27_08.htm. Acesso em 21/10/2016.) 
52 Bodin declara a escravidão contrária aos mais simples elementos de direito natural. (Revista Litteraria. 

Tommo 3º. Segundo ano. Porto, Portugal, 1839. Disponível em 

https://books.google.com.br/books?id=xsgiAQAAIAAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=bodin+e+a+escravid%C3%

A3o&source=bl&ots=30QtrzD5lD&sig=eIVTYz6TmQuXEaxuA74SQds_814&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjkpvm56tHRAhVLhJAKHR3mDowQ6AEIOzAF#v=onepage&q=bodin%20e%20a

%20escravid%C3%A3o&f=false. Acesso em 21/10/2016). 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sXy3NHRAhUDHZAKHdz8AWAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2Fif%2Flocke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf&usg=AFQjCNFMDBPXZ5DNQVlcDGCE-qKYiDO3kQ&sig2=lqcAEIenSdKGo-5HZD2cGA&bvm=bv.144224172,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sXy3NHRAhUDHZAKHdz8AWAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2Fif%2Flocke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf&usg=AFQjCNFMDBPXZ5DNQVlcDGCE-qKYiDO3kQ&sig2=lqcAEIenSdKGo-5HZD2cGA&bvm=bv.144224172,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sXy3NHRAhUDHZAKHdz8AWAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2Fif%2Flocke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf&usg=AFQjCNFMDBPXZ5DNQVlcDGCE-qKYiDO3kQ&sig2=lqcAEIenSdKGo-5HZD2cGA&bvm=bv.144224172,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sXy3NHRAhUDHZAKHdz8AWAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2Fif%2Flocke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf&usg=AFQjCNFMDBPXZ5DNQVlcDGCE-qKYiDO3kQ&sig2=lqcAEIenSdKGo-5HZD2cGA&bvm=bv.144224172,d.Y2I
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_27/rbcs27_08.htm
https://books.google.com.br/books?id=xsgiAQAAIAAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=bodin+e+a+escravid%C3%A3o&source=bl&ots=30QtrzD5lD&sig=eIVTYz6TmQuXEaxuA74SQds_814&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjkpvm56tHRAhVLhJAKHR3mDowQ6AEIOzAF#v=onepage&q=bodin%20e%20a%20escravid%C3%A3o&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xsgiAQAAIAAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=bodin+e+a+escravid%C3%A3o&source=bl&ots=30QtrzD5lD&sig=eIVTYz6TmQuXEaxuA74SQds_814&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjkpvm56tHRAhVLhJAKHR3mDowQ6AEIOzAF#v=onepage&q=bodin%20e%20a%20escravid%C3%A3o&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xsgiAQAAIAAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=bodin+e+a+escravid%C3%A3o&source=bl&ots=30QtrzD5lD&sig=eIVTYz6TmQuXEaxuA74SQds_814&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjkpvm56tHRAhVLhJAKHR3mDowQ6AEIOzAF#v=onepage&q=bodin%20e%20a%20escravid%C3%A3o&f=false
https://books.google.com.br/books?id=xsgiAQAAIAAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=bodin+e+a+escravid%C3%A3o&source=bl&ots=30QtrzD5lD&sig=eIVTYz6TmQuXEaxuA74SQds_814&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjkpvm56tHRAhVLhJAKHR3mDowQ6AEIOzAF#v=onepage&q=bodin%20e%20a%20escravid%C3%A3o&f=false
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Locke, menos afamado que Montesquieu, é quase tão moderno quanto este, no 

tocante à separação de poderes. Assinala o pensador inglês a distinção entre os três 

poderes — executivo, legislativo e judiciário — e reporta-se também a um quarto 

poder: a prerrogativa. Ao fazê-lo, seu pensamento é mais autenticamente vinculado à 

Constituição inglesa do que o do autor de Do Espírito das Leis. A prerrogativa, 

como poder estatal, compete ao príncipe, que terá também a atribuição de promover 

o bem comum onde a lei for omissa ou lacunosa.53 

 

A obra de Locke é disseminada pela Inglaterra e rapidamente atravessa o Canal da 

Mancha, sendo também difundida em toda a Europa.  A burguesia continua crescendo em 

capital e emergindo como classe dominante frente a nobreza. 

O século seguinte ao de Locke traz o palco das grandes reformas para a França.54  

Foi neste clima que Charles-Louis de Secondat, Barão de La Brède e de Montesquieu, 

conhecido como Montesquieu (1689-1755), escreveu a célebre Teoria da Separação dos 

Poderes.  

A França daquele período vivia sob o rigor do combalido absolutismo e os ideais de 

liberdade e garantias de direitos eram amplamente discutidos entre os intelectuais da época. 

O primeiro grande passo dado foi tirar a política do campo da teologia e estabelece-la 

como ciência propriamente dita. Para realizar tal proeza, o filósofo francês trata do conceito 

de lei, trazendo-o do plano ideal que era visto até então, para o plano real. A lei deixa de ser 

expressão de uma manifestação divina para ser “expressão da natureza das coisas”55. 

Em seguida, o filósofo avalia a natureza do governo, isto é, a análise de quem detém o 

poder. Seja a monarquia, onde um só governa de forma limitada; seja a república, onde todos 

ou quase todos governam; seja o despotismo, onde a vontade de um só prevalece. 

Para Montesquieu, o despotismo está fadado a destruir-se. Não tem condições de 

prosperar e acabará por implodir-se.  

A república é um regime em que as cidades tinham pequena quantidade de pessoas, 

sendo assim possível, viver em relativa igualdade de condições.  

A monarquia, entendida como o governo das instituições, limitada por leis e pela 

vontade geral, é o governo ideal. 

Imbricando a natureza do governo e os princípios, o filósofo francês entende que é 

preciso que haja poderes equipotentes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

                                                           
53 Bonavides, Paulo. Ciência Política. 10ª edição. Editora Malheiros, São Paulo, 2001, p. 173. 
54 O século XVII em filosofia política é inglês ao passo que o século XVIII será francês. Ali Locke, com seus 

tratados, consubstancia a primeira crítica séria e refutadora feita ao absolutismo. Aqui, Montesquieu, com o 

Espírito das Leis, compõe o prólogo às ideias com que o Contrato Social de Rousseau espargirá depois o sangue 

da Revolução. (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p.268 e 269.) 
55 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 12. 
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Estes poderes eventualmente poderão colidir em suas atividades e é preciso que haja 

moderação para que estas rupturas sejam resolvidas.  

Diante do exposto,  

para que haja moderação é preciso que a instância moderadora (isto é, a instituição 

que proporcionará os famosos freios e contrapesos da teoria liberal da separação dos 

poderes) encontre sua força política em outra base social. Montesquieu considera a 

existência de dois poderes – ou duas fontes de poder político, mais precisamente: o 

rei, cuja potência provém da nobreza, e o povo. É preciso que a classe nobre, de um 

lado, e a classe popular, de outro lado (na época ‘o povo’ designa a burguesia), 

tenham poderes independentes e capazes de se contrapor.  

Em outras palavras, a estabilidade do regime ideal está em que a correlação entre as 

forças reais da sociedade possa se expressar também nas instituições políticas.56 

 

 Está exposta a base que iria ferir de morte o absolutismo francês e inflamar o 

combustível da Revolução que se aproximava.  

 Tempos depois, “das montanhas helvéticas, competindo com Montesquieu, desce 

também sobre a França a palavra agitadora doutro filósofo incendiário: Rousseau, que domina 

a alma e o coração das classes amotinadas por séculos de opressão fiscal, política e social. ”57 

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), suíço, nascido em Genebra, foi um importante 

filósofo, teórico político e escritor.  Em sua obra mais conhecida, Do Contrato Social (1762), 

o autor trata das ideias de política e Estado e inova ao tratar do exercício da soberania pelo 

povo como instrumento de sua liberdade. Em sua obra, Rousseau afirma que “o homem 

nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros. ”58 

 O filósofo suíço entendia que o homem por natureza era bom e a sociedade o 

corrompia. Desta feita, cada um abria mão de sua liberdade natural para garantir sua liberdade 

civil e, como resultado, todos igualmente formariam um todo soberano.  

 Esta é a vontade geral. Rousseau enxerga, portanto, a clara distinção entre sociedade e 

Estado. Neste sentido, 

de todos os filósofos, consoante assinala Jellinek, foi Rousseau o que distinguiu com 

mais acuidade a Sociedade do Estado. Por Sociedade, entendeu ele o conjunto 

daqueles grupos fragmentários, daquelas “sociedades parciais”, onde, do conflito de 

interesses reinantes só se pode recolher a vontade de todos (volonté de tous), ao 

passo que o Estado vale como algo que se exprime numa vontade geral (volonté 

générale), a única autêntica, captada diretamente da relação indivíduo-Estado, sem 

                                                           
56 ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Montesquieu: sociedade e poder. In: Os Clássicos da Política Moderna.   

14. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 120. 
57 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado.  São Paulo: Malheiros, 2012, p. 270. 
58 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social.  São Paulo: L&PM, 2007, p. 31. 
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nenhuma interposição ou desvirtuamento por parte dos interesses representados nos 

grupos sociais interpostos.59 

 

O povo que soberanamente fazia as normas era o mesmo que lhes guardava 

obediência. Assim, a sociedade elegia representantes que iriam formar o governo e deveria 

atentamente fiscalizá-los, pois apesar de afirmar que o governo é um corpo submisso à 

autoridade soberana, Rousseau trata de alertar a respeito dos riscos que um mal governo 

poderia proporcionar. 

 O governo tende a querer subjugar a vontade do povo e, por isso, deve ser vigiado. O 

Estado deve, em última instância, submeter-se à vontade do povo. Este se tornou, então, o 

ideal que ardia na alma dos revolucionários franceses que viram na obra deste autor a lógica 

pela qual se deveria lutar contra o absolutismo despótico em que aquele país se encontrava. 

 Em meados do século XVIII, a França era um Estado aristocrático organizado sob a 

forma de uma monarquia absolutista. A estrutura social estava organizada, segundo o abade 

Emmanuel Joseph Sieyès60, em estados ou classes. Era o ancien régime. 

 O Primeiro Estado era representado pelo clero; O Segundo Estado era representado 

pela nobreza; O Terceiro Estado era representado pelo povo.61  

 Para o autor, o Terceiro Estado era composto por diversos grupos sociais e, 

especialmente, pela burguesia e camponeses que formavam um grupo denominado 

genericamente ‘povo’. Com base neste contexto, Sieyès traça sua teoria de legitimidade do 

poder por meio da ideia do poder constituinte. 

 Em substituição as monarquias absolutas cambaleantes cujo alicerce são as teorias jus 

naturais, formam-se governos limitados em que, partindo da ideia de soberania popular 

discutida na obra de Rousseau, o Estado passa a obedecer a limites impostos por meio de uma 

norma fundamental, a Constituição, fruto da vontade popular.  

É o resgate da razão e o afastamento do transcendental na organização do Estado 

moderno.62  

                                                           
59 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. ed., pp. 86-88. apud Bonavides, Paulo. Ciência Política. 10.ed. Editora 

Malheiros, São Paulo, 2001, p. 71. 
60  Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) foi um religioso e político francês que, as véspera da Revolução 

Francesa, publicou o livro “O que é o Terceiro Estado?”, tratando da organização da sociedade francesa no 

período pré-revolução, denominado como Antigo Regime. 
61 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa – O que é o Terceiro Estado?.. 3.ed. Rio de Janeiro-

RJ: Lumen Juris, 1999, p. 28. 
62 O poder constituinte antes de ser constituinte é desconstituinte, porque dirigido contra a “forma monárquica” 

ou “poder constituído pela monarquia”. Uma vez abolido o poder monárquico, impõe-se uma “reorganização”, 

um dar “forma”, uma reconstrução da ordem jurídico-política. O poder constituinte da Nação entende-se agora 

como poder reconstituinte informado pela ideia criadora e projectante da instauração de uma nova ordem política 
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 Sieyès, por meio de sua obra, expõe as bases do que viria a ser mais tarde o Estado 

liberal e preconiza o povo como destinatário deste Estado. Agora, para o autor, o Estado 

existe para servir ao povo e não mais o contrário, como se entendia até então. 

Bonavides sabiamente relata: 

 

O poder constituinte nacional é nesse caso a soberania a serviço do sistema 

representativo, ou a caracterização diferente que a soberania torna ao fazer-

se dinâmica e criadora de instituições, ou ainda, por outro aspecto, a 

soberania mesma, quando ela se institucionaliza num princípio impessoal, 

apto a transcender a vontade governativa do monarca ou do príncipe e 

poderes absolutos.”63 

 

Quando, então, eclode a Revolução Francesa, os fundamentos jurídicos e políticos do 

novo Estado que se iria instaurar já estavam postos64.  

E, finalmente, quando cai a Bastilha, a ordem política europeia-ocidental experimenta 

uma mudança radical em sua estrutura.  

Emerge uma nova classe social ao poder: a burguesia. Com esta classe, uma nova 

vertente de Estado se consolida, o Estado Liberal, também denominado Estado Constitucional 

ou Estado de Direito. 

 

1.2 Do Estado Liberal 

Já havia precedentes antes da Revolução Francesa de que um novo modelo de Estado 

estava em gestação, mas é a partir desta referida revolução que, efetivamente, a doutrina 

liberal é implementada. “O Estado de direito é um Estado liberal de direito, que representa a 

institucionalização do triunfo da burguesia ascendente sobre as classes privilegiadas do 

Antigo Regime.”65 

Sem dúvidas, a Revolução Francesa influenciou todo o mundo ocidental e tornou-se 

parâmetro de referência na busca da garantia das liberdades das pessoas. Historicamente, esta 

revolução marca o início da Idade Contemporânea. 

                                                                                                                                                                                     
plasmada numa Constituição.  (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 

7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 73) 
63 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 142 e 143.  
64 O Estado moderno, a partir daí, rubricava com o sangue e o cutelo das guilhotinas a era que havia de inaugurar 

as liberdades do Estado constitucional. O Absolutismo pré-1789 expirava, para nunca mais erguer-se com a 

rigidez do ancien régime. (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. Op. Cit. p. 40) 
65 NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 8.ed. São Paulo: Método, 2013, p. 37. 
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Enquanto no Estado absolutista “não havia regra a obedecer senão a vontade do 

Monarca que aglutinava em sua figura todas as funções estatais”66, o Estado Liberal surge 

com características próprias que representavam as mudanças que a classe vitoriosa 

(burguesia) almejava e compatíveis com o novo modo de produção que ia surgindo no velho 

mundo, o capitalismo. 67 

Novelino explica que o Estado Liberal possui as seguintes características: 

 

I – os direitos fundamentais basicamente correspondem aos direitos da 

burguesia (liberdade e propriedade), sendo consagrados apenas de maneira 

formal e parcial para as classes inferiores; 

II – a intervenção da Administração Pública somente pode ocorrer dentro da 

lei; 

III – a limitação pelo Direito se estende ao soberano que, ao se transformar 

em “órgão do Estado”, também passa a se submeter ao império da lei 

(Estado limitado); 

IV – o papel do Estado se limita à defesa da ordem e segurança públicas, 

sendo os domínios econômicos e sociais deixados à esfera da liberdade 

individual e de concorrência (Estado mínimo).68 

 

Se antes o Estado era um Leviatã, conforme a assertiva preconizada pelos autores do 

passado, o Estado Liberal nasce fundamentado na premissa de um afastamento do corpo 

social. É um estado abstencionista, um estado negativo. 

Para o Estado Liberal criou-se uma economia liberal. Adam Smith, maior expoente do 

liberalismo econômico, em sua obra ‘A riqueza das nações’, exorta o individualismo e livre 

iniciativa fulcrado na ideia de que o mercado deve se autorregular e o Estado deve 

permanecer distante desta relação. Smith teoriza a busca por um Estado mínimo e pressupõe 

que, por meio da oferta e procura, o mercado encontraria um ponto de equilíbrio nas relações 

econômicas. 

Em diversas culturas, em razão das peculiaridades de cada Estado, houve diferentes 

experiências estatais aflorando neste período, do qual se destaca com maior ênfase: 

a) The Rule of Law – experiência de Estado inglesa em que é possível perceber, 

segundo Canotilho, uma evolução jurídica, identificada por quatro dimensões básicas. O 

mestre português assim didaticamente ensina: 

 

                                                           
66 O poder legiferante, a execução da lei e a jurisdição se concentravam, antes, em uma só mão. (GRIMM, 

Dieter. Constituição e Política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 12. 
67 Quem participava essencialmente na formação da vontade estatal em face do novo Estado liberal-democrático? 

A burguesia, sem dúvida, a cuja sombra, em nome do povo, se ocultavam interesses parcelados da classe 

dominante. (BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

67. 
68 Op. Cit., p. 38. 
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The Rule of Law significa, em primeiro lugar, na sequência da Magna 

Charta de 1215, a obrigatoriedade da observância de um processo justo 

legalmente regulado, quando se tiver de julgar e punir os cidadãos, privando-

os da sua liberdade e propriedade. Em segundo lugar, Rule of Law significa a 

proeminência das leis e costumes do ‘país’ perante a discricionariedade do 

poder real. Em terceiro lugar, Rule of Law aponta para a sujeição de todos os 

actos do Executivo à soberania do parlamento. Por fim, Rule of Law terá o 

sentido de igualdade de acesso aos tribunais por parte dos cidadãos a fim de 

estes aí defenderem os seus direitos segundo os princípios de direito comum 

dos ingleses (Commom Law) e perante qualquer entidade (indivíduos ou 

poderes públicos).69 
 

 b) Always under Law – a noção de Estado constitucional nos Estados Unidos da 

América possui contornos próprios e diferentes de sua antiga colônia. A grande inovação 

deste modelo de Estado foi a ideia central de submissão de todos ao Direito. O Estado 

constitucional tem as seguintes características: 

I) direito do povo de elaborar uma lei superior na qual são estabelecidos os 

direitos e liberdades dos cidadãos, os esquemas essenciais do governo e seus 

respectivos limites; II) associação da juridicidade do poder à justificação do 

governo (sempre subordinado às leis), cujas razões devem ser públicas de 

modo a tornar patente o consentimento do povo em ser governado sob 

determinadas condições; III) tribunais constituídos por juízes (agentes do 

povo) nos quais este deposita a confiança de preservação dos princípios de 

justiça e dos direitos consagrados na lei superior. A justiça é exercida em 

nome do povo, podendo os juízes recorrer à Constituição para declarar a 

nulidade de leis (judicial review of legislation).70 

 

Observa-se que o modelo dos Estados Unidos da América aponta para uma notável 

força ao Poder Judiciário, conferindo aos juízes o exercício da integração e interpretação das 

normas, bem como, em último grau, a possibilidade de extinção da norma do ordenamento 

agindo como legislador negativo.  

Pretende-se que o Legislativo faça uma norma adequada aos anseios sociais e o 

Judiciário promova este senso de adequação aplicando-a devidamente ao caso concreto.71 

c) L’État Legal – o Estado francês, a partir da Revolução de 1789, instituiu o fim do 

Estado Policial (absolutista) por meio da garantia de direitos, separação de poderes e 

limitação do poder do governante. Para atingir este objetivo, um parlamento composto de 

representantes populares eleito democraticamente foi estabelecido e a lei passou a ser fruto da 

vontade geral de acordo com as disposições da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

                                                           
69 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. Cit. pp. 93 e 94. 
70 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit. p. 41. 
71 Neste sentido, “temos dois princípios de integridade política: um princípio legislativo, que pede aos 

legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que 

demanda a lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente neste sentido. ” (DWORKIN, Ronald. O Império 

do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 213. 
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Anota Canotilho que 

o princípio da primazia da lei servia para a submissão ao Direito do poder 

político ‘sob um duplo ponto de vista’: (1) os cidadãos tem a garantia de que 

a lei só pode ser editada pelo órgão legislativo, isto é, o órgão representativo 

da vontade geral; (2) em virtude da sua dignidade – obra dos representantes 

da Nação – a lei constitui a fonte de Direito hierarquicamente superior (a 

seguir às leis constitucionais) e, por isso, todas as medidas adoptadas pelo 

poder executivo a fim de lhe dar execução deviam estar em conformidade 

com ela (princípio da legalidade da administração). Mas não só isso: como 

produto da vontade geral, as leis eram necessariamente gerais (generalidade 

da lei) garantindo, deste modo, a observância do princípio da igualdade 

perante a lei e consequente repúdio das velhas leges privatae (privilégios) 

características do Ancien Régime.72 

 

Havia, contudo, dúvidas acerca da imparcialidade e probidade dos magistrados na 

França setecentista, o que fez surgir um sistema de controle dos atos do Estado diferente do 

modelo inglês, então vigente. Os franceses criaram o contencioso, sistema em que é criado um 

tribunal administrativo, trata-se de uma espécie de justiça administrativa73. 

d) Rechtsstaat – expressão utilizada no Estado alemão e que preconiza a ideia de 

soberania do Estado. Explica-se: diversamente das ponderações de Sieyès que apontava o 

povo como o titular da soberania, o Rechtsstaat invoca o Estado como sendo o detentor da 

soberania. Sendo assim, todos os indivíduos que vivem sob sua égide são seus servidores. 

Preciosa a lição de Mateucci, ao afirmar que  

 
diversamente de outras culturas – como a inglesa –, que distinguiam na lei tanto o 

aspecto formal (voluntas) quanto o material (ratio), no Rechtsstaat a lei é 

compreendida como sinônimo de vontade do soberano. O direito torna-se mera 

força, sendo eliminada a antítese, identificadora do constitucionalismo, entre o poder 

e os direitos individuais. Isto se explica pelo fato de este ideal ter amadurecido 

dentro do clima do positivismo jurídico, no qual o místico respeito pela lei é 

associado a um modo de concebê-la absolutamente voluntarista. Se o estado de 

direito é apenas um modo de exercer o poder, o direito não será um verdadeiro 

limite a este poder, mas apenas o modo de se externar74. 

 

                                                           
72 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. Cit. pp. 95 e 96. 
73 Sistemas de controle é o conjunto de instrumentos contemplados no ordenamento jurídico que têm por fim 

fiscalizar a legalidade dos atos da Administração. (...) O sistema do contencioso administrativo, também 

denominado de sistema da dualidade de jurisdição ou sistema francês, se caracteriza pelo fato de que, ao lado da 

Justiça do Poder Judiciário, o ordenamento contempla uma Justiça Administrativa. Esse sistema, adotado pela 

França e pela Itália, entre outros países sobretudo europeus, apresenta juízes e tribunais pertencentes a Poderes 
diversos do Estado. Em ambas as Justiças, as decisões proferidas ganham o revestimento da res iudicata, de 

modo que a causa decidida numa delas não mais pode ser reapreciada pela outra. É desse aspecto que advém a 

denominação de sistema de dualidade de jurisdição: a jurisdição é dual na medida em que a função jurisdicional 

é exercida naturalmente por duas estruturas orgânicas independentes – a Justiça Judiciária e a Justiça 

Administrativa. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28.ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 1054.) 
74 Mateucci, Nicola. Constitucionalismo, pp. 251 e 252 apud NOVELINO, Marcelo. Op. Cit. p. 39.  
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 Destarte, esta soberania ilimitada que o Rechtsstaat detinha mostrou-se, com o tempo, 

incompatível com princípios e valores da moderna democracia e este modelo de Estado sofreu 

sérias modificações até que esta teoria foi substituída. 

 

1.3 Do Estado Social  

 

Com o advento do século XX, grandes mudanças na realidade político-econômico-

jurídica do Ocidente estavam transcorrendo a todo vapor. O capitalismo estava consolidado e 

a revolução industrial que teve início timidamente na Inglaterra, espalhava-se pelo mundo 

difundindo a ideia de lucro e consumo. A Europa lançara-se na colonização da África e a 

América emergia como um continente com grande potencial.  

Todavia, em 1914 eclode a I Guerra Mundial e a geopolítica mundial sofre um 

profundo abalo. Com o término da guerra em 1918, a economia europeia estava dilacerada e 

uma crise sem precedentes varria o velho continente.  

Neste viés, percebeu-se peremptoriamente que o Estado Liberal, abstencionista e 

mínimo, não teria as condições para superar aquelas novas circunstâncias e idiossincrasias do 

pós-guerra. O modelo liberal já vinha de um profundo desgaste75. 

Bonavides ensina que 

 

ali, no campo de batalha social dos individualistas ferrenhos e privilegiados da velha 

burguesia capitalista tiveram que depor a arma poderosa de sua conservação política, 

‘o sufrágio censitário’. Ao arrebatar o sufrágio universal, o quarto estado ingressava, 

de fato, na democracia política e o liberalismo, por sua vez, dava mais um passo 

para o desaparecimento, numa decadência que deixou de ser apenas doutrinária, para 

se converter, então, em decadência efetiva, com a plena ingerência do Estado na 

ordem econômica.76 

 

 O Estado supera sua inércia e passa a atuar no âmbito do processo econômico, criando 

políticas comprometidas com a geração de emprego e renda. Se por um lado havia igualdade 

política, vez que todas as classes sociais tiveram acesso ao exercício do sufrágio 

independentemente de sua renda, por outro havia uma abissal desigualdade social que 

precisava ser combatida.  

 Com a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, os Estados Unidos da América são 

lançados no vértice da crise que abatia a Europa e a crise do capital espalha-se pelo mundo.  

                                                           
75 O velho liberalismo, na estreiteza de sua formulação habitual, não pode resolver o problema essencial de 

ordem econômica das vastas camadas proletárias da sociedade, e por isso entrou irremediavelmente em crise. 

(BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 188. 
76 Ibidem. 
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Como mencionado algures, invoca-se a batuta do Estado para uma nova forma de 

solucionar estas dificuldades e o Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, 

funda um novo pacto social, promovendo uma postura ativa do Estado fomentando as 

condições que propiciassem o reaquecimento da economia frente a grande depressão. 

 Percebe-se, então, a existência de dois tipos de Estados Sociais formados: aqueles com 

viés autoritário e outros com inclinação democrática.  

É possível citar, verbi gratia, a Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha 

franquista, Portugal salazarista, todos sendo estados sociais que possuíam viés autoritário.  

Os Estados Unidos da América, de Roosevelt; a Inglaterra, de Winston Churchill, e a 

quarta república da França como exemplos de Estados Sociais democráticos.  

 A título de informação, o Brasil da era Vargas foi um Estado Social. 

 Este é o contexto do New Deal77.  

 Com sustentáculo em Novelino, depreende-se que o Estado Social tem características 

básicas e centrais. Estas são as seguintes: 

I) intervenção no âmbito social, econômico e laboral, com o abandono da 

postura abstencionista; 

II) papel decisivo na produção e distribuição de bens; 

III) garantia de um mínimo bem-estar, por exemplo, com a criação de um 

salário social para os mais carentes; 

IV) estabelecimento de um grande convênio global implícito de estabilidade 

econômica (pacto Keynesiano).78 

 

Estado Social e o Estado de Bem-Estar Social são empregados como expressões 

sinônimas. Este Estado foi relevante durante o início do século XX mas pereceu em razão das 

mudanças causadas pelo cenário europeu e a I Guerra Mundial lá iniciada. Em seu lugar, 

surge um novo modelo de Estado. 

 

1.4 Do Estado Constitucional Democrático 

Após a crise do capitalismo ocorrida no período entre guerras, uma nova ameaça paira 

na Alemanha que sucumbe ao discurso de superioridade, ódio e preconceito lançando-se a 

uma nova guerra na Europa. A II Guerra Mundial devasta todo o continente e rapidamente 

bate às portas da América (inicialmente Estados Unidos com o ataque a base de Pearl Harbor) 

chegando aos demais países, inclusive ao Brasil, que declarou guerra à Alemanha em 1943.  

                                                           
77 Com a quebra da bolsa de Nova York (1929), a teoria do liberalismo econômico foi substituída por uma nova 

política econômica implantada por Roosevelt, conhecida como New Deal, cuja base eram as teorias do 
economista John Maynard Keynes. (KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações afirmativas à brasileira: 

necessidade ou mito?, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 235.) 
78 Op. Cit. pp. 41 e 42. 
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África e Ásia passam a ser teatros de operações onde foram desenvolvidas algumas 

das mais ferozes e sangrentas batalhas daquele conflito. O mundo ferve em pólvora, sangue e 

lágrimas. 

Em 1945, com a capitulação do Japão frente ao ataque nuclear norte-americano e o 

consequente fim da guerra, anuiu-se que se fazia mister uma nova organização mundial. Neste 

mesmo ano nasce a Organização das Nações Unidas. 

Do ponto de vista político, era um momento de ampliação das funções e atividades 

estatais. Introduz-se “novos mecanismos de soberania popular, garantia jurisdicional da 

supremacia da Constituição, a busca pela efetividade dos direitos fundamentais e ampliação 

do conceito de democracia”79. 

Busca-se a entronização efetiva da democracia na Constituição. Para a consecução 

deste objetivo, ampliou-se o processo democrático por meio da participação quase irrestrita de 

todos os cidadãos no pleito eleitoral e foram consagrados instrumentos de atuação popular 

direta, como o plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Logra-se êxito na compreensão de que a democracia não pode ser meramente formal. 

Nesta acepção, democracia é encarada como um sistema dual com polos postos em lados 

contrários, mas que se complementam, formando o seguinte valor: democracia corresponde à 

obediência à vontade da maioria sem deixar de garantir a proteção dos direitos das minorias. 

 

A inter-relação entre Estado de direito, direitos fundamentais e democracia é 

assinalada por Marcelo Neves nos seguintes termos: ‘Estado de direito e direitos 

fundamentais sem democracia não encontram nenhuma garantia de realização, pois 

todo modelo de exclusão política põe em xeque os princípios jurídicos da legalidade 

e da igualdade, inerentes, respectivamente, ao Estado de direito e aos direitos 

fundamentais. Por seu turno, a democracia sem Estado de direito e direitos 

fundamentais descaracteriza-se como ditadura da maioria. Essas são as dimensões da 

complementariedade.80 

 

 São características do Estado Constitucional Democrático: 

 

I) consagração de institutos de democracia direta e indireta que introduzem o povo 

no governo do Estado, tais como plebiscito, referendo e iniciativa popular; 

II) preocupação com a efetividade e dimensão material dos direitos fundamentais, 

assegurados mediante a jurisdição constitucional; 

III) limitação do Poder Legislativo, não apenas no aspecto formal (modo de 

produção do direito), mas também no âmbito material, fiscalizando a 

compatibilidade do conteúdo das leis com os valores consagrados na Constituição; 

IV) imposição constitucional não apenas de limites, mas também de deveres ao 

legislador; 

V) aplicação direta da Constituição com o reconhecimento definitivo de sua força 

normativa; 

                                                           
79 Novelino, Marcelo. Op. Cit. p. 42. 
80 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 57 e 58. 
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VI) ampliação do conceito meramente formal de democracia (participação popular, 

vontade da maioria, realização de eleições periódicas, alternância no Poder) para 

uma dimensão substancial, como decorrência do reconhecimento da força normativa 

e vinculante dos direitos fundamentais, os quais devem ser usufruídos por todos, 

inclusive pelas minorias perante a vontade popular (pluralismo, proteção das 

minorias, papel contra majoritário do Poder Judiciário...)81. 
 

 Este é um Estado que se estabelece como um ponto de equilíbrio entre o 

abstencionismo do liberalismo e o intervencionismo do Estado social.82 

 É também um Estado mais aberto e propenso a maior integração com as normas de 

Direito Internacional. Joaquim José Gomes da Costa Canotilho ensina didaticamente que 

se ontem a conquista territorial, a colonização e o interesse nacional surgiam como 

categorias referenciais, hoje os fins dos Estados podem e devem ser os da construção 

de ‘Estados de Direito Democráticos, Sociais e Ambientais; no plano interno e 

Estados abertos e internacionalmente amigos e cooperantes no plano externo. Estes 

parâmetros fortalecem as imbricações do direito constitucional com o direito 

internacional. (...) Por isso, o Poder Constituinte dos Estados e, consequentemente, 

das respectivas Constituições nacionais, está hoje cada vez mais vinculado a 

princípios e regras de direito internacional. É como se o Direito Internacional fosse 

transformado em parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas 

normas passam a ser consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens 

internacional). O Poder Constituinte soberano criador de Constituições está hoje 

longe de ser um sistema autônomo que gravita em torno da soberania do Estado. A 

abertura do Direito Internacional exige a observância de princípios materiais de 

política e direito internacional tendencialmente informador do Direito Interno.83” 

 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 denomina o Estado Constitucional 

Democrático de Estado Democrático de Direito84. Esta é a versão de Estado que a 

contemporaneidade vivencia, todavia, possível afirmar que uma crise deste modelo paira nas 

relações internacionais. 

 

1.5 Crise do Estado 

 

 Após a queda do muro de Berlin e a derrocada do comunismo, o mundo entrou em 

uma nova fase de integração. A bipolaridade deixou de existir para dar lugar a 

multipolaridade. 

                                                           
81 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit., p. 44. 
82 Vencidos os escolhos que apontamos, o Estado social da democracia realizará esse equilíbrio. Daí a razão 

porque lhe consagramos nossa preferência política e doutrinária, sem embargo de reconhecermos, conforme 

ficou dito, as dificuldades que, na ordem positiva dos entrechoques políticos, tão usualmente destroem a sua 

escala de valores e levantam no ânimo dos tímidos e desencorajados graves apreensões sobre o futuro da 

ideologia democrática. (BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 204.) 
83 Apud PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 123 e 124. 
84 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. (BRASIL, Constituição da República 

Federativa do. Promulgada em 04 de outubro de 1988). 
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Novos Estados emergiram fortalecidos e passaram a reclamar seu lugar como players 

regionais e/ou globais ao passo que teve início um processo de integração entre os Estados por 

meio de blocos regionais/supraestatais. 

 Pode-se afirmar que  

a sociedade torna-se ‘multicêntrica’ ou ‘policontextural’. Isso significa, em primeiro 

lugar, que a diferença entre sistema e ambiente desenvolve-se em diversos âmbitos 

de comunicação, de tal maneira que se afirmam distintas pretensões contrapostas de 

autonomia sistêmica. E, em segundo lugar, na medida em que toda diferença se 

torna ‘centro do mundo’, a policontextularidade implica uma pluralidade de 

autodescrições da sociedade, levando à formação de diversas racionalidades parciais 

conflitantes.85 

 

 Diante deste contexto, é possível questionar o que é a crise do Estado. 

 Cassese86 faz a seguinte ponderação a respeito desta indagação: 

Desde o início do século XX discute-se sobre a ‘crise do Estado’. Falou-se 

primeiramente em crise quando surgiram organismos potentes, como sindicatos e 

grupos industriais, que questionaram a soberania interna do Estado. Em seguida, a 

expressão ‘crise do Estado’ serviu para indicar a criação dos poderes públicos 

internacionais, que são instituídos pelos Estados, mas acabam por mantê-los sob 

controle. O terceiro e mais recente significado refere-se à inadequação dos serviços 

estatais em relação às expectativas dos cidadãos e da sociedade em geral. Há ainda 

outra acepção, mais semântica, que indica a crise da palavra ‘Estado’, que foi se 

estendendo até definir muitas entidades e acabou se tornando inútil, como todas as 

palavras polissêmicas. Por fim, nos últimos anos, a expressão tem sido usada para 

indicar a diminuição das atividades estatais, por meio de privatizações e concessão 

de entidades do Estado a sujeitos privados.87 

 

 Diante deste contexto, é a ideia da diminuição do poder de império estatal no âmbito 

interno e a perda da independência plena no âmbito internacional que caracterizam a noção de 

crise a que os autores debatem em anos mais recentes.88  

 A força estatal interna vem passando por um revés uma vez que novos atores de ordem 

política e econômica vem alterando a forma de agir do Estado. “O Estado soberano controla a 

força, domina a tecnologia e a economia, reconhece apenas instituições iguais – ou seja, 

outros Estados. Mas hoje tudo isso é apenas parcialmente verdade. ”89 

 No âmbito interno, o Estado pós-moderno vem passando por pressão de diversas 

entidades como ONG`s, sindicatos, conglomerados industriais e financeiros, etc. A própria 

noção de federalismo, separação de poderes e garantia dos direitos humanos contribui para a 

relativização do poder do Estado tradicional. 

                                                           
85 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2013, pp. 23 e 24. 
86 Sabino Cassese é professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Roma. 
87 CASSESE, Sabino. A crise do Estado. São Paulo: Saberes, 2010, p. 13. 
88 Atualmente, ‘crise do Estado’ significa maior perda de unidade do poder público no contexto interno e perda 

da soberania em relação ao exterior.” (Op. Cit., p. 14.) 
89 Op. Cit., p. 55. 
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 Por outro lado, em caráter internacional, a formação dos blocos 

internacionais/regionais, o surgimento de organismos multinacionais, o avanço da 

globalização, a criação de ordens normativas internacionais com caráter de jus cogens 

implicam numa cada vez maior interdependência entre Estados. 

 Neste aspecto, assevera Streck e Morais que 

efetivamente, o quadro esboçado impõe que repensemos o caráter soberano atribuído 

ao Estado contemporâneo. Percebe-se, já, que não se trata mais da constituição de 

uma ordem todo-poderosa, absoluta. Parece, indubitavelmente, que se caminha para 

o seu esmaecimento e/ou transformação como elemento caracterizador do poderio 

estatal. Em nível de relações externas, mais visivelmente, percebe-se a construção de 

uma ordem de compromisso(s), e não de soberania(s), muito embora, para alguns, a 

possibilidade de construir aqueles esteja assentada nesta.90  

 

 O Estado pós-moderno é, por natureza, cosmopolita e dotado de múltiplas identidades 

em face do alto grau de instantaneidade com que o povo tem acesso a diversas informações e 

valores capazes de promover profundas alterações na ordem política interna destes mesmos 

Estados. 

 Como exemplo deste conceito, basta trazer à baila o evento que ganhou notoriedade 

em todo o mundo denominado de ‘primavera árabe’. O uso intenso da internet, mídias sociais 

e da transmissão de imagens em tempo real permitiu que um ato, aparentemente isolado, 

ocorrido na Tunísia em 2010, rapidamente se transformasse numa revolta propagada para o 

norte da África e todo o Oriente Médio contra as ditaduras existentes naqueles países. 

 A partir da Tunísia, movimentos eclodiram no Egito, Jordânia, Líbia, Síria, Argélia, 

Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen e protestos menores no Kuwait, Líbano, 

Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental.  

 Em todos estes Estados, presidentes caíram ou profundas alterações na estrutura 

política tiveram início. Atores internacionais acompanharam e influenciaram as ações do povo 

e a internet foi um divisor de águas para este tipo de movimento vez que por meio dela a 

sociedade se agrupou e conseguiu um mínimo de organização para protestar pelos seus 

direitos ou interesses. 

 De fato, o mundo do século XXI é bem diferente daquele onde os Estados foram 

criados séculos atrás e novas formas de ação são exigidas destes entes para se adaptar à nova 

realidade vivida pelo povo. 

 Dessa forma, a crise da soberania dos Estados passa por um processo de reconstrução 

da democracia participativa, ampliação dos direitos humanos como cerne central da sociedade 

                                                           
90 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 7. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 142. 
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pós-moderna, reformulação da separação de poderes e do sistema político da maioria dos 

Estados e criação de uma nova ordem internacional alicerçada sob o fundamento da busca 

constante, permanente, perene e irrenunciável da dignidade da pessoa humana como valor 

maior a ser preservado, garantido e promovido pelos Estados pós-modernos. 

 

1.6 Cooperativismo entre Estados e abertura regional e para o mundo 

 

A globalização como fenômeno que se espalhou pelo mundo após a derrocada da 

União Soviética e a revolução informacional-tecnológica vivenciada a partir da década de 

1990 gerou uma nova série de debates acerca do futuro dos Estados modernos. 

De fato, a tríade de sustentação do Estado – povo, território e soberania – já não é mais 

encarada como outrora e a noção de soberania ganhou novas dimensões e proporções à 

medida que os blocos regionais foram surgindo. A soberania como conhecida foi bastante 

mitigada.  

Todavia, nestes tempos, é a economia quem parece dar as cartas nas relações estatais, 

sobrepujando, inclusive, a política e o direito91.  

Assim, a consolidação da globalização que elevou o capitalismo a um novo patamar 

acabou também por arrastar os Estados, preparados ou não, para uma nova realidade 

econômica que passou a exigir maior abertura, integração e cooperação.  

O fato é que esta nova conjuntura político-econômica fez perceber que a união de 

diversos Estados para atingir interesses comuns lhes dava mais força nas negociações, mais 

capacidade de obter vantagens e mais peso para ampliar sua influência. Logo, tal fenômeno 

torna também ainda mais relevante as relações supranacionais e internacionais. 

Neste aspecto, a cooperação estatal pode produzir um fenômeno sem precedentes: 

tornar o direito internacional ultrapassado e desnecessário “uma vez que a relação entre os 

Estados dar-se-ia por um Direito Comunitário e por Direito Global Inter-regional. ”92 

Aparentemente, por mais mitigada que esteja, a soberania dos Estados não parece crer 

que irá desaparecer. O mundo caminha para um modelo de cooperativismo semelhante ao que 

é observado na União Europeia em que os Estados mantém sua soberania, porém de maneira 

mais relativizada. Mesmo n’um momento em que a uniformidade da União Europeia tem sido 

                                                           
91 E a economia, hoje, parece ter mais poder quer a política e o direito. É que o Estado perdeu muito de sua força 

no que tange a imposição de limites à economia. (NASCIMENTO, Luiz Sales do. Op. Cit. p. 97) 
92 Ibidem. 
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questionada e clamores nacionalistas-isolacionistas tem sido ouvidos, entende-se que este 

modelo de integração é irreversível. 

Isto porque, economia, política e direito atuam como sistemas completos, complexos e 

interdependentes dentro dos Estados promovendo avanços e recuos em uma colisão de forças. 

A cooperação entre Estados e a abertura para a formação de blocos regionais cada vez mais 

unidos em torno de interesses comuns dão a tônica dos novos modelos de Estados surgidos na 

era da globalização.  
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2 DO CONSTITUCIONALISMO AO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 A ideia formal de uma Constituição como lei suprema do Estado definidora de direitos 

e garantias fundamentais é uma noção relativamente recente na História. Entretanto, o ideal de 

uma norma que limite a atuação do poder estatal, na maioria das vezes arbitrário, é algo tão 

antigo quanto o próprio Estado.  

 Desde a Antiguidade, os grupos sociais tentam criar mecanismos que de alguma forma 

estabeleçam limites a atuação dos soberanos, ou seja, do próprio Estado. 

 Foi, entretanto, a partir do Iluminismo que se tornou possível apontar um movimento 

secular voltado para a criação de uma norma que fosse o elemento racional de limitação do 

poder estatal. Este movimento, ao longo do tempo, passou por várias e interessantes 

transformações. Essencialmente, Karl Loewenstein93 afirma que 

a história do constitucionalismo revela a busca do homem político das limitações ao 

poder absoluto exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de 

estabelecer uma justificação espiritual, moral e ética da autoridade, no lugar da 

submissão cega à facilidade da autoridade existente.   

 

 

 De acordo com Marcelo Novelino94, percebe-se que repousa no Constitucionalismo 

três valores centrais: a) Garantia de Direitos; b) Separação de Poderes e c) Princípio do 

Governo Limitado. 

 Estes três pilares que formam a base de sustentação do Constitucionalismo estão 

previstos, não por coincidência, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

que assim proclama: 

Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.95 (Grifo 

nosso) 

 
  

A garantia dos direitos, a separação dos poderes e a Constituição, que é a norma que 

institui um governo limitado, formaram manifestação inequívoca de um novo tempo para a 

humanidade após a Revolução Francesa. 

                                                           
93 Apud Kildare Gonçalves. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010, p. 245. 
94 Op. Cit., p. 110. 
95 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-

do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em 01/11/2016. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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 Apesar de auferir que o Constitucionalismo se revelou cristalinamente na Idade 

Moderna, Karl Loewenstein96 classifica este fenômeno histórico em etapas ou fases, sendo as 

seguintes: 

a) Constitucionalismo Antigo; 

b) Constitucionalismo Clássico ou Liberal; 

c) Constitucionalismo Moderno ou Social; 

d) Constitucionalismo Contemporâneo; 

e) Constitucionalismo do Futuro. 

Cada uma destas etapas possui características próprias, a saber: 

 

2.1 Constitucionalismo Antigo (Antiguidade Clássica até o final do século XVIII) 

 

O constitucionalismo antigo obteve na experiência dos hebreus, gregos, romanos e 

ingleses os seus principais exponenciais.  

Na Antiguidade Clássica foi possível identificar mecanismos utilizados para criar 

meios de limitação do poder. Os hebreus, em sua organização social, estabeleceram um 

governo baseado nas Escrituras Sagradas. Assim, tais normas ditavam o comportamento das 

pessoas, inclusive dos governantes. Estes, por sua vez, eram considerados representantes de 

Deus na terra.  

É a clara manifestação de um Estado Teocrático. “Neste Estado teocrático, dogmas religiosos 

consagrados na Bíblia eram vistos como limites ao poder político.”97  

Posteriormente, o constitucionalismo antigo ganhou maior amplitude com os gregos. 

A partir das grandes obras de seus filósofos, surge a democracia constitucional e a noção de 

racionalização do poder com a participação direta do povo nas decisões do Estado. De 

maneira especial, Atenas foi um exemplo deste processo com a Constituição de Sólon e a 

democracia direta.  

Foram características deste processo:  

“I) a inexistência de constituições escritas; II) a prevalência da supremacia do 

Parlamento; III) a possibilidade de modificação das proclamações constitucionais por atos 

legislativos ordinários; e IV) a irresponsabilidade governamental dos detentores do poder.”98 

                                                           
96 Teoría de la Constitución, Edítora Ariel, 1986, p. 154. 
97 Novelino, Marcelo. Op. Cit., p. 18. 
98 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada apud NOVELINO, Marcelo. Op. Cit., p. 20. 
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Um passo mais adiante, Roma basicamente fez uma retrospectiva da experiência grega 

e a noção de liberdade foi ainda mais difundida e aperfeiçoada. Além disto, houve uma 

fantástica produção e compilação de normas jurídicas legando o Direito Romano para a 

posteridade.  

Finalmente, a Inglaterra trouxe um importante acréscimo ao Constitucionalismo. 

Surge nesse país o princípio do Rule of Law (Governo das leis) que implica na limitação do 

poder político e igualdade dos cidadãos ingleses perante a lei. A Inglaterra medieval era 

organizada com base em uma monarquia absoluta e aristocrática e a noção de limitação de 

poder logo foi uma medida procurada pelas classes sociais mais esclarecidas como 

contraponto ao poder dominante. Importante destacar o Poder Judiciário inglês como um 

instrumento, ainda que incipiente, de garantia de liberdades neste período. 

Um dos marcos e legados do constitucionalismo inglês é a Magna Charta Libertatis 

Libertatum99, de 1215, assinada pelo Rei João, dito Sem-Terra. Trata-se de um documento 

redigido pelos barões ingleses e ratificado pelo rei em que o mesmo renunciava a certos 

direitos e aceitava determinados procedimentos judiciais bem como reconhecia que a vontade 

do rei estava sujeita à lei.  

A este documento inspirador, seguiram-se séculos a frente o Petition of Rights (1628), 

Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) e o Act of Settlement (1701).    

  

 

2.2 Constitucionalismo Clássico ou Liberal (Final do séc. XVIII – Fim da I G.M.) 

 

Esta segunda etapa do constitucionalismo tem por base constituições influenciadas 

pelo pensamento clássico de Locke, Rousseau e Montesquieu. Uma adequação a ordem social 

vigente. 

O marco teórico desta nova fase é o surgimento das primeiras constituições escritas e 

rígidas e a noção de supremacia constitucional. São as constituições em sentido 

moderno.100Isto porque, os direitos civis e políticos passam a fazer parte das constituições 

                                                           
99 Magda Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro concessione libertatum 

ecclesiae et regni angliae (Carta magna das liberdades, ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para a outorga 

das liberdades da Igreja e do rei inglês). Disponível em 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-

Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html. 

Acesso em 04/02/2017) 
100 Dois problemas foram fundamentais para o surgimento da Constituição em sentido moderno: de um lado, a 

emergência, em uma sociedade com crescente complexidade sistêmica e heterogeneidade social, das exigências 

de direitos fundamentais ou humanos; de outro, associado a isso, a questão organizacional da limitação e do 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html
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como direitos fundamentais de primeira geração/dimensão dos cidadãos, ligados a promoção 

da liberdade. Segundo Bobbio, “correspondem a um não-agir do Estado.”101 

O primeiro país do mundo a promulgar uma Constituição escrita, rígida e suprema 

foram os Estados Unidos da América, em 1787, após a Convenção da Filadélfia. Os 

princípios da supremacia constitucional e da garantia jurisdicional foram instituídos neste 

texto constitucional bem como a relação de superioridade estabelecida entre a Constituição e a 

política. A guarda da Constituição foi conferida ao Poder Judiciário em razão de atuar de 

forma neutra e menos política. 

Por outro lado, a França passa por um processo de mudanças políticas extremamente 

complexas neste período que vai resultar na grande Revolução de 1789. O constitucionalismo 

francês foi profundamente influenciado pela teoria da separação de poderes e garantia dos 

direitos e, em 1791, a França promulga sua primeira constituição escrita.102 

Paolo Biscaretti Di Ruffìa103 afirma que a segunda fase do constitucionalismo foi 

formada por cinco diferentes ciclos constitucionais, sendo estes os seguintes: 

a) 1º Ciclo – constituições revolucionárias setecentistas (1787 – 1799), que teve como 

expoentes os Estados Unidos da América (1787) e a França (1791), que trouxe como 

preâmbulo de sua Constituição a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Esta constituição teve curta duração e, logo em seguida, houve uma ruptura na estrutura 

política francesa. Desta feita, a parcela da burguesia que temia um radicalismo popular aliou-

se ao baixo clero constituindo o Clube dos Girondinos. Diametralmente oposta a esta ideia, a 

burguesia que queria o aprofundamento da Revolução uniu-se aos camponeses (sans-culottes) 

para formar os Jacobinos. 

Do choque de ideias e valores deste processo, a França viu surgirem em um espaço 

relativamente pequeno de tempo a Constituição girondina (fevereiro de 1793) e, logo em 

                                                                                                                                                                                     
controle interno e externo do poder (inclusive mediante a participação dos governados nos procedimentos, 
sobretudo nos de determinação da composição de órgão de governo), que também se relacionava com a questão 

da crescente especialização de funções, condição de maior eficiência do poder estatal. (NEVES, Marcelo. Op. 

Cit., p. XXI) 
101 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Campus Elsevier, 2004, p. 26. 
102 Como veremos, dois problemas foram fundamentais para o surgimento da Constituição em sentido moderno: 

de um lado, a emergência, em uma sociedade com crescente complexidade sistêmica e heterogeneidade social, 

das exigências de direitos fundamentais ou humanos; de outro, associado a isso, a questão organizacional da 

limitação e do controle interno e externo do poder (inclusive mediante a participação dos governados nos 

procedimentos, sobretudo nos de determinação da composição de órgão de governo), que também se relacionava 

com a questão da crescente especialização das funções, condição de maior eficiência do poder estatal. (NEVES, 

Marcelo. Op. Cit., p. XXI) 
103 DI RUFFÌA, Paolo Biscaretti. Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato. 6 ed. Milano, 1988, p. 

603. 
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seguida, a Constituição jacobina (julho do mesmo ano). Este ciclo encerra-se em julho de 

1795 quando foi proposta a Constituição do Diretório. 

b) 2º Ciclo – constituições napoleônicas (1799 – 1815), fase ocorrida exclusivamente 

na França que consolida a ascensão ao poder do General Napoleão Bonaparte.  

Napoleão, com o apoio das forças armadas, dissolve a Assembleia e no período do 

Consulado foram elaboradas três constituições: “I) a de 13 de dezembro de 1799, que conferia 

o governo a um Triunvirato composto por três cônsules presididos por Napoleão; II) a de 

1802, que nomeava Napoleão Cônsul vitalício (Senatoconsulto); e III) a de 1804, que criava o 

Império.”104  

c) 3º Ciclo – constituições legitimadoras da restauração (1815 – 1830), trata de um 

momento em que diversos países consagram governos monárquicos e instituíram igualdade 

jurídica entre os cidadãos. É preciso compreender que não se tratava mais das velhas 

monarquias fundadas na mão centralizadora de um déspota absoluto. Este tipo de governo 

havia ficado para trás. Agora, as monarquias europeias formavam governos limitados onde o 

rei agia submisso à lei e respeitando o parlamento. A Constituição da Suécia (1809) e a 

Constituição da França (1814) são exemplos de constituições deste período. 

d) 4º Ciclo – constituições liberais (1830 – 1848), configura o momento de ascensão 

do liberalismo na Europa de tal sorte que o valor liberdade e democracia emergem fortemente 

impregnados nas constituições deste momento. A ampliação do sufrágio, os direitos dos 

cidadãos e a noção de que os poderes emanam da Nação são princípios positivados nos textos 

constitucionais deste período. A Constituição da Bélgica, de 1831, é o maior exponencial 

deste período. 

e) 5º Ciclo – constituições democráticas (1848 – 1918), consagra o acesso de todas as 

classes sociais ao poder e ampliação do direito de sufrágio. Neste período, é possível 

confirmar a consolidação da democracia participativa para todos bem como o sistema 

parlamentar de governo. A Constituição francesa de 1848 exemplifica este momento 

histórico.  

A partir de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, novos pensamentos e 

doutrinas políticas afloram pela Europa e uma nova visão surge no Velho Continente. É o 

início da terceira fase do constitucionalismo. 

 

 

                                                           
104 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit., p. 26. 
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2.3 Constitucionalismo Moderno ou Social 

 

Quando o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Fernando foi 

assassinado em Sarajevo, Bósnia, em 1914, a Europa rapidamente mergulhou no mais 

sangrento conflito já vivido naquele continente até então.  

As trincheiras, os gases tóxicos, o frio mortal e as armas ceifaram a vida de milhões de 

militares e civis no velho continente. Ao mesmo passo em que profundas transformações 

geopolíticas ocorriam em razão do conflito armado, as relações jurídico-político-econômicas 

também passavam por profundas transformações.  

O esgotamento do modelo liberal torna-se visível a partir das novas demandas sociais 

surgidas. Com o capitalismo consolidado, duas classes sociais passam a interagir: a burguesia 

e o proletariado. Entre uma e outra, instala-se uma relação de exploração em que os 

camponeses e proletários enfrentam um brutal empobrecimento.  

O Estado mínimo, negativo, abstencionista que o liberalismo preconizava não possuía 

meios para atender as novas demandas de maior justiça social. Logo, novos conceitos de 

Estado e modelos de produção econômica começam a surgir.  

Diversos estudiosos voltam o olhar para a obra de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich 

Engels (1820-1895) e o Comunismo - até então científico - passa a ser visto como uma 

possível solução para os males do Capitalismo.105   

A busca pelos direitos fundamentais individuais deve ser mantida, porém a sociedade 

do início do século XX clama por direitos sociais, econômicos e culturais que garantam à 

coletividade dignidade e proteção. Os trabalhadores passam a ter um papel ativo e essencial 

neste período responsável por promover grandes alterações jurídicas que passam pelo 

reconhecimento constitucional dos direitos sociais.106 

Foi a Constituição do México de 1917 a primeira a trazer, ao lado dos direitos 

individuais, também direitos sociais dentre os quais direitos trabalhistas e previdenciários. Em 

seguida, a Constituição da Primeira República Alemã, denominada Constituição da República 

                                                           
105 Um espectro ronda a Europa - o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa 

Santa Aliança para conjurá-lo: o papa e o czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da 

Alemanha. (O Manifesto do Partido Comunista. Disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2273. Acesso em 

18/02/2017) 
106 Se referindo aos direitos sociais, Norberto Bobbio afirma que os mesmos surgiram como consequência “do 

nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses com 

pouca ou nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento da liberdade 

pessoal e das liberdades negativas, mas também a proteção do trabalho contra o desemprego, os primeiros 

rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a assistência para a invalidez e a velhice, todas elas 

carecimentos que os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmos.” (A era dos direitos, p. 25) 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2273
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de Weimar de 1919, consolidou a justiça social como novo fundamento político-jurídico dos 

Estados e influenciou toda a Europa Ocidental no que tange a produção constitucional dos 

países que a compõem inspirando o reconhecimento de direitos sociais, econômicos e 

culturais. 

Após o término da Primeira Grande Guerra, a Europa experimenta uma fase de 

expansão das constituições nos mais diversos países.  

Basicamente, a partir deste momento, é possível identificar diferentes respostas 

adotadas pelos Estados para atender as necessidades de seus povos. A Europa Ocidental adota 

constituições voltadas para a democracia clássica; Alemanha, Itália, Espanha e Portugal 

adotam constituições autoritárias e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas avança na 

Europa Oriental pautada em sua Constituição Socialista/Comunista. 

Diante deste contexto, assevera-se que o constitucionalismo social teve dois ciclos: 

a) 1º Ciclo – constituições da democracia racionalizada, que tinham como principal 

característica a tentativa da racionalização dos mecanismos de governo e a consagração, ao 

lado dos direitos individuais e políticos, dos direitos sociais. “Neste ciclo pode-se citar as 

denominadas ‘constituições dos professores’ que nada mais eram  que constituições 

elaboradas por grandes juristas de características notoriamente teóricas, sem, no entanto, 

corresponder a realidade prática, tendo, em virtude deste fato, curta duração. São exemplos a 

Constituição da Alemanha, de 1919, inspirada por Preuss;  a Constituição da Áustria, de 1920, 

inspirada por Kelsen; e a Constituição da Espanha, de 1931, inspirada por Posada.”107 

b) 2º Ciclo – constituições autoritárias, que tinham como principal aspecto a 

divergência entre o texto e a realidade constitucional do país. Tais constituições foram criadas 

com o fim de mascarar a realidade política destes Estados de sorte que ditaduras se travestiam 

de democracias em suas Cartas Políticas. Como exemplos, cite-se a Constituição da 

Alemanha nacional-socialista, a Constituição da Itália fascista e a Constituição Soviética. 

 

2.4 Constitucionalismo contemporâneo 

 

O constitucionalismo contemporâneo, também chamado de ‘neoconstitucionalismo’, 

surge após a II Guerra Mundial e altera sensivelmente a realidade jurídica da Europa como 

um todo e serve de base inspiradora para diversas constituições em todo o mundo. 

                                                           
107 NOVELINO, Marcelo. Op. Cit., p. 31. 
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O terror que a Guerra instalou, o extermínio de vidas humanas que o holocausto 

provocou, a barbárie que a humanidade testemunhou, maculando a própria noção de 

civilização. Fizeram com que os povos, unidos, elevassem o ser humano a um novo patamar 

desprezando e rechaçando qualquer proposta que quisesse instituir diferenciação entre os 

seres humanos classificando-os como superiores ou não.  

A dignidade da pessoa humana passa a ser entendida como valor universal, a garantia 

dos direitos humanos torna-se centro do debate e organizações internacionais são criadas com 

o fim de que a violência da ignorância humana não se repetisse como legado desprezível para 

as próximas gerações. 

É neste contexto que é criada a Organização das Nações Unidas, em 1945, e 

proclamada a Carta da ONU.108 Com isso, a força normativa da Constituição passa a ser 

reconhecida e ampliada na incessante busca pela satisfação da supremacia do interesse 

público. 

Concomitantemente, novos direitos passam a ser reconhecidos pelos Estados buscando 

garantir à sociedade as condições para uma vida digna. Surgem os direitos de terceira 

geração/dimensão, denominados de direitos difusos, coletivos e homogêneos ligados ao 

conceito da fraternidade. 

A proteção do meio ambiente109e a proteção das relações de consumo são exemplos deste 

conceito.  

Essencialmente, a quarta fase do constitucionalismo possui três ciclos distintos, sendo 

estes os seguintes: 

a) 1º Ciclo – ciclo das constituições da democracia social (à partir de 1946), que tem 

como características a atualização no âmbito dos direitos sociais e a racionalização do sistema 

parlamentar após o fim da II Guerra Mundial. É um retorno ao modelo de constituição 

clássico pautada na democracia e nas garantias sociais conquistadas ao longo do século XX.  

                                                           
108 NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da 

guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a 

fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 

homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a 

justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser 

mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E 

PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas 

forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos 

métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo 

internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. (Disponível em 

https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em 25/02/2017.) 
109 Neste sentido, tratando dos direitos difusos e argumentando que trata-se de direitos cuja titularidade é de 

todos, é lapidar a indagação de Mauro Cappelletti: “A quem pertence o ar que respiro?” (Formações sociais e 

interesses coletivos diante da justiça civil, in Revista de Processo, n. 5, p. 132) 

https://nacoesunidas.org/carta/
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São exemplos, a Constituição Francesa (1946), na Ásia extrema a Constituição 

japonesa (1946), a Constituição Italiana (1947), a Constituição Alemã (1949), a Constituição 

Portuguesa (1976) e a Constituição Espanhola (1978). 

b) 2º Ciclo – ciclo das constituições socialistas, que adotam em sua estrutura o 

socialismo/comunismo como modo de organização estatal. Países localizados na Europa 

Centro-Oriental como Polônia, Hungria e Tchecoeslováquia, além de China e Cuba, na Ásia e 

América respectivamente, são exemplos de países que compõem este ciclo. 

c) 3º Ciclo – ciclo das constituições de países de terceiro mundo ou em 

desenvolvimento (emergentes), essencialmente Estados latino-americanos, africanos e alguns 

asiáticos, que se caracterizam por constituições inspiradas nas constituições de democracia 

social mas que revelam divergência entre o texto e a realidade constitucional, sobretudo em 

relação aos direitos sociais.110 

Diante do apresentado, percebe-se que o neoconstitucionalismo tem como causa uma 

nova leitura moral do Direito atribuindo a dignidade da pessoa humana um valor supremo. 

Isto implica em uma rematerialização dos direitos fundamentais e ressalta a força normativa 

da constituição, fundamentada na teoria de Konrad Hesse (1949). Logo, as consequências do 

neoconstitucionalismo são uma valorização da constituição como norma maior do Estado. 

A norma passa a ser vista de forma ponderada levando em consideração as disposições 

constitucionais do país e os princípios são vistos como norma fundamental do Estado a ser 

obedecida. Trata-se verdadeiramente de uma revalorização dos princípios do Direito e de uma 

reorientação do modus operandi dos ordenamentos jurídicos estatais. 

Percebe-se que o direito passa a ter novas fontes, sendo que o Direito Internacional 

ganha força e peso neste novo sistema constitucional e as decisões multipolares com a criação 

de órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas, Organização dos Estados 

Americanos, União Europeia, dentre outros surge como mecanismo de unificação dos países e  

criação dos blocos regionais. 

A interpretação das normas constitucionais também sofre alterações, pois surgem 

métodos específicos de interpretação constitucional, como a ‘interpretação conforme a 

constituição’, além de outros. 

                                                           
110 Por tudo, como exemplo deste abismo sem precedentes previsto no texto constitucional e a realidade social 

cite-se a Constituição Federal brasileira de 1988: 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) IV. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 

e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim; (BRASIL, Constituição Federal de 1988). 
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Dadas as lições aprendidas pela humanidade com o fim da II Guerra Mundial e a 

derrocada do Nazismo, em virtude das atrocidades cometidas contra as pessoas por suas raças, 

credos, orientações sexuais, cultura, dentre outros aspectos, a humanidade eleva o ser humano 

a um patamar sagrado e lhe confere a garantia da indisponibilidade da vida. 

Logo, o Direito Constitucional contemporâneo surge como mecanismo de proteção do 

ser humano, proteção da sociedade e garantia de que todos terão suas vidas protegidas e 

promovidas pelos Estados 

 

2.5 Constitucionalismo do futuro 

 

Muitas são as teorias sobre o futuro do constitucionalismo. O argentino Jose Roberto 

Dromi assevera que “o futuro do constitucionalismo é o equilíbrio e, nesse sentido, equilíbrio 

implica na manutenção e ampliação das conquistas do constitucionalismo moderno 

subtraindo-se os excessos praticados pelo constitucionalismo contemporâneo.111” 

Entende-se que serão valores ainda mais importantes no futuro, a solidariedade, verdade, 

continuidade, participação, integração e universalização.  

Ao longo do tempo, a tendência é de que o constitucionalismo futuro venha valorizar 

ainda mais a democracia, as conquistas sociais, combater radicalismo e instituir a igualdade 

como elemento de unificação da sociedade mundial criando e estreitando ainda mais a 

integração dos povos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 DROMI. Jose Roberto. La reforma constitucional: El constitucionalismo del ‘por-venir’. El derecho 

público de finales de sigilo: uma perspectiva Iberoamericana. Eduardo García de Enterría e Manuel Clavero 

Arevalo (cords.) Madri: Fundación Banco Bilbao Vizcaya, 1997, p. 108. 
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3 TRANSCONSTITUCIONALISMO E A SUPERAÇÃO DOS MODELOS CLÁSSICOS 

 

 Como exposto, a história do Estado e do Direito caminham juntos112. A evolução do 

Estado e da legislação constitucional seguem caminhando de mãos dadas no palco das 

grandes revoluções da humanidade. 

 Desta feita, após a II Guerra Mundial, o Direito Internacional Público passou a ter 

ainda mais força e relevância em razão da ascensão de um novo papel que passou a exercer: 

não permitir que os horrores do nazismo se repetissem no mundo.  

 Diante deste desafio e dever, o Direito Internacional Público tornou-se relevante elo e 

instrumento de proteção dos direitos humanos e paulatinamente ganhou notoriedade e passou 

a ser cada vez mais invocado em todos os países do mundo e o Brasil, apesar dos porões da 

ditadura militar terem insistido em esquecê-lo, também passou a invoca-lo cada vez mais 

intensamente, especialmente após 1988. 

 Para tanto, uma discussão relativamente antiga ganhou novo fôlego e fez surgir um 

debate que punha em lados opostos duas visões de Estado: a soberania da legislação interna 

versus a submissão ao Direito Internacional. 

 As consequências deste debate são sentidas até hoje.   

É relevante salientar que a soberania é elemento intrínseco a natureza do Estado, 

todavia não é absoluta. Pelo contrário, conforme aponta a doutrina, se no plano interno o 

poder de império do Estado é pleno e compete a ele exercê-lo com sua manibus fortis, no 

âmbito internacional os valores são outros e a regra é a atuação independente. 

 Foi a partir do fim da II Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações 

Unidas que o Direito Internacional público ganhou maior amplitude e destaque nas relações 

internacionais.  

 Para regular as relações entre Estados é que surgiu o Direito Internacional. Trata-se, 

segundo Kelsen, de “um complexo de normas que regulam a conduta recíproca dos Estados – 

que são os sujeitos específicos do Direito Internacional.”113 

 Kelsen tem uma visão abrangente do Direito Internacional e o percebia como um 

instrumento importante para garantir e manter o equilíbrio nas relações internacionais. 

                                                           
112 Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus. (Onde está o Homem, há sociedade; onde há sociedade há 

Direito.) Expressão atribuída a Ulpiano, na obra Corpus Juris Civilis. 
113 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 355. 
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 O brilhante jurista alemão arremata com a seguinte assertiva:  

mais tarde se averiguará o que significa a afirmação de que os sujeitos do Direito 

Internacional são os Estados, e se é verdade que apenas os Estados são sujeitos de 

Direito Internacional, quer dizer, que o Direito Internacional apenas regula a conduta 

dos Estados. Aqui importa, antes de mais responder à questão de saber se o 

complexo de normas que tem a designação de Direito internacional é – tal como se 

pressupõe nas páginas precedentes sem qualquer exame – Direito no mesmo sentido 

que o Direito estadual e, por consequência, pode ser objeto de uma ciência 

jurídica.114 

 

 Referindo-se a natureza jurídica do Direito Internacional, Radbruch afirma que  

a natureza jurídica do direito internacional não permite mais nenhum tipo de dúvida, 

desde que a Constituição de Weimar estabeleceu: ‘As regras do direito internacional, 

de aceitação geral, valem como elementos obrigatórios do direito do Estado 

alemão’. Segundo essa frase, obrigações internacionais significam não apenas 

obrigações dos países, mas obrigações diretas dos órgãos públicos e dos cidadãos. 

Ela contém o reconhecimento da concepção cada vez mais prevalecente de que 

sujeitos jurídicos e obrigatórios do direito internacional não podem ser apenas os 

países, mas também os indivíduos: por exemplo, o ‘extraterritorial’, o embaixador 

que, graças ao direito internacional, pode reivindicar sua exclusão da jurisdição de 

seu país de residência, e o juiz nacional, que tem a obrigação de abster-se da 

jurisdição contra o extraterritorial.115 

 

 Fundamentando o Direito Internacional, Rezek define-o como um 

sistema jurídico autônomo, onde se ordenam as relações entre Estados soberanos, o 

direito internacional público – ou direito das gentes, no sentido de direito das nações 

ou dos povos – repousa sobre o consentimento. As comunidades nacionais e, acaso, 

ao sabor da história, conjuntos ou frações de tais comunidades propendem, 

naturalmente, à autodeterminação, à regência de seu próprio destino. Organizam-se, 

tão cedo quanto podem, sob a forma de Estados independentes, e ingressam numa 

comunidade internacional carente de estrutura centralizada. Tais as circunstâncias, é 

compreensível que os Estados não se subordinem senão ao direito que livremente 

reconheceram ou construíram.116  

 

 Uma vez conceituado e fundamentado, importante frisar que atualmente há uma 

relação profundamente estreita entre o Direito Internacional e os direitos humanos. Tal 

circunstância, analisada en passant, poderia parecer uma mera coincidência referentes a temas 

eventualmente comuns a estes dois ramos. Não obstante, o Direito Internacional não pode ser 

visto dissociado dos direitos humanos, sobretudo após o fim da II Grande Guerra. 

 Ora, a correlação é simples: o Direito Internacional foi erigido como um grande e 

importante instrumento utilizado para garantir a preservação, proteção e promoção dos 

direitos humanos após os horrores da guerra que o mundo vivenciou. 

 Os precedentes desta relação quase simbiótica podem ser encontrados ainda antes do 

início do século XX. Há duas correntes jurídicas que debatem a natureza dos direitos 

humanos: são direitos naturais ou históricos? 

                                                           
114 Ibidem. 
115 RADBRUCH, Gustav. Introdução à ciência do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 195. 
116 REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 15. ed. São Paulo: Saraiva,  2015, p. 25. 
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 Em outras palavras, são direitos dados ou direitos construídos?  

Hannah Arendt responde a esta indagação com a seguinte argumentação: 

O conflito latente entre o Estado e a nação veio à luz por ocasião do próprio 

nascimento do Estado-nação moderno, quando a Revolução Francesa, ao declarar os 

Direitos do Homem, expôs a exigência da soberania nacional. De uma só vez, os 

mesmos direitos essenciais eram reivindicados como herança inalienável de todos os 

seres humanos e como herança específica de nações específicas; a mesma nação era 

declarada, de uma só vez, sujeita às leis que emanariam supostamente dos Direitos 

do Homem, e soberana, isto é, independentemente de qualquer lei universal, nada 

reconhecendo como superior a si própria. O resultado prático dessa contradição foi 

que, daí por diante, os direitos humanos passaram a ser protegidos e aplicados 

somente sob a forma de direitos nacionais, e a própria instituição do Estado, cuja 

tarefa suprema era a de proteger e garantir ao homem os seus direitos como homem, 

como cidadão — isto é, indivíduo — e como membro de grupo, perdeu a sua 

aparência legal e racional e podia agora ser interpretada pelos românticos como a 

nebulosa representação de uma "alma nacional" que, pelo próprio fato de existir, 

devia estar além e acima da lei.117 

 

 Neste mesmo caminho, expondo o pensamento de sua mentora de uma forma ainda 

mais simples e direta, Celso Lafer expõe pedagogicamente: 

Hannah Arendt, ao procurar responder a estas perguntas, que são constitutivas de 

sua reflexão sobre a ruptura, entende que existem origens do totalitarismo. Estas 

origens, como já foi observado, não são causas mas sim antecedentes, vale dizer, 

cristalizações de formas de atuação que ajudam a esclarecer os eventos que 

culminaram no totalitarismo. No exame destes antecedentes do processo de ruptura, 

que a meu ver explicam, no campo jurídico, a erosão tanto do paradigma do Direito 

Natural quanto do da Filosofia do Direito, a análise arendtiana ilumina como os 

direitos humanos não são, na linha de pensamento que remonta a Platão, uma 

medida externa à polis, ou seja, um dado. São um construído, uma invenção ligada à 

organização da comunidade política, que na experiência europeia foi mais ou menos 

duradoura em função das vicissitudes históricas derivadas da aplicação do princípio 

das nacionalidades na estruturação do Estado.118 

 

 Bobbio pondera que “os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, 

desenvolvem-se como direitos positivos (quando cada Constituição incorpora Declarações de 

Direitos) para finalmente encontrar a plena realização como direitos positivos universais.”119 

O desafio do século é criar mecanismos efetivamente capazes de universalmente 

proteger os direitos humanos.  

Os precedentes históricos da internacionalização dos direitos humanos surgem tendo 

como marcos a criação do Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho.  

                                                           
117 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia de bolso, 2013, p. 236. 
118 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 

São Paulo: Companhia das letras, 1999, p. 134. 
119 Apud PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 16 . ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 194. 
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Estes são os marcos iniciais que dão início ao processo de remodelação da soberania 

dos Estados ao passo que deram uma importância mais ampla a pessoa nos tratados e 

convenções internacionais. 

O Direito Humanitário “se aplica na hipótese de guerra, no intuito de fixar limites à 

atuação do Estado e assegurar a observância de direitos fundamentais.”120 Assim, “a proteção 

humanitária se destina, em caso de guerra, a militares postos fora de combate (feridos, 

doentes, náufragos, prisioneiros) e a populações civis. ”121 

Este foi um importante passo na busca da proteção dos direitos humanos. Um passo 

tímido comparado aos horrores que a guerra provocou e ainda provoca, mas auspicioso para o 

que ainda estava por vir. O surgimento desta incipiente proteção aos direitos humanos dos 

militares postos fora de combate e dos civis deu-se na Europa ainda no século XIX.122  

De fato, o Direito Humanitário revelou que, no âmbito internacional, havia limites a atuação 

dos Estados e a soberania não se aplicava em caráter absoluto e inquestionável.  

A Liga das Nações, criada em 1919, foi uma organização internacional que contribuiu 

para a noção de relativização da soberania estatal e maior valorização dos direitos humanos. 

Entidade voltada para criar mecanismo que assegurassem a paz e a cooperação internacional.  

Este organismo internacional, com sede em Genebra, Suíça, deveria atuar como 

instrumento garantidor da paz, porém falhou em sua atribuição e foi dissolvida após o fim da 

II Guerra Mundial.123  

                                                           
120 PIOVESAN, Flavia. Op. Cit., p. 196. 
121 Ibidem. 
122 Até meados do Século XIX não existia um corpo organizado e bem-estabelecido de assistência médica para 

os feridos em confrontos, tampouco instituições seguras e protegidas para acomodar pessoas feridas. Em junho 

de 1859, o suíço Henry Dunant viajou para a Itália para encontrar-se com o imperador francês Napoleão III, com 

a intenção de discutir as dificuldades em fazer negócios na Argélia, então ocupada pela França. Quando ele 

desembarcou na região de Solferino, em 24 de junho, Dunant testemunhou um terrível combate entre as Forças 

da França e do então Império Austro – Húngaro. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha de Solferino, 

esse enfrentamento fez parte da Segunda Guerra de Independência da Itália. Em um único dia, 40 mil soldados 

morreram ou foram deixados feridos no campo de batalha. Dunant ficou chocado pelo final da batalha, com o 

sofrimento dos soldados feridos, e a falta de atendimento médico para os feridos. Com isso, Dunant abandonou 

completamente a intenção original de sua viagem, e por vários dias dedicou-se a ajudar com o tratamento dos 

feridos. Dunant sucedeu em organizar assistência, através da motivação da população local para ajudar sem 

discriminação. Quando Dunant voltou para Genebra, sua cidade natal, Dunant decidiu escrever um livro, 

chamado “Lembranças de Solferino”, que publicou com fundos próprios em 1862. Ele enviou cópias do livro 

para políticos e militares importantes em toda a Europa. Além de tratar vividamente sobre suas experiências em 

Solferino, Dunant também advogou explicitamente a formação de um sistema voluntário nacional de assistência, 

para colaborar no cuidado médico dos feridos em guerra. Além disso, Dunant também pediu pelo 

desenvolvimento de tratados internacionais para garantir a proteção de médicos neutros e hospitais de campo 

para os soldados feridos em batalha. (Disponível em http://www.cruzvermelha.org.br/pb/movimento-

internacional/origens/. Acesso em 01/03/2017) 
123 A Liga possuía uma Secretaria Geral permanente, sediada em Genebra, e era composta de uma Assembleia 

Geral e um Conselho Executivo. A Assembleia Geral reunia, uma vez por ano, representantes de todos os países 

membros da organização, cada qual com direito a um voto. Já o Conselho, principal órgão político e decisório, 

era composto de membros permanentes (Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e, posteriormente, Alemanha e 

http://www.cruzvermelha.org.br/pb/movimento-internacional/origens/
http://www.cruzvermelha.org.br/pb/movimento-internacional/origens/
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Não obstante, tenha sido dissolvida, a Liga das Nações deixou um legado em que 

“redefinia-se, desse modo, a noção de soberania absoluta do Estado, que passava a incorporar 

em seu conceito compromissos e obrigações de alcance internacional no que diz respeito aos 

direitos humanos.”124 

A Organização Internacional do Trabalho surgiu após a I Guerra Mundial, em 1919, 

como parte do Tratado de Versalhes, fundada na busca do bem-estar e justiça social, 

reconhecendo e promovendo direitos e regulando as relações entre empregadores, 

trabalhadores e o Estado por meio de padrões internacionais.125 

Criada em um momento de profunda ebulição social e política, a Organização 

Internacional do Trabalho surge com a difícil missão de conciliar e equilibrar os interesses de 

duas classes sociais opostas dentro do sistema capitalista moderno.  

Ao mesmo tempo, a ditadura do proletariado teorizada por Marx e Engels concretiza-

se no leste Europeu com a Revolução Russa e os bolcheviques emergem vitoriosos ao poder. 

Poucos anos depois, a Rússia czarista, absolutista, atrasada, agrária e devastada pela Guerra 

deu lugar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o mundo passa a temer naquele 

momento a expansão deste sistema de produção por toda a Europa. 

                                                                                                                                                                                     
União Soviética) e não-permanentes, estes últimos escolhidos pela Assembleia Geral. Não possuindo forças 

armadas próprias, o poder de coerção da Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. 

Sua atuação foi bem-sucedida no arbitramento de disputas nos Bálcãs e na América Latina, na assistência 

econômica e na proteção a refugiados, na supervisão do sistema de mandatos coloniais e na administração de 

territórios livres como a cidade de Dantzig. Mas ela se revelou impotente para bloquear a invasão japonesa da 

Manchúria (1931), a agressão italiana à Etiópia (1935) e o ataque russo à Finlândia (1939). Em abril de 1946, o 

organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda mantinha para a recém-criada 

Organização das Nações Unidas, a ONU. (Disponível em 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CentenarioIndependencia/LigaDasNacoes. Acesso 

em 01/03/2017.) 
124 PIOVESAN, Flavia. Op. Cit., p. 197. 
125 Em agosto de 1940, a localização da Suíça no coração de uma Europa em guerra levou o novo Diretor-Geral, 

John Winant, a mudar temporariamente a sede da Organização de Genebra para Montreal, no Canadá. Em 1944, 

os delegados da Conferência Internacional do Trabalho adotaram a Declaração de Filadélfia que, como anexo à 

sua Constituição, constitui, desde então, a carta de princípios e objetivos da OIT. Esta Declaração antecipava em 

quatro meses a adoção da Carta das Nações Unidas (1946) e em quatro anos a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), para as quais serviu de referência. Reafirmava o princípio de que a paz permanente só pode 

estar baseada na justiça social e estabelecia quatro ideias fundamentais, que constituem valores e princípios 

básicos da OIT até hoje: que o trabalho deve ser fonte de dignidade, que o trabalho não é uma mercadoria, que a 

pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade de todos e que todos os seres humanos tem o direito 

de perseguir o seu bem estar material em condições de liberdade e dignidade, segurança econômica e igualdade 

de oportunidades. No final da guerra, nasce a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de manter 

a paz através do diálogo entre as nações. A OIT, em 1946, se transforma em sua primeira agência especializada. 

Em 1969, ano em que comemorava seu 50º aniversário, a OIT recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ao apresentar o 

prestigioso prêmio, o Presidente do Comitê do Prêmio Nobel ressaltou que “a OIT tem uma influência perpétua 

sobre a legislação de todos os países” e deve ser considerada “a consciência social da humanidade”. A OIT 

desempenhou um papel importante na definição das legislações trabalhistas e na elaboração de políticas 

econômicas, sociais e trabalhistas durante boa parte do século XX. (Disponível em 

http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria. Acesso em 01/03/2017.) 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CentenarioIndependencia/LigaDasNacoes
http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria
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A guerra também termina com uma das locomotivas da Europa, a Alemanha, 

totalmente sucateada e destroçada pela derrota sofrida na I Guerra Mundial e engessada pelas 

pesadas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. 

Por outro lado, um soldado que combateu nas trincheiras daquele conflito logo ganha 

apelo popular e seguidores no pós-guerra alemão por ser um fervoroso nacionalista e exímio 

orador. Após uma tentativa frustrada de golpe, Adolf Hitler vai para a cadeia e lá escreve sua 

obra autobiográfica e as bases de suas novas ideias, o nacional-socialismo, com que na década 

seguinte levarão a Europa para um conflito ainda maior. 

É neste contexto de fúria e vingança que o Direito Internacional passa por sua prova 

de fogo, tendo evoluído para se tornar meio de garantia dos direitos humanos e imposição de 

freios as condutas dos Estados em todo o mundo após a II Guerra Mundial. 

E é a partir do mundo que se descortinou após o término da guerra que os direitos 

humanos passaram ao centro do debate internacional. A herança de Hitler e os campos de 

concentração e extermínio foram lembranças suficientes de que o mau não dorme. É preciso 

estar atento e vigilante. Neste contexto, é proclamada a Carta das Nações Unidas de 1945 e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948126.  

Estes textos invocam a igualdade e a paz como valores essenciais para uma vida 

fraterna entre os povos, como assevera o artigo 1º da Declaração Universal de 1948: 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade. 

 

 É um claro sinal de esperança primaveril que surge após o longo e tenebroso inverno 

enfrentado pela humanidade durante a guerra.  

                                                           
126 CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que 

ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade 

de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, CONSIDERANDO ser 

essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido, 

como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, CONSIDERANDO ser essencial promover o 

desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e 

melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, CONSIDERANDO que os Estados Membros se 

comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e 

liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades, CONSIDERANDO que uma 

compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse 

compromisso, A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração Universal dos Direitos 

do Homem" como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que 

cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino 

e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, 

tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

(Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm. Acesso em 01/03/2017) 

http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm
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A Declaração Universal é a  

primeira grande e acabada expressão desta ideia da obra a realizar, pois na sua 

abrangência atribuiu, pela primeira vez em escala planetária, um relevante papel aos 

direitos humanos na convivência coletiva. Neste sentido pode ser considerada um 

evento inaugural de uma nova concepção da vida internacional.127 

 

 A partir deste texto, uma nova fase desenvolveu-se no mundo e novos blocos, estes de 

caráter mais regional, vão sendo gradativamente criados para promover maior integração 

entre os Estados.  

Com o fim da bipolaridade mundial após o término da guerra fria, a globalização 

ganha novo fôlego e a multipolaridade passa a ser o caminho natural trilhado no mundo. 

 A palavra ‘integração’ traduz muito bem este momento.  

 No Brasil, após o fim da era Vargas sobreveio um período de relativa democracia, mas 

de instabilidades políticas que levaram ao Golpe militar de 1964. Consolidado com o advento 

da Constituição de 1967 e recrudescido a partir da edição do Ato Institucional nº 5, a ditadura 

militar brasileira tornou-se uma marcante, vexatória, e terrível página para a proteção dos 

direitos humanos no país. 

 Os direitos e garantias fundamentais foram sistematicamente eliminados, o 

autoritarismo deu o tom do Estado e os porões da ditadura testemunharam a infâmia da 

tortura, homicídios, execuções, chacinas e toda prática nefasta e maligna de atos contra a vida 

humana. Apesar de ser membro da Organização das Nações Unidas e fazer parte de diversos 

tratados internacionais sobre direitos humanos, o Brasil, na prática, desrespeitava toda a 

lógica de proteção destes direitos. 

 Foi apenas com a queda da ditadura, a volta da democracia, o restabelecimento de um 

governo civil e, principalmente, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 

comprometida com a dignidade da pessoa humana como valor supremo que os direitos 

humanos voltaram para o cerne do debate nacional e o país passou a ratificar e cumprir 

diversos tratados internacionais sobre o tema. 

 Deste processo, ganhou maior notoriedade a pertinente indagação a respeito de qual a 

relação que deveria existir entre as normas de Direito Internacional e de Direito interno.  

 Diante disso, decorrem teorias que tentam fornecer uma resposta racional para este 

questionamento e que os tribunais nacionais passam a utilizar. 

  

 

 

                                                           
127 LAFER, Celso. Direito Internacional – um percurso no Direito no século XXI. São Paulo: Atlas, 2015, p. 4. 
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3.1 Teoria dualista 

 

 A legislação interna e a legislação internacional percorrem linhas paralelas que não se 

comunicam, segundo os dualistas. São ordens jurídicas diferentes e dissociadas. 

 Rezek afirma que  

para os autores dualistas – dentre os quais se destacaram no século passado Carl 

Heinrich Triepel, na Alemanha, e Dionisio Anzilotti, na Itália -, o direito 

internacional e o direito interno de cada Estado são sistemas rigorosamente 

independentes e distintos, de tal modo que a validade jurídica de uma norma interna 

não se condiciona à sua sintonia com a ordem internacional.128 

 

 Não há pontos de comunicação entre a legislação interna e internacional para os 

dualistas e, desta forma, correspondem a dois círculos independentes e sem pontos de 

interseção visto que possuem destinatários e fundamentos de validade distintos.129 

 Para esta corrente doutrinária, para que as normas de Direito Internacional sejam 

aplicadas ao direito interno, faz-se necessário que os tratados sejam incorporados, tornando-se 

norma interna. Havendo conflito, será conflito de duas normas internas. 

 Originariamente, o dualismo tem por base o argumento de que a norma jurídica 

internacional é fruto da vontade coletiva de vários Estados que a ela se submetem em busca 

de atender a interesses comuns.  

 Desta feita, por consequência, não é possível invocar submissão da norma interna do 

Estado a norma de Direito Internacional, posto que emanam de vontades diferentes130. Ao 

mesmo passo, o Poder Judiciário, comprometido com a proteção da Constituição, deve 

sempre aplicar a lei interna para resolução dos conflitos, mesmo que contrária às normas de 

Direito Internacional, visto que se tratam de círculos jurídicos distintos. 

Neste diapasão, o tom das relações internacionais para os dualistas é o consentimento. 

Os Estados internalizam os tratados, por mero consentimento, e tais normas internacionais 

tornam-se normas internas. 

Herbert Hart, aduz que  

 

                                                           
128 REZEK, Francisco. Op. Cit., p. 26. 
129 Se dois ordenamentos se diferenciam com respeito a esses âmbitos, é provável que não tenham entre si 

interferência alguma: portanto, um problema de suas relações não é nem colocado em questão. Quando se diz 

que se encontram entre si em relação de total exclusão, diz-se tudo, e não é necessário acrescentar mais nada. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Ari Marcelo Solon. Edipro Editora. São Paulo, 2014, 

p. 161. 
130 “Le droit international public et le droit interne sont... des systèmes juridiques distincts. Ce sont deux cercles 

qui sont en contact intime, mais qui ne se superposent jamais.” – Trad.: São dois círculos em contato íntimo, mas 

que não se sobrepõem jamais.  (TRIEPEL, Heinrich. Les rapports entre le droit interne et le droit international. 

Recueil des Cours de l’Académie de Droit International. Paris, Hachette, tome 1, 1923, p. 83) 
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é verdade que o Direito Internacional moderno é formado em grande parte pelo 

direito dos tratados, e têm havido tentativas elaboradas de demonstrar que as normas 

que, sem seu consentimento prévio, parecem ser vinculantes para os Estados na 

verdade se alicerçam em sua aquiescência, embora esta possa ter sido indicada 

apenas ‘tacitamente’ ou tenha que ser ‘deduzida’.131 

 

 Entre os dualistas, há ainda subdivisões que indicam formas diferentes de dualismo 

ligadas ao meio pelo qual as normas são introduzidas no ordenamento jurídico interno pátrio. 

“Assim, o dualismo se divide em radical e moderado. O dualismo radical prega a 

internalização dos tratados internacionais deve ocorrer por meio de lei; já o dualismo 

moderado considera a internalização de uma norma internacional por meio de ato infra legal, 

como um decreto.132” 

 Nesta perspectiva,  

para Triepel e seus seguidores, portanto, era necessária uma transposição da norma 

de origem internacional para a ordem nacional através de uma deliberação 

legislativa, que só assim adquiria eficácia no âmbito intra-estatal. Os autores se 

referem a este ato legislativo como “ordem de execução”.133 

 

 Destarte, percebe-se que, diante desta exposição, dualismo moderado implica na 

incorporação de uma norma internacional por meio de um ato normativo próprio. Por outro 

lado, o dualismo radical configura-se quase como uma quase negação ao direito internacional, 

vez que exige que seja criada uma lei interna própria do Estado tratando do tema referente a 

norma internacional para que passe a ter vigência. 

  

3.2 Teoria monista 

 

 Para os monistas, o ordenamento jurídico é um só. Não há dois ramos distintos de 

ordens jurídicas, como defendem os dualistas. O monismo busca, essencialmente, integrar e 

harmonizar as normas internacionais e internas fundamentando sua conduta no pressuposto de 

que elas emergem do mesmo ramo jurídico. 

 O nascedouro do ordenamento jurídico interno é o mesmo do ordenamento 

internacional. Kelsen, o mestre de Viena aponta que  

quando, ao responder à questão do fundamento de validade do Direito internacional, 

se parte da validade da própria ordem jurídica estadual, quando se pergunta por que 

é que o Direito internacional vale em relação ao Estado considerado como ordem 

jurídica já vigente, não se pode chegar a qualquer outra resposta que não seja a de 

                                                           
131 HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 291. 
132 MEDEIROS, Fábio Andrade. Monismo e dualismo no direito internacional e a jurisprudência do supremo 

tribunal federal sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico nacional. Artigo 

disponível em www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=241dfe5e876da942. Acesso em 01/03/2017.) 
133 Ibidem. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=241dfe5e876da942
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que o Direito internacional tem de ser reconhecido por este Estado para valer em 

relação a ele. Na impostação da questão vai já implícita a suposição de que o 

fundamento de validade do Direito internacional tem de ser encontrado na ordem 

jurídica estadual, isto é, a admissão do primado da ordem jurídica do próprio Estado, 

ou seja, da sua soberania, ou, o que significa o mesmo, a aceitação da soberania do 

Estado relativamente ao qual está em questão a validade do Direito internacional.134 

 

 E, posteriormente, seguindo com seu raciocínio, menciona  

também a outra função que o Direito internacional desempenha através de seu 

princípio da efetividade – a delimitação do domínio de validade das ordens jurídicas 

estaduais – é realizada pelo Direito internacional, enquanto parte integrante de uma 

ordem jurídica estadual, somente em relação à outra parte integrante desta ordem 

jurídica – à ordem jurídica estadual em sentido estrito.135 

 

 Uma vez então estabelecido o conceito e noção do que é a corrente monista, verificou-

se também subdivisões do entendimento e aplicação desta teoria.   

 No caso, havendo conflitos entre normas internas e internacionais, quais devem 

prevalever? 

 Da resposta a esta indagação, surge a ideia de monismo com prevalência do direito 

internacional e monista com prevalência do direito interno.  

 Kelsen defendia a aplicação prioritária do direito internacional ao direito interno 

dando-lhe preponderância.136 

Seguindo a concepção de Kelsen, no cume da pirâmide estaria o Direito 

Internacional, figurando como norma fundamental regida pela regra pacta sunt 

servanda , de onde provém o Direito Interno, que lhe é subordinado. Portanto o 

Direito Interno estaria para o Direito Internacional, assim como as leis ordinárias 

estão para as normas constitucionais. Logo, se as normas internacionais regem a 

conduta da sociedade internacional, não podem ser revogadas unilateralmente por 

qualquer de seus atores, sejam Estados ou Organizações Internacionais. 

Consequentemente, existindo normas internas contrárias as normas internacionais 

acarretará a responsabilidade internacional do Estado, uma vez que a norma de 

Direito Internacional é a fonte e o fundamento da norma de direito interno, i.e., é a 

norma máxima da qual todas as demais são derivadas.137 

  

                                                           
134 KELSEN. Hans. Op. Cit., 371. 
135 Op. Cit., p. 380. 
136 Assim, embora fosse o sonho de Kelsen a existência de um ordenamento jurídico internacional, superior e 

independente do reconhecimento dos Estados – uma civitas maxima –, admite ele que tal circunstância poderia 

jurídica interna estatal. Por esta fenda aberta pelo próprio Kelsen em seu raciocínio, viriam ideais kelsenianos de 

universalidade da ordem jurídica, preconizando a supremacia do direito internacional sobre toda e qualquer 

norma de direito interno. Já o monismo moderado, criado por Alfred Verdross, discípulo de Kelsen na 

Universidade de Viena, sustenta que o juiz deve aplicar tanto o direito internacional como o direito interno, de 

acordo com o que estiver previsto no ordenamento jurídico nacional, especialmente na constituição do Estado. 

Vale notar que tal posição não contraria propriamente o pensamento de Hans Kelsen, que, como visto, chegou a 

admiti-la como a mais factível, na prática. (BINEMBOJM, Gustavo. Monismo e dualismo no Brasil: uma 

dicotomia afinal irrelevante in Revista da EMERJ, v. 3, nº 9, 2000, p. 183-184. Disponível em 

http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Gustavo-Binenbojm-Monismo-e-dualismo-no-Brasil.pdf. 

Acesso em 02/03/2017) 
137 OLIVEIRA, Erica Beatriz da Silva. Breve análise dos tratados internacionais no direito brasileiro. (Artigo 

disponível em 

http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/7009/breve_analise_dos_tratados_internacionais_no_direito_brasileiro. 

Acesso em 02/03/2017.) 

http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Gustavo-Binenbojm-Monismo-e-dualismo-no-Brasil.pdf
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/7009/breve_analise_dos_tratados_internacionais_no_direito_brasileiro
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Regra geral, os tribunais internacionais bem como os próprios ordenamentos jurídicos 

internacionais positivos apontam para o reconhecimento da produção normativa internacional 

sobre a interna.138 

 Outra parte da doutrina afirmava que o direito interno, em especial a Constituição, 

deveria prevalecer sobre as normas internacionais.  

 

3.3 Transconstitucionalismo  

 

 No que pese a busca por uma resposta direta e objetiva, no Brasil responder se 

prevalece o monismo ou dualismo não é algo simples. A rigor, é coerente afirmar que a 

corrente dualista moderada é a mais comumente citada pela doutrina e adotada pelos tribunais 

porquanto  

somente depois de incorporadas ao ordenamento jurídico interno, podem as normas 

de origem internacional criar direitos e deveres para os particulares, ainda que antes 

disso tenha o estado em relação aos seus contratantes assumido suas obrigações no 

plano internacional, por ratificação e depósito do instrumento próprio.139 

  

O Brasil recentemente passou a adotar internamente a Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Para que estes tratados 

vigorassem no país, ainda que sejam normas referentes a direitos humanos, foi promulgado 

pelo Presidente da República o Decreto nº 6.949, de 25.08.2009.  

Após o referido decreto (norma interna), os tratados passaram a fazer parte do 

ordenamento jurídico pátrio. Tal circunstância evidencia o dualismo moderado adotado no 

país. 

Destarte, existem diversas nuances e idiossincrasias que precisam ser melhor 

majoradas pela doutrina e jurisprudência em relação a esta teoria (se é que isto é, realmente, 

algo relevante).  

 Historicamente, o Supremo Tribunal Federal, no final da década de 1970, afirmava 

que os tratados internacionais incorporavam-se ao ordenamento jurídico com o status de 

paridade com a lei interna140.  

                                                           
138 VIENA, Convenção de.  Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado. 
139 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

239. 
140  STF. Recurso Extraordinário nº 80.004/SE, de 1/6/1977. Ementa: Convenção de Genebra, lei uniforme sobre 

letras de câmbio e notas promissórias, aval aposto a nota promissória não registrada no prazo legal, 

impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do decreto-lei n. 427, de 

22.01.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas 
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Desta feita, em razão deste lamentável entendimento, era correto afirmar que quando 

da colisão dos tratados internacionais e as leis federais internas era plausível a aplicação do 

princípio da lex posterior derogat legi priori, ou seja, entendia-se possível lei federal 

posterior revogar tratado internacional de que o país fosse soberanamente signatário, violando 

a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), o princípio da Pacta Sunt Servanda 

bem como o princípio da boa-fé internacional.  

Com a redemocratização do país, o advento auspicioso da Constituição Federal de 

1988 e a redação do parágrafo segundo do artigo quinto141, novas interpretações a respeito da 

internalização dos tratados internacionais começaram a surgir e, em particular, acerca dos 

tratados internacionais sobre direitos humanos.  

Nunca é demais citar o mestre alemão Konrad Hesse, tratando da interpretação 

constitucional: 

A interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força 

normativa da Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao 

princípio da ótima concretização da norma. Evidentemente, esse princípio não pode 

ser aplicado com base com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela 

construção conceitual. Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia 

condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a 

interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar estas condicionantes, 

correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação 

adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido da 

proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada 

situação. Em outras palavras, uma mudança das relações fáticas pode – ou deve – 

provocar mudanças na interpretação da Constituição142.  

 

 De fato, a doutrina passou a questionar a redação do referido texto constitucional uma 

vez que, apesar de citar os tratados internacionais, a Constituição Federal não esclarece a 

hierarquia destes no ordenamento jurídico, mantendo o mesmo silêncio que constituições 

passadas do país também estabeleceram. Conduta esta diversa da que outros Estados adotam, 

inclusive de países vizinhos e próximos.143 

                                                                                                                                                                                     
promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela as leis do pais, disso 

decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do dec. lei nº 427/69, que institui o registro obrigatório 

da nota promissória em repartição fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do 

direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (Disponível em http://dai-mre.serpro.gov.br/clientes/dai/dai/teste. Acesso 

em 05/04/2017) 
141 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

(BRASIL, Constituição Federal de 1988) 
142 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre, RS: Sérgio Antônio Fabris Editor,  

1991, p. 22-23. 
143 Como exemplo, por todos, cite-se a Constituição argentina:  

Articulo 75o.- Corresponde al Congreso: (...) 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demas      

naciones y con las organizaciones internacionales y los      concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 

concordatos      tienen jerarquia superior a las leyes. 

http://dai-mre.serpro.gov.br/clientes/dai/dai/teste
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 Surgiram, então, correntes doutrinárias diferentes. 

Acrescente-se que, além da concepção que confere aos tratados de direitos humanos 

natureza constitucional e da concepção, que, ao revés, confere aos tratados status 

paritário ao da lei federal (posição majoritária do STF), destacam-se outras duas 

correntes doutrinárias. Uma delas sustenta que os tratados de direitos humanos têm 

hierarquia supraconstitucional, enquanto a outra corrente defende a hierarquia 

infraconstitucional, mas supralegal, dos tratados de direitos humanos.144 

 

Com o desejo de solucionar esta controvérsia doutrinária, o legislador constituinte 

derivado promulgou a Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, que dentre 

diversas alterações no texto da Constituição Federal, instituiu o parágrafo terceiro ao artigo 

quinto da Constituição, com a seguinte disposição:  

os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

 Assim, caso um tratado internacional seja submetido à aprovação junto ao Poder 

Legislativo pelo quórum de aprovação de emenda constitucional, qual seja, três quintos dos 

votos dos parlamentares, nas duas Casas e em dois turnos, equivalem à emenda constitucional 

figurando no próprio texto constitucional. 

 Se, com esta alteração, o legislador tinha por interesse solucionar um conflito 

hermenêutico, seguramente o efeito foi exatamente o contrário.  Este texto sofreu críticas da 

doutrina abalizada.  

Primeiro, porque criou um mecanismo mais severo (quórum qualificado de três 

quintos) para conferir constitucionalidade aos tratados sobre direitos humanos ao passo que 

deixou para o Congresso Nacional a decisão de constitucionalizar ou não determinado tratado 

internacional sobre direitos humanos, o que parece ser algo deveras arriscado. 

 Ainda que a intenção do legislador constituinte fosse positiva e o mesmo estivesse 

imbuído do sentimento de resolver a problemática questão referente a construção de uma 

política forte e juridicamente segura de proteção dos direitos humanos no âmbito interno e 

internacional, a forma como este dispositivo previu a solução acabou, claramente, por gerar 

mais problemas. 

 Neste sentido, a doutrina começou a tecer críticas e apontar mais problemas gerados 

pela redação do art. 5º, § 3º. Antônio Augusto Cansado Trindade aduz: 

esta nova disposição busca outorgar, de forma bisonha, status constitucional, no 

âmbito do direito interno brasileiro, tão só aos tratados de direitos humanos que 

sejam aprovados por maioria de 3/5 dos membros tanto da Câmara dos Deputados 

como do Senado Federal (passando assim a ser equivalentes a emendas 

constitucionais). Mal concebido, mal redigido e mal formulado, representa um 

lamentável retrocesso em relação ao modelo aberto consagrado pelo parágrafo 2 do 

                                                           
144 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 138. 
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artigo 5 da Constituição Federal de 1988, que resultou de uma proposta de minha 

autoria à Assembleia Nacional Constituinte, como historicamente documentado. No 

tocante aos tratados anteriormente aprovados, cria um imbróglio tão a gosto de 

publicistas estatocêntricos, insensíveis às necessidades de proteção do ser humano; 

em relação aos tratados a aprovar, cria a possibilidade de uma diferenciação tão a 

gosto de publicistas autistas e míopes, tão pouco familiarizados, - assim como os 

parlamentares que lhes dão ouvidos, - com as conquistas do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos.145 

 

Por sua vez, Piovesan dispõe: 

em suma, a hierarquia constitucional dos tratados de proteção dos direitos humanos 

decorre da previsão constitucional do art. 5º, § 2º, à luz de uma interpretação 

sistemática e teleológica da Carta, particularmente da prioridade que atribui aos 

direitos fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana.146 

 

Surgem questões inquietantes após estas ponderações. De fato, os tratados 

internacionais sobre direitos humanos aprovados antes do advento da aludida emenda 

constitucional demandam novas implicações. 

Ainda, caso o Brasil seja signatário de um tratado internacional sobre direitos 

humanos que não foi aprovado pelo quórum constitucional de emenda, o seu nível hierárquico 

no ordenamento tem outro peso. 

Estas duas assertivas foram equacionadas a partir do julgamento do RE 466.343, em 3 

de dezembro de 2008, quando a Egrégia Corte Constitucional, por unanimidade, negou 

provimento ao referido recurso negando a possibilidade de prisão civil por dívida no país, 

com fundamento na Convenção Americana de Direitos Humanos (Art. 7º, § 7º) reconhecendo 

a supralegalidade dos tratados de direitos humanos147. “Convergiu, ainda, o Supremo Tribunal 

Federal em conferir aos tratados de direitos humanos um regime especial e diferenciado, 

distinto do regime jurídico aplicável aos tratados tradicionais. ”148  

Em vista disso, o Supremo Tribunal Federal conferiu aos tratados internacionais sobre 

direitos humanos assinados pelo Brasil sem quórum de emenda, o status de normas 

supralegal, ou seja, hierarquicamente superiores as leis e inferiores a Constituição sendo esta 

                                                           
145 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Damião Ximenes Lopez vs. Brasil, sentença de 4 de julho 

de 2006, parágrafos 30 e 31, voto em separado apud MEDEIROS, Fábio Andrade. Op. Cit., disponível em 

www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=241dfe5e876da942. Acesso em 05/03/2017.) 
146 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 120. 
147 Destaca-se o voto do Min. Gilmar Mendes no caso em tela a seguir reproduzido: “[...] a reforma acabou por 

ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade 

entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico [...] mudança 

constitucional ao menos acena para a insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados já ratificados pelo 

Brasil, a qual tem sido preconizada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o remoto julgamento 

do RE n. 80.004/SE [...] Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos direitos humanos 

nos planos interno e internacional torna imperiosa uma mudança de posição quanto ao papel dos tratados 

internacionais sobre direitos na ordem jurídica nacional.” (Apud PIOVESAN, Flávia. Ibidem, p. 145)  
148 Ibidem, p. 147. 
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uma importante decisão que atualiza um entendimento de mais de três décadas em sentido 

contrário. 

Diante do exposto, possível afirmar que esta decisão da Corte Suprema foi assaz 

relevante no âmbito da proteção dos direitos humanos e conferiu maior segurança jurídica e 

estabilidade para a garantia destes direitos. 

Apesar de existir um debate no que tange a teoria monista e dualista no âmbito do 

Direito Internacional, imperioso se faz demonstrar que se trata, na essência, de debate 

desnecessário e seguramente ultrapassado. Não que debater meios de proteção aos direitos 

humanos seja algo ultrapassado, contrario sensu, é tema palpitante, apaixonante e saudável 

que envolve e impacta a sociedade como um todo. 

 Todavia, a comunidade jurídica conheceu a teoria do ‘transconstitucionalismo’, de 

autoria do ilustre professor Marcelo Neves, graduado em Direito na Universidade Federal de 

Pernambuco. Em sua obra, resta claramente a ideia de que o monismo/dualismo, em essência, 

encontram-se ultrapassadas como teorias modernas.  

 O próprio autor afirma que “o modelo transconstitucional rompe com o dilema 

monismo/pluralismo149” buscando “conversações constitucionais150” de forma que seja 

possível apontar e dirigir a sociedade “para a necessidade de enfrentamento dos problemas 

(...) mediante a articulação de observações recíprocas entre as diversas ordens jurídicas da 

sociedade mundial. ”151 

 O transconstitucionalismo surge como uma nova via que permite ampliar a 

comunicação entre normas de natureza interna, internacional e supranacional. Neste sentido, o 

referido autor teve como uma de suas inspirações para a elaboração de sua obra, a Teoria dos 

Sistemas, de seu coorientador, Niklas Luhmann152, apesar de ter uma posição reflexiva e 

discordar dele em alguns pontos. 

O próprio Marcelo Neves afirma que  

a grande contribuição da teoria sistêmica foi apontar para o fato de que a 

complexidade da sociedade moderna torna infrutífero qualquer modelo simplista que 

pretende descrever, esclarecer ou justificar a sociedade a partir de um único 

mecanismo ou aspecto: seja poder, no caso de Foucault, luta de classes, no caso de 

Marx, capital simbólico, no caso de Bourdieu ou agir comunicativo, no caso de 

Habermas. Toda e qualquer teoria social, para ser frutífera e socialmente adequada, 

tem que se submeter ao imperativo de um mundo social multicêntrico e 

policontextural. Ou seja, não há um centro da sociedade, que possa ter uma posição 

privilegiada da sociedade; não há um sistema ou mecanismo social a partir do qual 

                                                           
149 NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. XXV. 
150 Ibidem 
151 Ibidem 
152 Niklas Luhmann (1927-1988) foi um sociólogo alemão, considerado um dos maiores pesquisadores das 

ciências humanas do século XX. 
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todos os outros possam ser compreendidos. Nesse sentido, penso que Luhmann 

supera, sem dúvida, os clássicos da sociologia.153 

 

 No dizer de André Trindade: 

ao desenvolver uma hipótese que busca descrever a sociedade através de uma teoria 

geral, Luhmann gera uma transformação epistemológica na teoria jurídica, e, desta 

forma, contesta a doutrina Analítica e a doutrina Hermenêutica, produzindo uma 

teoria que, além de apresentar-se como um postulado de cunho inovador, possibilita 

uma nova metodologia de observação da sociedade. Uma doutrina que observa a 

complexidade da sociedade contemporânea e procura reduzi-la.154 

 

 Luhmann teve influência de diversos autores, inclusive de campos diferentes do 

conhecimento, usando esta miscelânea de informações para romper com a tradicional visão 

analítica e linear do método observacional científico cartesiano e estabelecer um novo 

enfoque para a realidade social. 

 A teoria microbiológica da autopoiese dos chilenos Humberto Maturana e Francisco 

Varela; a teoria do cálculo de George Spencer Brown; a teoria do construtivismo de Heinz 

von Husserl e as teorias sociais de Durkheim, Weber e Parsons são exemplos de fundamentos 

científicos em que Luhmann buscou respostas para seu novo método.155 

Em razão do método utilizado por Luhmann na teoria sistêmica em que o homem é 

entendido como parte do sistema, críticas foram tecidas no sentido de que o autor possuía um 

posicionamento anti-humanista.156Na verdade, o homem faz parte do sistema e é elemento-

base dele, para o mau e para o bem.  

Neste sentido, Marcelo Neves afirma que “a sociedade depende do homem como 

condição ambiental para existir assim como o homem precisa de determinadas condições 

atmosféricas para viver, sem que a atmosfera seja parte do homem”157.  

Para, em seguida, concluir afirmando que “sociedade e homem são interdependentes, 

mas se diferenciam um do outro.”158 

 Ponderando a teoria dos sistemas e suas implicações, é possível avaliar que  

toda a observação do mundo pode ser organizada a partir da divisão do todo em duas 

partes: um sistema e todo o resto, ou seja, seu ambiente. Isso vale para os sistemas 

                                                           
153 PLURAL, Sociologia. USP. São Paulo, 11, 2º semestre: 2004, p. 126-127. 
154 TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: 

Livraria do advogado, 2008, p. 21. 
155 A Teoria dos Sistemas foi se constituindo em um sistema de auto-observação, recursivo, circular, 

autopoiético, dotado de uma dinâmica intelectual própria e fascinante, capaz de equiparar-se às abordagens 
problemáticas que hoje se enunciam sob a noção do pós-modernismo. (LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria 

dos Sistemas. 3ª ed. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. Editora Vozes. Petrópolis, RJ. 2009. p. 79. 
156 Para Luhmann a teoria dos sistemas é feita “de forma indireta, desligada da realidade. Para Luhmann, estudar 

a realidade de uma sociedade ou, em termos sistêmicos, um sistema social, inicialmente, significa estudar os 

sistemas em suas características e funções para, após, aplicarem-se os resultados à realidade fática. ” (Op. Cit., p. 

25-26) 
157 PLURAL, Sociologia. USP. São Paulo, 11, 2º semestre: 2004, p. 126. 
158 Ibidem. 
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biológicos, as máquinas, que são sistemas triviais sem vida, para os sistemas 

psíquicos (nos quais estão inseridos os pensamentos) e, o centro de sua análise, os 

sistemas sociais. Há várias divisões simultâneas e efêmeras em funcionamento no 

mundo complexo e as pessoas constituem não mais o agente social por excelência, 

mas parte do ambiente dos sistemas sociais, operando acoplados a estes, a cada 

momento em que tomam parte nas comunicações dos sistemas. Esses sistemas 

funcionam operacionalmente fechados, ou seja, não recebem interferência externa, e, 

por meio do mecanismo de autopoiese, produzem os próprios elementos de seu 

funcionamento. Além disso, cada sistema social produz uma forma exclusiva de 

comunicação interna que só adquire sentido dentro do próprio sistema.159 

 
  

De fato, a comunicação é o fundamento de validade dos sistemas sociais. Neste 

sentido, 

comunicação (...) é o elemento por excelência de composição dos sistemas sociais e 

seu diferencial em relação aos outros sistemas existentes. Apenas dentro de um 

sistema social pode haver comunicação, já dentro dos sistemas psíquicos existem os 

pensamentos e ninguém tem acesso aos pensamentos dos outros, apenas às suas 

comunicações. Ninguém garante que o que alguém fala é realmente o que foi 

pensado, ou seja, ninguém tem acesso à consciência do outro. As comunicações 

funcionam dentro desta organização pré-existente, o sistema, e só produzem e 

adquirem sentido nesse sistema específico. Dessa forma, cada sistema, o político, o 

econômico, as relações amorosas, o direito, entre outros, têm seus próprios meios de 

comunicação: o poder, o dinheiro, o amor, as leis, nestes casos. As formas de 

comunicação de cada sistema são os ‘meios de comunicação simbolicamente 

generalizados’.160 

 

 Interessante observar, todavia, que Marcelo Neves estabelece críticas em alguns 

aspectos a teoria de seu coorientador, tendo sido citado pelo próprio Luhmann em sua obra. 

Além disto, Luhmann acatou em alguns aspectos as ponderações de seu aluno ao considerar a 

influência do mestre alemão, Marcelo Neves parte para o universo jurídico analisando as 

relações existentes entre as normas e constatando a existência de uma nova ordem jurídica 

mundial.  

Neste sentido, percebe-se que a economia possui um poder intrínseco que a destaca 

nas relações internacionais e a coloca num patamar de superioridade em relação a outras 

forças que atuam nos Estados. Em razão dela (economia), os Estados usam sua força e 

influência para fazer o que for preciso para garantir seus interesses financeiros, ainda que, por 

exemplo, violem decisões de órgãos internacionais multilaterais.161 

                                                           
159 Op. Cit., p. 122. 
160 Ibidem. 
161 A ordem jurídica internacional é acusada de subordinar-se demasiadamente à política, e diríamos mais 

precisamente, e em última instância, à economia. Ela decorre da associação política de Estados, os quais se 

encontram em relação de soberania, isto é, de coordenação, mas a Organização das Nações Unidas, por exemplo, 

tem em seu Conselho de Segurança apenas alguns Estados denominados grandes potências, e na prática, aqueles 

mais poderosos, como os Estados Unidos da América, mesmo contra ou sem as resoluções do referido Conselho 

patrocinam e travam guerras conforme seus interesses estratégicos ou econômicos. (NASCIMENTO, Luiz Sales 

do. O Poder Constituinte, o Direito, e uma nova ordem jurídica mundial policêntrica. Revista do Direito, São 

Paulo, 2017) 
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 Esta nova ordem mudou drasticamente as relações na sociedade cosmopolita deste 

novo século. Novos players emergiram assumindo o papel de atores internacionais de peso 

desencadeando processos geopolíticos mais caóticos e imponderáveis.  

  A guerra convencional mudou fortemente e a humanidade testemunha conflitos 

assimétricos, em que forças de uma potência bélica ou um conjunto delas avança contra forças 

opositoras basicamente armadas com fuzis. A guerra urbana também ganhou relevo uma vez 

que o discurso de um conflito Ocidente versus Oriente cresceu em boa parte do mundo e o 

fundamentalismo religioso, sobretudo no Oriente Médio, faz vítimas onde se instala. 

 Ressalte-se que a ameaça de um conflito químico e, até pior, nuclear, nunca esteve tão 

à vista da sociedade internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial como nos dias 

atuais. Esta realidade se fez sentir também nos ordenamentos jurídicos internacionais e na 

forma de aplicá-los. 

Diante desta realidade fluida162, Marcelo Neves identificou que, no âmbito do Direito 

Internacional, era preciso um mecanismo que rompesse com o velho paradigma monismo 

versus dualismo. Partindo da obra de Luhmann e acrescentando suas considerações teóricas, o 

autor invoca a necessidade da criação de um método próprio e voltado não para a ideia de 

suplantação de um ordenamento sobre o outro, mas na busca de um diálogo entre 

ordenamentos como método de mediação e garantia de direitos em todos os ordenamentos.  

 Partindo deste pressuposto, o transconstitucionalismo se descortina como uma resposta 

extremamente didática, simples e eficaz para a solução dos conflitos de normas. 

Trata-se de um novo olhar para antigos conceitos.163 Uma vez que ao invés do antigo 

pressuposto de soberania que ditava a aplicação de um ou outro ordenamento, a ideia é 

permitir um entrelaçamento dos ordenamentos jurídicos na busca de uma solução mais 

harmonizada. 

 Há uma multiplicidade de normas jurídicas em vigor e é natural que eventualmente 

haja colisão entre elas em diversos níveis. Ordens estatais, internacionais, supranacionais e 

transnacionais formam-se constantemente como corolário da globalização e possuem 

produção normativa autônoma, logo, nada mais comum do que a eventual existência de algum 

tipo de colisão entre estas normas. 

                                                           
162 Expressão atribuída ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman. 
163 O transconstitucionalismo não se confunde com o mero transjuridicismo, que pode ser observado inclusive na 

relação entre ordens jurídicas no pluralismo medieval, sobretudo entre direito canônico (e romano), direito 

urbano, direito régio e direito feudal (cf. Berman, H., 1983, figura 2, pp. 522-6 [trad. Bras. 2006, pp. 646-50]), 

pois, na experiência medieval, não se tratava de problemas constitucionais no sentido moderno, ou seja, nem de 

questões de direitos fundamentais nem de limitação e controle jurídico-positivo do poder, muito menos de 

pretensões diversas de autofundamentação do direito (em última instância e em geral, o direito tinha um 

fundamento sacro – cf. infra pp. 8-10 e 16, nota 63). (NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. XXI) 
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Desta sorte, ao invés da simples prevalência de uma norma sobre a outra em que uma 

decisão anula a outra em sentido contrário, o transconstitucionalismo busca meio de 

compatibilizar ambas as normas e extrair o que melhor há delas para que se complementem. 
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4 DIREITO DA INTEGRAÇÃO E BLOCOS REGIONAIS 

 

 Após a segunda metade do século XX, o mundo passou a vivenciar grandes 

transformações geopolíticas. A descolonização da África e Ásia estimulou o regionalismo e 

instrumentalizou os novos Estados recém-surgidos a se integrar à comunidade internacional.  

 A queda do muro de Berlim e a desintegração da União Soviética romperam com a 

bilateralidade que imperava no mundo por quase meio século entre dois modos de produção 

diametralmente opostos e promoveu o surgimento do multilateralismo à medida que houve o 

fortalecimento dos organismos internacionais e do direito internacional.  

Neste contexto, emerge o regionalismo como nova expressão de organização entre 

Estados por meio da integração econômica erigida em torno de acordos comerciais. É a busca 

pela eliminação de barreiras para garantir a livre circulação de pessoas, serviços, produtos e 

capitais. 

Todavia, engana-se quem pensa que este é um processo simples e célere. Na verdade, 

a formação de blocos econômicos164 é um processo que tem fases específicas e características 

próprias. O primeiro passo é a criação de uma zona de preferência tarifária. Trata-se da 

garantia de criação de tarifas comuns preferenciais para os países que formam o grupo 

econômico. 

Em seguida, surge uma zona de livre comércio. Neste passo, são eliminadas as 

barreiras alfandegárias incidentes sobre as mercadorias que circulam dentro do bloco 

provenientes dos países que o compõem.165No terceiro passo, ocorre uma união aduaneira. 

Neste ponto, além da ampliação do comércio interno, passa a haver a regulação do comércio 

com países externos ao bloco em conjunto. É imposta uma tarifa externa comum que permite 

negociação conjunta. O Mercosul encontra-se neste estágio. 

Posteriormente, surge o mercado comum. De fato, é no mercado comum que ocorre a 

livre circulação de pessoas, bens, produtos e serviços. É, efetivamente, uma união de Estados 

mais avançada e já bem consolidada.166 

                                                           
164 Blocos econômicos são associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e 

que tendem a adotar uma soberania comum, ou seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da soberania 

nacional em proveito do todo associado. Os desenhos desses novos mercados, antes de representar uma nova 

realidade comercial em escala mundial, tendem a transformar-se em um projeto político, resultante de uma 

decisão de Estados, que pode resultar ou não no aprofundamento da integração entre os países que formam um 

bloco econômico. (Disponível em http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/introd.htm. Acesso em 20/12/2017) 
165 Para o antigo GATT, um acordo comercial só pode ser considerado uma Zona de Livre Comércio quando 

abarcar pelo menos 80% dos bens comercializados entre seus países-membros. (Idem). 
166 No Mercado Comum circulam bens, serviços e os fatores de produção (capitais e mão-de-obra) e 

pressupõem-se a coordenação de políticas macro-econômica, devendo todos os países-membros seguir os 

mesmos parâmetros para fixar taxas de juros e de câmbio e para definir políticas fiscais. (Ibidem) 

http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/introd.htm
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A união econômica e monetária, também denominada de integração total, é o último 

ato deste amplo processo de integração. Neste momento, há uma moeda comum e um fórum 

político comum entre os Estados que fazem parte deste bloco econômico. Em tal 

circunstância, criam-se entidades transnacionais que passam a atuar dentro de todo o bloco.  

A União Europeia é exemplo deste conceito. Ao direcionar olhar para a América do 

Sul, a experiência integracionista teve início em 1960 quando 11 países da região 

participaram da criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) cujo 

objetivo era instituir uma zona de livre comércio visando ampliar o intercâmbio comercial 

entre os países da região. 

Apesar de não ter sido atingido este objetivo, o volume de comércio na região mais 

que dobrou em menos de 20 anos. Em 1969, surgiu uma nova proposta de integração na 

região com a criação do Pacto Andino, formado por Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e 

Equador, posteriormente tendo a Venezuela também ingressado neste bloco. 

Já na década de 1980, criou-se a Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI) que buscava constituir uma zona de preferências entre os países integrantes do 

bloco. No cone sul do continente, em meados da década de 1980, os países da região 

passavam por transformações intensas. 

Em vista disso, o Brasil, maior território e maior economia latino-americana, iniciou 

um processo de redemocratização que culminou com o término da ditadura militar instalada 

no país desde o golpe de 1964 e a eleição do Presidente da República, Tancredo Neves. 

Todavia, ele faleceu antes de entrar em exercício e, por esta razão, o vice-presidente da chapa, 

José Sarney, assumiu o cargo.  

A Argentina, vivenciando naquela época uma sangrenta ditadura militar e com uma 

economia cambaleando com índice de inflação chegando a quase 200% ao mês, lançou-se 

numa guerra contra a Inglaterra pela posse das ilhas Malvinas (denominadas pelos ingleses de 

Falkland Island) e sofreu uma esmagadora e humilhante derrota. Era o fim do governo militar 

naquele país. 

Então, em 1983, Raul Alfonsín é eleito presidente e inicia o processo de 

redemocratização daquele Estado. Já no Uruguai, em 1984, foi eleito presidente Julio Maria 

Sanguinetti, líder do partido Colorado, colocando um fim a ditadura militar que governava 

aquele país desde 1973. 

 A partir desta eleição, reformas constitucionais foram implementadas e a ordem 

democrática foi consolidada tornando o Uruguai um dos países mais bem avaliados 

internacionalmente. 
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No Paraguai, ao lado, desde 1954 o general de exército Alfredo Stroessner governava 

o país com mãos de ferro, tendo sido deposto apenas em 1989. Neste período, o presidente 

eleito do país Andrés Rodriguez iniciou o processo de reorganização político-econômica do 

Estado. 

Observa-se que, em maior ou menor grau, estes quatro países entraram na década de 

1990 iniciando um processo de reestruturação democrática e econômica. Vale destacar que 

Brasil e Argentina, países que possuíam grande rivalidade, iniciaram um processo intenso de 

integração. O Brasil, indiretamente, auxiliou a Argentina em sua guerra contra a Inglaterra, 

inclusive cedendo aeronaves.  

Houve, também, a abertura recíproca do programa nuclear de ambos os Estados e a 

diminuição da militarização da fronteira entre os dois países. A partir disso, a Argentina 

reorganizou suas forças armadas em seu território e as forças armadas brasileiras, uma vez 

que restava claro que a fronteira sul não era mais ameaçada, passaram a olhar para a fronteira 

norte, militarizando com maior ênfase a Amazônia por meio da criação de novos pelotões, 

destacamentos, bases fluviais, bases aéreas, etc. 

Tudo isto propiciou maior avanço no processo de integração regional por meio de 

relações de confiança mútua. Ao mesmo tempo, restava claro que, unidos, os dois países 

tinham muito mais a ganhar. As cadeias produtivas de ambos, em vários aspectos, provavam-

se complementares o que instigava comércio mais aprofundado. 

Neste contexto, tendo ainda que lidar com a globalização que se expandia pelo mundo 

propagando o livre comércio e integração entre Estados, iniciaram-se as tratativas para a 

criação de um bloco comercial na região.167 

Desse modo, começa a ganhar forma o Mercado Comum do Sul ou, simplesmente, 

Mercosul.  

 

4.1 Origem, evolução e perspectivas do Mercosul 

 

 A aproximação entre Brasil e Argentina deu o tom para o surgimento do Mercosul. 

Em novembro de 1985, os presidentes José Sarney e Raúl Alfosín assinaram a Declaração de 

Iguaçu visando maior integração no cone sul.  

                                                           
167 As mudanças ocorridas durante a década de 80 e 90, principalmente o neoliberalismo como diretrizes de 

políticas econômicas do Consenso de Washington, criaram um contexto que possibilitou “a passagem para uma 

nova forma de regionalismo econômico”, chamada de integração profunda. (RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de 

Souza. Mercosul: direito da integração e solução de controvérsias. Arraes Editores. Belo Horizonte, MG. 2012, 

p. 41)  
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 Em seguida, em 1988, foi celebrado o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento que estabelecia como objetivo a constituição de um espaço econômico 

comum no prazo máximo de dez anos, por meio do livre comércio. 

 Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai celebraram o Tratado de Assunção 

para a criação do Mercado Comum do Sul.168De fato e de direito, este é o marco formal do 

surgimento deste novo mecanismo de integração regional surgido na América do Sul e, 

preliminarmente, visto com descrença e ceticismo por alguns. 

 Todavia, o processo de integração inicialmente testemunhou importantes avanços seja 

por causa do fluxo comercial que permitiu renovação das macroeconomias dos países-

membros, seja pela formação de um vigoroso mercado consumidor surgido por meio da 

ascensão de uma nova classe média, ávida por adquirir novos produtos, insumos e serviços. 

 O Tratado de Assunção deixa evidente: 

ARTIGO 1 - Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá 

estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado 

Comum do Sul" (MERCOSUL). Este Mercado Comum implica: 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, 

entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à 

circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; 

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a 

coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; 

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes de 

comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de 

serviços, alfandegárias, de transporte e comunicações e outras que se acordem, a fim 

de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, e 

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.169 

 

 Uma vez que o Mercosul estava consolidado, era preciso aprimorá-lo. Neste consenso 

evolutivo, em 1994 é assinado o Protocolo de Ouro Preto, tratando de aspectos institucionais 

do bloco e ampliando a sua estrutura jurídica. O Mercosul passa a ser pessoa jurídica de 

direito internacional e, efetivamente, avançando. 

 Em janeiro de 1995, o Mercosul torna-se uma união aduaneira. Apesar de, 

formalmente, este ser o atual ‘status’ do Mercosul, alguns autores não concordam com esta 

realidade, entendendo que esta organização intergovernamental se situa mais entre uma zona 

de livre comércio incompleta e uma união aduaneira imperfeita.  

                                                           
168 A criação do MERCOSUL não pode ser imaginada fora dos marcos jurídicos e políticos surgidos com a 

redemocratização dos países latino-americanos. A complexidade da criação de um Mercado Comum entre 

economias com características diversas exige negociação contínua e capacidade de diálogo. A discussão em 

torno da institucionalidade e da elaboração dos macromodelos jurídicos do MERCOSUL não se pode restringir 

às esferas governamentais. (JUNIOR, Alberto do Amaral. Curso de Direito Internacional Público. 5ª edição. 

Editora Atlas. São Paulo, SP. 2016, p. 460) 
169 BRASIL. Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991.  
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El conjunto de reglas que disciplinan el bloque son essencialmente de derecho de la 

Integración, es decir, reglas de carácter internacional, pero orientadas a establecer 

um conjunto de condicionantes de aproximación normativa en los más variados 

sectores entre los Estados que se asocian em uma organización internacional que 

busca la integración econômica.170 

 

 No Brasil, o plano real permitiu a estabilização da economia o que fez com que 

houvesse uma explosão de compras brasileiras nos países do Mercosul. Isto fez o comércio 

dentro do bloco crescer significativamente ao passo que um grande aporte de investimentos 

estrangeiros na região passou a ser feito em razão da alta taxa de juros.   

 Em 1997, mais precisamente no segundo semestre, eclodiu a crise asiática que levou a 

desaceleração da atividade econômica. Para combater este efeito inoportuno, o Mercosul 

aumentou a tarifa externa comum (TEC) em 3%. 

 Uma nova turbulência se apresentou em 1999, quando o Brasil decidiu pela 

desvalorização cambial de sua moeda, provocando fortes reações do governo argentino. A 

alegação, vinda principalmente do setor privado, era de que os produtos argentinos perderam 

competitividade no mercado brasileiro e aumentaram desproporcionalmente as exportações 

brasileiras para aquele país.  

 Logo, a Argentina passou a adotar medidas protecionistas contra produtos de 

exportação brasileira. Após diversos debates, o governo brasileiro diplomaticamente apontou 

o caminho das represálias para trazer a Argentina à mesa de negociações. Diante desse fato, 

era visível que o Mercosul precisava ser repensado. Então, em 2000, foi lançada a agenda de 

Buenos Aires em que os Estados-membros comprometiam-se a avaliar os novos caminhos 

deste bloco regional no século XXI buscando soluções para diversos impasses.171 

 Questões como “o aprofundamento dos aspectos institucionais, coordenação 

macroeconômica, regimes aduaneiros, incentivos aos investimentos, tarifa externa comum, 

defesa comercial e da concorrência”172 foram novamente tratados. 

 Estes e outros temas foram sendo amplamente debatidos e o bloco vai ganhando mais 

força ao longo dos anos 2000. Em 2002, é assinado o Protocolo de Olivos que cria o Tribunal 

Permanente de Revisão. 

 Em 2004, foi criado o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) 

que passa a exercer suas funções em 2007.173Em 2005, é instituído o Parlamento do Mercosul.  

                                                           
170 MENEZES, Wagner. Direito Internacional en América Latina. Brasília: FUNAG, 2010, p. 197. 
171 RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Op. Cit., p. 45. 
172 Ibidem. 
173 Merece especial destaque a criação, em 2005, do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL, por 

meio do qual são financiados projetos de convergência estrutural e coesão social, contribuindo para a mitigação 

das assimetrias entre os Estados Partes. Em operação desde 2007, o FOCEM conta hoje com uma carteira de 



79 
 

Em seguida, em 2007, o Instituto Social do Mercosul é criado e, em 2009, o Instituto de 

Políticas Públicas de Direitos Humanos. Em 2010, foi aprovado o Plano Estratégico de Ação 

Social do Mercosul e o estabelecimento do cargo de Alto Representante-Geral do Mercosul. 

Fato que merece destaque, a adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul 

deu-se no ano de 2012. Seguindo o rito do Mercosul, o referido país apresentou solicitação 

por escrito ao Conselho de Mercado Comum do Mercosul (CMC) e a aprovação deveria 

ocorrer por unanimidade. 

Após a aprovação, é subscrito um protocolo de adesão que deve ser incorporado aos 

ordenamentos jurídicos internos do aderente e Estados Parte.  Esta incorporação exige 

aprovação do Poder Legislativo de cada um dos componentes do bloco. Assim, o protocolo de 

adesão plena da Venezuela já havia sido aprovado por Argentina, Brasil e Uruguai, mas o 

Legislativo do Paraguai, sobretudo por razões de desentendimentos políticos, não havia ainda 

ratificado este protocolo. 

Em razão disso, a Venezuela, então governada por Hugo Chavez, não estava 

oficialmente incorporada ao bloco. Todavia, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi 

destituído do cargo em um processo de impeachment notório por ter se consumado em apenas 

24 horas. 

Por esta circunstância, a administração do Mercosul compreendeu que houve uma 

ruptura com a ordem democrática no Paraguai e, por esta razão, violação da cláusula 

democrática do Mercosul. Tal cláusula especifica o seguinte: 

 

Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bolívia e 

Chile 

Artigo 1 

A plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o 

desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados Partes do presente 

Protocolo. 

Artigo 5 

Quando as consultas mencionadas no artigo anterior resultarem infrutíferas, os 

demais Estados Partes do presente Protocolo, no âmbito específico dos Acordos de 

Integração vigentes entre eles, considerarão a natureza e o alcance das medidas a 

serem aplicadas, levando em conta a gravidade da situação existente. 

Tais medidas compreenderão desde a suspensão do direito de participar nos 

diferentes órgãos dos respectivos processos de integração até a suspensão dos 

direitos e obrigações resultantes destes processos.174 

 

                                                                                                                                                                                     
projetos de mais de US$ 1,5 bilhão, com particular benefício para as economias menores do bloco (Paraguai e 

Uruguai). O fundo tem contribuído para a melhoria em setores como habitação, transportes, incentivos à 

microempresa, biossegurança, capacitação tecnológica e aspectos sanitários. (Disponível em 

http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul#CRONO. Acesso em 03/12/2017.) 
174 BRASIL. Decreto nº 4.210, de 24 de abril de 2002. 

http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul#CRONO
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 Diante da suspensão do Paraguai, o entendimento externado pelos demais países-

membros do Mercosul é o de que não havia mais impedimento para que a Venezuela aderisse 

plenamente ao bloco uma vez que o único Estado que ainda impunha objeções à sua entrada 

temporariamente não mais fazia parte do Mercosul. 

 Por conseguinte, a partir de 31 de julho de 2012, a Venezuela tornou-se membro pleno 

do Mercosul.175Este passou a contar com cinco membros plenos. Contudo, a situação 

venezuelana passou a mudar drasticamente e o país paulatinamente foi mergulhando em um 

forte descontrole econômico, político e social. 

 Após o falecimento de Hugo Chavez, assume o poder o vice-presidente, Nicolás 

Maduro. A crise se agrava e Maduro toma diversas atitudes consideradas violentas e 

arbitrárias, típicas de um Estado não democrático. Em razão disso, em 1° de dezembro de 

2016, a Venezuela foi suspensa do Mercosul, por não cumprir com as diretrizes do bloco, 

entre os quais a cláusula democrática e o compromisso com a promoção e proteção dos 

direitos humanos. 

 Em sequência, em 05 de agosto de 2017, a República Bolivariana da Venezuela foi 

notificada da suspensão de todos os seus direitos e obrigações inerentes à sua condição de 

Estado Parte do Mercosul, com fundamento nas disposições do Protocolo de Ushuaia, em 

especial, a cláusula democrática. 

 Hodiernamente, os membros do bloco afirmam a necessidade de renovação. Em 

verdade,  

o Mercosul somente poderá ser completamente efetivado no momento em que 

houver um mínimo de comprometimento social com as metas governamentais 

assumidas previamente. Este fato é incompatível com a lógica de limitação e 

exclusão da participação social que domina os governos autoritários. Da mesma 

forma que a redemocratização dos países-membros do Tratado de Assunção criou as 

condições necessárias de cooperação regional, o retrocesso democrático é o maior 

risco para o processo de integração.176 

 

                                                           
175 Importante ressaltar que esta circunstância recebeu muitas críticas de diversos autores. Por todos, Celso Lafer 

considera “que na suspensão do Paraguai houve falhas muito mais graves do devido processo legal na aplicação 

do Protocolo de Ushuaia (...). A decisão da suspensão, tal como foi tomada, representa a suméria execução de 

uma sanção – a do art. 5 do Protocolo de Ushuaia, sem um apropriado processo de conhecimento, previsto no art. 

4 do mesmo Protocolo. Por isso, na sua não fundamentada celeridade, fere o devido processo legal inerente aos 

direitos humanos no plano internacional, agravado por um desrespeito específico ao princípio de não 

intervenção. (...) A ilegalidade desta decisão terá consequências substantivas para a política externa brasileira 

(...). Em primeiro lugar, compromete o soft power e a credibilidade internacional do país (...). Em síntese, a 

decisão tomada em Mendoza corroeu, inutilmente, décadas de um válido trabalho diplomático do Brasil. Por isso 

foi, na perspectiva do política externa brasileira e dos interesses nacionais, não só uma decisão caracterizada por 

uma inequívoca ilegalidade, de grande imperícia jurídica, mas também uma ação diplomática imprudente, que 

não passa pelo teste da oportunidade e da eficiência. (LAFER, Celso. Op. Cit., pp. 33, 34 e 36)  
176 JUNIOR, Alberto do Amaral. Op. Cit., p. 460.  
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 Por outro lado, o Mercosul é uma experiência de integração que já dura mais de 20 

anos e promoveu um profundo incremento no comércio entre os países-membros do bloco. 

Como exemplo, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da 

China e Estados Unidos da América177. 

 Ainda, 72% do território sul-americano pertence aos membros do bloco e 70% da 

população. A Bolívia já cumpriu todos os requisitos para tornar-se membro pleno do 

Mercosul, faltando apenas que o Poder Legislativo de cada Estado ratifique a adesão.  

 Além disso, são Estados Associados do Mercosul o Equador, o Peru e o Chile. 

Também são Guiana e Suriname. Todos os países da América do Sul participam do Mercosul, 

seja como Estado Parte, seja como Associado. Além destes, México e Nova Zelândia 

participam como Estados Observadores do Mercosul. 

 Os mais recentes discursos dos presidentes do Brasil e Argentina a respeito do 

Mercosul, como no fórum econômico mundial em Davos, expõem um Mercosul em fase de 

renovação e voltados para o livre comércio e o neoliberalismo.  

 É um esforço para afastar a imagem de isolamento e populismo que travou a 

ampliação de negócios e investimentos. Neste cenário, e em resposta à volta de atitudes 

isolacionistas e protecionistas, especialmente dos Estados Unidos da América, o foco dos 

países-membros do Mercosul tem sido conseguir concluir um acordo que se estende por mais 

de 22 anos de negociação com a União Europeia. 

 Frise-se, todavia, que há diversos entendimentos, inclusive no Brasil, de que é melhor 

dar um passo atrás. Fazer com que o Mercosul deixe de ser uma união aduaneira para voltar a 

ser uma zona de livre comércio.  

Assim, seria possível que o Brasil buscasse satisfazer seus interesses por meio de 

acordos bilaterais ao invés de acordos multilaterais em que todos os Estados-membros 

tivessem que concordar com as negociações. 

Para muitos, este elemento engessa e atrapalha o desenvolvimento econômico do país 

à medida que limita a inserção econômica do país no comércio mundial. 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/06/china-lidera-ranking-de-maiores-compradores-

do-brasil. Acesso em 22/12/2017) 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/06/china-lidera-ranking-de-maiores-compradores-do-brasil
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/06/china-lidera-ranking-de-maiores-compradores-do-brasil
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4.2 Estrutura do Mercosul 

 

 Quando o Tratado de Assunção foi assinado pelos Estados fundadores do Mercosul, 

havia um certo grau de indeterminação no que concerne a que tipo de bloco comercial estava 

sendo criado. 

 A rigor, o fim colimado parece ser o de criar uma união aduaneira, ou seja, eliminar 

totalmente as barreiras alfandegárias e não alfandegárias entre os países-membros e criar uma 

política comercial comum em relação a outros países fora do bloco. 

 A cooperação intergovernamental e o consenso são a base para qualquer decisão no 

Mercosul. A partir de 1994 com a celebração do Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul 

ingressa em uma nova fase em que, além de adquirir personalidade jurídica de direito 

internacional, também ganha maior estrutura e organização para cumprir seus objetivos. 

 Na classificação de Pereira178, os órgãos que compõem a estrutura do Mercosul são os 

de poder decisório ou normativo e os de representação. De acordo com o referido Protocolo e 

alterações posteriores, o Mercosul possui a seguinte estrutura: 

 

I - O Conselho do Mercado comum (CMC); 

II - O Grupo Mercado Comum (GMC); 

III - A Comissão de Comércio do Mercosul (CCM); 

  

Estes três primeiros sendo órgãos que possuem competência para adotar normas que 

irão reger as relações que se estabelecem no âmbito do bloco. Dando seguimento, os demais 

órgãos são visualizados como de representação, sendo os seguintes: 

IV – Parlamento; 

V – Secretaria Administrativa; 

VI – Comitês Técnicos; 

VII – Foro Consultivo Econômico-Social; 

 

 Numa análise mais aprofundada, estes órgãos possuem características e atribuições 

próprias sendo estas as seguintes: 

a) Conselho do Mercado Comum (CMC) - órgão superior do Mercosul ao qual 

incumbe a condução política do processo de integração e a tomada de decisões para assegurar 

o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assunção e para lograr a 

constituição final do mercado comum.179  

                                                           
178 Apud RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Op. Cit., p. 47. 
179 Protocolo de Ouro Preto, artigo 3º. 
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O Conselho do Mercado Comum possui funções e atribuições próprias.180 Este órgão é 

integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministro da Economia, ou seus 

equivalentes, dos Estados Partes. 

b) Grupo de Mercado Comum (GMC) – é o órgão executivo do Mercosul. O Grupo 

Mercado Comum será integrado por quatro membros titulares e quatro membros alternos por 

país, designados pelos respectivos Governos, dentre os quais constar necessariamente 

representantes do Ministérios das Relações Exteriores, dos Ministérios da Economia (ou 

equivalentes) e dos Bancos Centrais.  

O Grupo Mercado comum será coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores 

e terá funções e atribuições específicas.181 

                                                           
180 Protocolo de Ouro Preto, artigo 8º:  

São funções a atribuições do Conselho do Mercado Comum: 

I - vela pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de sus Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito; 

II - formular políticas e promover as ações necessárias à conformação do mercado comum; 

III - exercer a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul; 

IV - negociar e firmar acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organizações 

internacionais. Estas funções podem ser delegadas ao Grupo Mercado Comum por mandato expresso, nas 

condições estipuladas no inciso VII do artigo 14; 

V - manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas pelo Grupo Mercado Comum; 

VI - criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que lhe sejam remetidos pelas mesmas; 

VII - criar órgãos que estime pertinentes, assim como modificá-los ou extingui-los; 

VIII - esclarecer, quando estime necessário, o conteúdo e o alcance de suas Decisões; 

IX - designar o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul; 

X - adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária; 

XI - homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum. 

  
181 Protocolo de Ouro Preto, artigo 14. 

São funções e atribuições do Grupo Mercado Comum: 

I - velar, nos limites de suas competências, pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos 

Acordos firmados em seu âmbito; 

II - propor projetos de Decisão ao Conselho do Mercado Comum; 

III - tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões adotadas pelo Conselho do Mercado Comum; 

IV - fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do mercado comum; 

V - criar, modificar ou extinguir órgãos tais como subgrupos de trabalho e reuniões especializadas, para o 

cumprimento de seus objetivo; 

VI - manifestar-se sobre as propostas ou recomendações que lhe forem submetidas pelos demais órgãos do 

Mercosul no âmbito de suas competências; 

VII - negociar com a participação de representantes de todos os Estados Partes, por delegação expressa do 

Conselho do Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos em mandatos específicos concedidos para este 

fim, acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais. O Grupo 

Mercado Comum, quando dispuser de mandato para tal fim, procederá à assinatura dos mencionados acordos. O 

Grupo Mercado Comum, quando autorizado pelo Conselho do Mercado Comum, poderá delegar os referidos 

poderes à Comissão de Comércio do Mercosul. 

VIII - aprovar o orçamento e a prestação de contas anual apresentada pela Secretaria Administrativa do 

Mercosul; 

IX - adotar resoluções em matéria financeira e orçamentária, com base nas orientação emanadas do Conselho do 

Mercado Comum; 

X - Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu Regimento Interno; 

XI - organizar as reuniões do Conselho do Mercado Comum e preparar os relatórios e estudos que este lhe 

solicitar; 

XII - eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul; 



84 
 

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos, o 

Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente, representantes de 

outros órgãos da Administração Pública ou da estrutura institucional do Mercosul. O Grupo 

Mercado Comum reunir-se-á de forma ordinária ou extraordinária, quantas vezes se fizerem 

necessárias, nas condições estipuladas por ou Regimento Interno. 

c) Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) - órgão encarregado de assistir o 

Grupo Mercado Comum, compete velar pela aplicação dos instrumentos de política comercial 

comum acordados pelos Estados Partes para o funcionamento da união aduaneira, bem como 

acompanhar e revisar os temas e matérias relacionados com as políticas comerciais comuns, 

com o comércio infra-Mercosul e com terceiros países.   

A Comissão de Comércio do Mercosul será integrada por quatro membros titulares e 

quatro membros alternos por Estado Parte e será coordenada pelos Ministérios das Relações 

Exteriores. Assim como os demais órgãos, a Comissão também tem atribuições próprias.182 

                                                                                                                                                                                     
XIII - supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do Mercosul; 

XIV - homologar os Regimentos Internos da Comissão de Comércio e do Foro Consultivo Econômico-Social; 

Além das funções e atribuições estabelecidas nos artigos 16 e 19 do presente Protocolo, caberá à Comissão de 

comércio do Mercosul considerar reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da Comissão de Comércio 

do Mercosul, originadas pelos Estados Partes ou demandas de particulares- pessoas físicas ou jurídicas, - 

relacionadas com as situações previstas nos artigos 1 ou 25 do Protocolo de Brasília, quando estiverem em sua 

área de competência. 

Parágrafo primeiro - O exame das referidas reclamações no âmbito da Comissão de Comércio do Mercosul; não 

obstará a ação do Estado Parte que efetuou a reclamação ao amparo do Protocolo de Brasília para Solução de 

Controvérsias. 

Parágrafo segundo - As reclamações originadas nos casos estabelecidos no presente artigo obedecerão o 

procedimento previsto no anexo deste Protocolo. 
182  Idem, artigo 19: 

São funções e atribuições da Comissão de Comércio do Mercosul: 

I - velar pela aplicação dos instrumentos comuns de política comercial infra-Mercosul e com terceiros países, 

organizações intencionais e acordos de comércio; 

II - considerar e pronunciar-se sobre as solicitações apresentadas pelos Estados Partes com respeito à aplicação e 

ao cumprimento da tarifa externa comum e dos demais instrumentos de política comercial comum; 

III - acompanhar a aplicação dos instrumentos de política comercial comum nos Estados Partes; 

IV - analisar a evolução dos instrumentos de políticas comercial comum para o funcionamento da união 

aduaneira e formular propostas a respeito ao Grupo Mercado Comum; 

V - tomar as decisões vinculadas à administração e à aplicação de tarifa externa comum e dos instrumentos de 

política comercial comum acordados pelos Estados Partes: 

VI - informar ao Grupo Mercado Comum sobre a evolução e a aplicação dos instrumentos de política comercial 

comum, sobre o trâmite das solicitações recebidas e sobre as decisões adotadas a respeito delas; 

VII - propor ao Grupo Mercado Comum novas normas ou modificações às normas existentes referentes à 

matéria comercial e aduaneira do Mercosul; 

VIII - propor a revisão das alíquotas tarifárias de itens específicos da tarifa comum, inclusive para contemplar 

casos referentes a novas atividades produtivas no âmbito do Mercosul.; 

IX - estabelecer os comitês técnicos necessários ao adequado cumprimento de suas funções, bem como dirigir e 

supervisionar as atividades dos mesmos; 

X - desempenhar as tarefas vinculadas à política comercial comum que lhe solicite o Grupo Mercado Comum; 

XI - adotar o Regimento Interno, que submeterá ao Grupo Mercado Comum para sua homologação. 
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A Comissão de Comércio do Mercosul reunir-se-á pelo menos uma vez por mês ou 

sempre que solicitado pelo Grupo Mercado Comum ou por qualquer dos Estados Partes. 

 

d) Parlamento do Mercosul – não constava no Protocolo de Ouro Preto, tendo sido 

constituído em 2006 por meio do Protocolo Constitutivo em substituição a Comissão 

Parlamentar Conjunta. É órgão de representação dos povos dos países-membros, 

independente, autônomo e monocameral. 

Para tal, o Parlamento segue como propósitos:  

 

1. Representar os povos do MERCOSUL, respeitando sua pluralidade ideológica e 

política. 2. Assumir a promoção e defesa permanente da democracia, da liberdade e 

da paz. 3. Promover o desenvolvimento sustentável da região com justiça social e 

respeito à diversidade cultural de suas populações. 4. Garantir a participação dos 

atores da sociedade civil no processo de integração. 5. Estimular a formação de uma 

consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a integração. 6. 

Contribuir para consolidar a integração latino-americana mediante o 

aprofundamento e ampliação do MERCOSUL. 7. Promover a solidariedade e a 

cooperação regional e internacional183 

 

 Observa-se que o Parlamento foi criado com o claro objetivo de permitir maior 

integração da sociedade civil ao Mercosul por meio de participação de representantes 

populares neste órgão. Para tal, o Parlamento, assim como os demais órgãos, exerce 

competências específicas.184 

                                                           
183 Protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul, artigo 2º. 
184 _____, artigo 4. O Parlamento terá as seguintes competências: 

1. Velar, no âmbito de sua competência, pela observância das normas do MERCOSUL. 2. Velar pela 

preservação do regime democrático nos Estados Partes, de acordo com as normas do MERCOSUL, e em 

particular com o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL, na República da 

Bolívia e República do Chile. 3. Elaborar e publicar anualmente um relatório sobre a situação dos direitos 

humanos nos Estados Partes, levando em conta os princípios e as normas do MERCOSUL. 4. Efetuar pedidos de 

informações ou opiniões por escrito aos órgãos decisórios e consultivos do MERCOSUL estabelecidos no 

Protocolo de Ouro Preto sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do processo de integração. Os pedidos 

de informações deverão ser respondidos no prazo máximo de 180 dias. 5. Convidar, por intermédio da 

Presidência Pro Tempore do CMC, a representantes dos órgãos do MERCOSUL, para informar e/ou avaliar o 

desenvolvimento do processo de integração, intercambiar opiniões e tratar aspectos relacionados com as 

atividades em curso ou assuntos em consideração. 4 6. Receber, ao final de cada semestre a Presidência Pro 

Tempore do MERCOSUL, para que apresente um relatório sobre as atividades realizadas durante dito período. 7. 

Receber, ao início de cada semestre, a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL, para que apresente o programa 

de trabalho acordado, com os objetivos e prioridades previstos para o semestre. 8. Realizar reuniões semestrais 

com o Foro Consultivo Econômico -Social a fim de intercambiar informações e opiniões sobre o 

desenvolvimento do MERCOSUL. 9. Organizar reuniões públicas, sobre questões vinculadas ao 

desenvolvimento do processo de integração, com entidades da sociedade civil e os setores produtivos. 10. 

Receber, examinar e si for o caso encaminhar aos órgãos decisórios, petições de qualquer particular, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, dos Estados Partes, relacionadas com atos ou omissões dos órgãos do MERCOSUL. 

11. Emitir declarações, recomendações e relatórios sobre questões vinculadas ao desenvolvimento do processo 

de integração, por iniciativa própria ou por solicitação de outros órgãos do MERCOSUL. 12. Com o objetivo de 

acelerar os correspondentes procedimentos internos para a entrada em vigor das normas nos Estados Partes, o 

Parlamento elaborará pareceres sobre todos os projetos de normas do MERCOSUL que requeiram aprovação 

legislativa em um ou vários Estados Partes, em um prazo de noventa dias (90) a contar da data da consulta. Tais 
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 Os atos do Parlamento compreendem pareceres, projetos de normas, anteprojetos de 

normas, declarações, recomendações, relatórios e disposições. 

 

 e) Secretaria Administrativa do Mercosul – concebida para servir de arquivo para 

os instrumentos legais de interesse do bloco funcionando como órgão de apoio operacional.185 

A Secretaria Administrativa do Mercosul estará a cargo de um Diretor, o qual será 

nacional de um dos Estados Partes. Será eleito pelo Grupo Mercado Comum, em bases 

rotativas prévia consulta aos Estados Partes, e designado pelo Conselho do Mercado Comum.  

Terá mandato de dois anos, vedada a reeleição. 

 

                                                                                                                                                                                     
projetos deverão ser encaminhados ao Parlamento pelo órgão decisório do MERCOSUL, antes de sua aprovação. 

13. Propor projetos de normas do MERCOSUL para consideração pelo Conselho do Mercado Comum, que 

deverá informar semestralmente sobre seu tratamento. 14. Elaborar estudos e anteprojetos de normas nacionais, 

orientados à harmonização das legislações nacionais dos Estados Partes, os quais serão comunicados aos 

Parlamentos nacionais com vistas a sua eventual consideração. 15. Desenvolver ações e trabalhos conjuntos com 

os Parlamentos nacionais, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos do MERCOSUL, em particular 

aqueles relacionados com a atividade legislativa. 16. Manter relações institucionais com os Parlamentos de 

terceiros Estados e outras instituições legislativas. 17. Celebrar, no âmbito de suas atribuições, com o 

assessoramento do órgão competente do MERCOSUL, convênios de cooperação ou de assistência técnica com 
organismos públicos e privados, de caráter nacional ou internacional. 18. Fomentar o desenvolvimento de 

instrumentos de democracia representativa e participativa no MERCOSUL. 19. Receber dentro do primeiro 

semestre de cada ano um relatório sobre a execução do orçamento da Secretaria do MERCOSUL do ano 

anterior. 20. Elaborar e aprovar seu orçamento e informar sobre sua execução ao Conselho do Mercado Comum 

no primeiro semestre do ano, posterior ao exercício. 21. Aprovar e modificar seu Regimento interno. 22. Realizar 

todas as ações pertinentes ao exercício de suas competências. 
185 Protocolo de Ouro Preto, artigo 32. 

A Secretaria Administrativa do Mercosul desempenhará as seguintes atividades: 

I - servir como arquivo oficial da documentação do Mercosul; 

II - realizar a publicação e a difusão das decisões adotadas no âmbito do Mercosul. Nesse contexto, lhe 

corresponderá: 

i) realizar, em coordenação como os Estados Partes, as traduções autênticas para os idiomas espanhol e 

português de todas as decisões adotadas pelos órgãos da estrutura institucionais do Mercosul, conforme previsto 

no Artigo 39; 

ii) editar o Boletim Oficial do Mercosul; 

III - organizar os aspectos logísticos das reuniões do Conselho do Mercosul Comum, do Grupo Mercado Comum 

e da Comissão da Comércio do Mercosul e, dentro de suas possibilidades, dos demais órgãos do Mercosul, 

quando as mesmas forem realizadas em sua sede permanente. No que se refere às reuniões realizadas fora de sua 

sede permanente, a Secretaria Administrativa do Mercosul fornecerá apoio ao Estado que sediar o evento; 

IV - informar regularmente os estados partes sobre as medidas implementadas por cada pais para incorporar em 

seu ordenamento jurídico as normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo; 

V - registar as listas nacionais dos árbitros e especialistas, bem como desempenhar outras tarefas determinadas 

pelo Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro de 1991; 

VI - desempenhar as tarefas que lhe sejam solicitadas pelo Conselho do Mercado Comum, pelo Grupo Mercado 

Comum e pela Comissão do Comércio do Mercosul. 

VII - elaborar seu projeto de orçamento e uma vez aprovado pelo Grupo Mercado Comum, praticar todos os atos 

necessários à sua correta execução; 

VIII - apresentar anualmente ao Grupo Mercado Comum a sua prestação de contas, bem como relatórios sobre 

suas atividades; 
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f) Comitês Técnicos – o Protocolo de Ouro Preto admite, no art. 19, IX, a criação de 

comitês técnicos. Trata-se de atribuição da Comissão de Comércio do Mercosul e estes 

comitês exercem a função de órgãos de apoio e assessoria.  

Estes entes procedem à coleta de dados para a elaboração de pareceres sobre a 

aplicação das políticas comerciais comuns que, contudo, não são vinculantes. “São compostos 

por membros designados por cada um dos Estados partes por intermédio das respectivas 

Seções Nacionais.”186 

Devem decidir em caráter consensual. 

 

g) Foro Consultivo Econômico-Social – exemplo do maior esforço em ampliar a 

participação da sociedade nas decisões que concernem à integração. Importante meio para 

promover a democratização do Mercosul e dar maior transparência e visibilidade ao bloco.187 

Manifesta-se mediante recomendações ao Grupo Mercado Comum. 

  

 

4.3 Solução de conflitos no Mercosul 

 

 O Protocolo de Assunção asseverou a necessidade da criação de um sistema provisório 

de solução de divergências188 no Mercosul até o advento de um mecanismo permanente. 

Desta determinação, em 1991, foi assinado o Protocolo de Brasília.  

                                                           
186 JUNIOR, Alberto do Amaral. Op. Cit., p.473. 
187 REGIMENTO INTERNO DO FORO CONSULTIVO ECONÔMICO-SOCIAL DO MERCOSUL 

Artigo 2º. O FCES terá como principais atribuições:  

I - pronunciar-se, no âmbito de sua competência, emitindo Recomendações, seja por iniciativa própria ou sobre 

consultas que, acompanhando informação suficiente, realizem o GMC e demais órgãos do Mercosul. Estas 

Recomendações podem referir-se tanto às questões internas do Mercosul quanto à relação deste com outros 

países, organismos internacionais e outros processos de integração; 

II - cooperar ativamente para promover o progresso econômico e social do Mercosul, tendente a criação de um 

mercado comum e sua coesão econômica e social; 

III - acompanhar, analisar e avaliar o impacto social e econômico derivado das políticas destinadas ao processo 

de integração e as diversas fases de sua implementação, seja a nível setorial, nacional, regional ou internacional; 

IV - propor normas e políticas econômicas e sociais em matéria de integração; 

V - realizar investigações, estudos, seminários ou eventos de natureza similar sobre questões econômicas e 

sociais de relevância para o Mercosul; 

VI - estabelecer relações e realizar consultas com instituições nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, 

quando for conveniente ou necessário para o cumprimento de seus objetivos; 

VII - contribuir para uma maior participação da sociedade no processo de integração regional, promovendo a real 

integração no Mercosul e difundindo sua dimensão econômico e social; 

VIII - Tratar qualquer outra questão que tenha relação com o processo de integração. 
188 PROTOCOLO DE ASSUNÇÃO, Anexo III 

1. As controvérsias que possam surgir entre os Estados Partes como consequência da aplicação do Tratado serão 

resolvidas mediante negociações diretas. (...) 
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 O referido Protocolo enfatizava a busca da negociação direta para solução de conflitos. 

Caso esta não fosse suficiente, deveria buscar-se a conciliação por meio da intervenção do 

Grupo Mercado Comum.  

Se ainda assim, esta não fosse obtida, seria constituído um Tribunal Arbitral ad hoc. 

Não poderia haver recurso das decisões deste tribunal. Ainda, importante mencionar que o 

próprio Protocolo já mencionava que deveria ser instituído um sistema permanente para 

resolução de conflitos no Mercosul.189 

 Posteriormente, em 1994, o Protocolo de Ouro Preto, em seu artigo 44, dispôs que: 

 

Antes de culminar o processo de convergência da tarifa externa comum, os Estados 

Partes efetuarão uma revisão do atual sistema de solução de controvérsias do 

Mercosul, com vistas à adoção do sistema permanente a que se refere o item 3 do 

Anexo III do Tratado de Assunção e o artigo 34 do Protocolo de Brasília. 

 

Foi em 1999 que a primeira arbitragem foi realizada no Mercosul, fruto do 

degringolamento das relações comerciais no bloco após a crise internacional e a 

desvalorização do câmbio no Brasil. Durante toda a vigência do Protocolo de Brasília, houve 

21 disputas. 

De fato, levando-se em conta o comércio entre os países do bloco e verificando-se as 

constantes crises que oscilam internacionalmente, conclui-se que foram poucas as disputas 

surgidas no âmbito do Mercosul. 

Tal circunstância pode ser justificada pela própria maneira com que a composição de 

litígios é dirimida nas instâncias do bloco. A negociação direta ou intermediada pelo Grupo 

Mercado Comum é o que realmente atua para solucionar conflitos. 

O componente político tem um peso inquestionável no Mercosul uma vez que não é 

por acaso que, periodicamente, os Presidentes dos países-membros do bloco encontram-se e 

agem para aparar animosidades e criar meios de ampliar relações. 

Então, em 2002, um novo Protocolo é concebido na cidade de Olivos, Argentina. O 

objetivo deste Protocolo é ampliar a estrutura jurisdicional do sistema sem, entretanto, 

diminuir a relevâncias das negociações político-diplomáticas.  

Para isto, foi criado o Tribunal Permanente de Revisão (TPR), cuja principal 

atribuição é julgar, em grau de recurso, as decisões dos tribunais arbitrais ad hoc.  

                                                                                                                                                                                     
3. Até 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes adotarão um Sistema Permanente de Solução de Controvérsias 

para o Mercado Comum. 

 
189 PROTOCOLO DE BRASILIA, Art. 34: 

O presente Protocolo permanecerá vigente até que entre em vigor o Sistema Permanente de Solução de 

Controvérsias para o Mercado Comum, a que se refere o item 3 do Anexo III do Tratado de Assunção. 
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Considerando o princípio do duplo grau de jurisdição passa a fazer parte da estrutura de 

solução de conflitos do Mercosul. 

Inicialmente, os Estados Partes numa controvérsia procurarão resolvê-la, mediante 

negociações diretas. As negociações diretas não poderão, salvo acordo entre as partes na 

controvérsia, exceder um prazo de quinze dias a partir da data em que uma delas comunicou à 

outra a decisão de iniciar a controvérsias.  

Após, os Estados partes em uma controvérsia informarão ao Grupo Mercado Comum, 

por intermédio da Secretaria Administrativa do Mercosul, sobre as gestões que se realizarem 

durante as negociações e os resultados das mesmas. 

Caso as tratativas diretas resultem em falha, o Protocolo faculta às partes a opção de 

submeter a divergência ao exame do Grupo Mercado Comum, que permitirá que as partes 

exponham suas considerações a respeito do imbróglio e avaliará a situação, manifestando suas 

ponderações em, no máximo, 30 dias. 

Não tendo havido resolução do conflito, o Estado comunicará a Secretaria 

Administrativa do Mercosul a decisão de dar seguimento ao litígio por meio da criação de um 

tribunal arbitral ad hoc. Trata-se de um tribunal composto de três árbitros escolhidos pelas 

partes sendo que o presidente em hipótese alguma terá a nacionalidade de qualquer dos 

Estados envolvidos no conflito. 

Percebe-se, diante do processo até este ponto, que o Protocolo de Olivos manteve as 

disposições do Protocolo de Brasília, instituindo a conciliação em três momentos distintos. 

Todavia, a grande mudança de rumos deu-se com a criação do Tribunal Permanente de 

Revisão (TPR).  Este tribunal será integrado por cinco árbitros. 

Para tal, cada Estado Parte do Mercosul designará um árbitro e seu suplente por um 

período de dois anos, renovável por no máximo dois períodos consecutivos. O quinto árbitro, 

que será designado por um período de três anos não renovável, salvo acordo em contrário dos 

Estados Partes, será escolhido, por unanimidade dos Estados Partes, pelo menos três meses 

antes da expiração do mandato do quinto árbitro em exercício.  

Este árbitro terá a nacionalidade de algum dos Estados Partes do Mercosul porque não 

havendo unanimidade, a designação se fará por sorteio que realizará a Secretaria 

Administrativa do Mercosul, dentre os integrantes dessa lista, dentro dos dois dias seguintes 

ao vencimento do referido prazo. 

A lista para a designação do quinto árbitro terá oito integrantes. Cada Estado Parte 

proporá dois integrantes que deverão ser nacionais dos países do Mercosul. Ressalte-se que 

uma importante inovação é o estabelecimento de uma nova instância de jurisdição criada para 
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revisar decisões exaradas de um tribunal arbitral. Não é comum tal instituição existir em 

matéria arbitral sendo que, normalmente, as decisões arbitrais não admitem recurso.  

Desta feita, O Tribunal Permanente de Revisão poderá confirmar, modificar ou 

revogar a fundamentação jurídica e as decisões do Tribunal Arbitral Ad Hoc. O laudo do 

Tribunal Permanente de Revisão será definitivo e prevalecerá sobre o laudo do Tribunal 

Arbitral Ad Hoc. 

Uma importante ressalva está prevista no art. 23 do Protocolo de Olivos, reproduzido 

ipsis literis: 

1. As partes na controvérsia, culminado o procedimento estabelecido nos artigos 4 e 

5 deste Protocolo, poderão acordar expressamente submeter-se diretamente e em 

única instância ao Tribunal Permanente de Revisão, caso em que este terá as 

mesmas competências que um Tribunal Arbitral Ad Hoc, aplicando-se, no que 

corresponda, os Artigos 9, 12, 13, 14, 15 e 16 do presente Protocolo. 

2. Nessas condições, os laudos do Tribunal Permanente de Revisão serão 

obrigatórios para os Estados partes na controvérsia a partir do recebimento da 

respectiva notificação, não estarão sujeitos a recursos de revisão e terão, com relação 

às partes, força de coisa julgada. 

 

 Parece que o Tribunal Permanente de Revisão se constitui como um estágio anterior 

ao que pode vir a ser um dia um tribunal supranacional, nos moldes da União Europeia. Isto 

porque, o artigo 23 do Protocolo de Olivos informa é que os Estados-partes podem 

diretamente ir ao TPR se assim considerarem mais produtivo, sendo que neste caso, o 

Tribunal funcionará como corte de primeira e última instância. Isto posto, percebe-se que o 

TPR surgiu com a função de estruturar e dar mais efetividade as decisões intra bloco. 

 Neste sentido, o Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer mecanismos 

relativos à solicitação de opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão definindo 

seu alcance e seus procedimentos. Além do CMC, também podem solicitar opiniões 

consultivas o Grupo Mercado Comum, Comissão de Comércio do Mercosul e os Tribunais 

Superiores dos Estados-partes. 

 Uma outra inovação digna de nota é que o Protocolo de Olivos permitiu que os órgãos 

de cúpula do Poder Judiciário dos países que compõem o bloco comercial solicitem opiniões 

consultivas ao TPR. Com efeito, revela-se aqui um avanço importante, vez que visa integrar o 

Poder Judiciário nacional dos membros do bloco a sua estrutura de composição de litígios.  

O Poder Executivo dos Estados-parte tem participação direta no Mercosul, 

principalmente por meio do encontro periódico de seus líderes. O Poder Legislativo dos 

mesmos Estados passou a integrar-se ao Mercosul em razão da criação do Parlamento 

Porém, até então, a participação do Poder Judiciário era tímida. Data vênia tenha 

havido este relevante passo, frise-se que as opiniões consultivas emanadas do Tribunal 
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Permanente de Revisão não possuem efeito vinculante. Este é um obstáculo que precisa ser 

revisto posto que é preciso dar maior autonomia e independência ao TPR. Há que se lamentar 

que os atores não governamentais têm pouco ou nenhum relevo na formatação institucional do 

Mercosul.  

É preciso, no futuro, criar meios para que as organizações não governamentais, 

players cada vez mais importante nas relações internacionais, assim como a sociedade civil 

possam efetivamente participar mais ativa e intensamente do Mercosul e, certamente, recorrer 

ao TPR quando se fizer necessário. 

Em sequência, segue fluxograma com a estrutura geral do Tribunal Permanente de 

Revisão.190 

 

 

 

  

De fato, o Tribunal Permanente de Revisão é um importante marco no Mercosul para a 

solução de conflitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Disponível em http://www.tprmercosur.org/pt/estructura.htm. Acesso em 28/01/2018. 

http://www.tprmercosur.org/pt/estructura.htm
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5 TRANSCONSTITUCIONALISMO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO MERCOSUL 

 

   

Marcelo Neves, autor da teoria denominada ‘Transconstitucionalismo’, aufere a 

necessidade de novos meios de solução de conflitos, sobretudo quando se tratar de decisões 

acerca dos mesmos temas vindos de tribunais diferentes.191  

 Na verdade, a perspectiva trazida pelo transconstitucionalismo é a de que vem 

findando a velha ideia do Estado soberano pautado sob o paradigma do monismo jurídico em 

que se entendia que o Estado não deveria reconhecer qualquer entidade superior a ele mesmo. 

De fato, emerge neste novo conceito o primado do diálogo.192 

 Marcelo Neves, em sua interpretação, afirma que 

o transconstitucionalismo é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto 

estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos mesmos 

problemas de natureza constitucional. Ou seja, problemas de direitos fundamentais e 

limitação de poder que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais de ordens 

diversas. Por exemplo, o comércio de pneus usados, que envolve questões 

ambientais e de liberdade econômica. Essas questões são discutidas ao mesmo 

tempo pela Organização Mundial do Comércio, pelo Mercosul e pelo Supremo 

Tribunal Federal no Brasil. O fato de a mesma questão de natureza constitucional ser 

enfrentada concomitantemente por diversas ordens leva ao que eu chamei de 

transconstitucionalismo.193 

 

Por meio dele, é possível harmonizar situações anteriormente conflitantes194 através de 

“conversações constitucionais. ”195A harmonização das normas e decisões seria realizada por 

meio de um acoplamento estrutural entre os diversos ordenamentos jurídicos. 

                                                           
191 Em 2003, o Tribunal Constitucional da Alemanha rejeitou recurso da princesa Caroline de Mônaco contra a 

imprensa alemã, que havia publicado fotos dela e de sua família em momentos privados. Para a corte alemã, o 

direito à intimidade de personagens públicos é diferente do de pessoas comuns. Inconformada, a princesa entrou 

com ação junto à Corte Europeia de Diretos Humanos, que decidiu em sentido contrário: a invasão da intimidade 

da princesa foi indevida. A decisão da Corte Europeia, contudo, não derruba a tomada pelo tribunal alemão pois 

não há uma hierarquia entre os dois tribunais. A mesma discussão de cunho constitucional foi tratada de maneira 

diferente por cortes de ordens diversas. Como, então, resolver a questão? Foi para enfrentar problemas dessa 

ordem, que a cada dia ganham maior evidência por conta da redução dos limites territoriais, que o professor 

Marcelo Neves instituiu o termo transconstitucionalismo. (Disponível em https://www.conjur.com.br/2009-jul-

12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj. Acesso em 28/01/2018) 
192 É necessária a constante adequação recíproca e o diálogo, no lugar de tentar impor uma ordem sobre a outra. 

(Disponível em https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-

cnj. Acesso em 28/01/2018) 
193 Disponível em https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-

conselheiro-cnj. Acesso em 28/01/2018. 
194 O transconstitucionalismo implica o reconhecimento de que as diversas ordens jurídicas entrelaçadas na 

solução de um problema-caso constitucional – a saber, de direitos fundamentais ou humanos e de organização 

legítima do poder –, que lhes seja concomitantemente relevante, devem buscar formas transversais de articulação 

para a solução do problema, cada uma delas observando a outra, para compreender os seus próprios limites e 

possibilidades de contribuir para solucioná-lo. (NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 297) 
195 Expressão utilizada por Marcelo Neves, Op. Cit., p. 172. 

https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
https://www.conjur.com.br/2009-jul-12/fimde-entrevista-marcelo-neves-professor-conselheiro-cnj
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Transportando esta visão para o Mercosul, aufere-se que a aplicação do 

transconstitucionalismo neste bloco comercial seria perfeitamente aceitável e vai ao encontro 

do que preceituam os principais protocolos do bloco.  

Desse modo, Percebe-se que diversos conflitos existentes poderiam ter uma resposta 

mais rápida, efetiva e interessante para todas as partes envolvidas por meio de soluções 

transconstitucionais. 

 

5.1 Instrumentos de composição de litígios no Mercosul 

  

 O Mercosul é, em maior ou menor grau, um dos pilares da política externa brasileira e 

uma opção adotada pelos quatro países fundadores. Trata-se de um bloco que surgiu com o 

propósito de ampliar a integração dos países da região e tornou-se importante instrumento de 

geopolítica brasileira. 

 A integração regional do Mercosul está inserida no debate da globalização, fenômeno 

de extenso debate no Direito Internacional e nas Relações Internacionais. O PIB do Mercosul 

foi de US$ 2,7 trilhões196 e o comércio no bloco, desde a sua criação, foi multiplicada em 

mais de 12 vezes. 

 Diante deste cenário, natural que haja desavenças e eventuais conflitos em razão do 

intenso fluxo comercial. Cada país visa atuar para garantir seus interesses. Tendo este 

contexto como pressuposto, avalia-se que os mecanismos de solução de conflitos existentes 

no Mercosul tiveram uma grande evolução desde a criação deste bloco comercial. 

 Inicialmente, o procedimento era basicamente arbitral ad hoc, instituído pelo 

Protocolo de Brasília (1991) tendo evoluído para a institucionalização permanente com regras 

e procedimentos próprios com o Protocolo de Olivos (2002). 

 Criou-se o Tribunal Permanente de Revisão, órgão com atribuição revisional voltado 

para a solução de conflitos dentro do bloco. Desde sua gênese, foi prevista a existência de um 

mecanismo de solução de controvérsias no Mercosul, mesmo na fase em que este bloco 

comercial passava por um momento de transição. 

 Assim, uma sucessão de mecanismos de solução de conflitos foi criada para promover 

pacificidade nas relações estatais no bloco. O primeiro instrumento do sistema foi o Anexo III 

do Tratado de Assunção, sobre solução de conflitos, em 1991. 

                                                           
196 Dados do ano-base 2016. (Fonte: http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul. Acesso 

28/02/2018). 

http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul
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 Em seguida, veio o Protocolo de Brasília, que entrou em vigor em 1993. Por 

derradeiro, foi celebrado o Protocolo de Olivos, que passou a ter vigência em 2004. De fato, 

na mesma proporção em que a integração vai aumentando, faz-se mister um meio com alto 

grau de resolutividade de demandas para, assim, haver a eficiência e celeridade buscadas por 

quaisquer dos membros do bloco comercial. 

 Dentro desta perspectiva, destaca-se uma indagação que merece ser apontada pela 

relevância que possui: o melhor caminho para o Mercosul seria a implantação de um tribunal 

supranacional ou manutenção dos meios atuais de negociação pautados em negociação direta 

e arbitragem? 

 Esta indagação é importante uma vez que o modelo de solução de conflitos existente 

no Mercosul ainda não é o definitivo. Isto, porque de acordo com o Tratado de Assunção, o 

sistema permanente de solução de controvérsias deveria entrar em vigor no fim de dezembro 

de 1994, quando passaria a existir o Mercado Comum. 

 Ocorre, porém, que o Mercosul superou a etapa de Livre Comércio mas ainda não se 

consolidou como União Aduaneira, sendo esta considerada imperfeita. Em vista disso, a 

norma definiu que o sistema permanente de solução de conflitos no Mercosul deveria entrar 

em vigor junto com o Mercado Comum, mas como este ainda não está em vigor, ficou 

prorrogado o prazo para instituição deste sistema. 

 A partir da reorganização institucional, no ano 2000, pelo Conselho de Mercado 

Comum, houve o fortalecimento do bloco. Ocorreu, neste período, a revisão do sistema de 

solução de controvérsias que culminou com o lançamento do Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR). 

 De fato, é possível auferir que, com o surgimento do TPR, os meios e condições de 

resolução de conflitos no Mercosul entraram em outro nível. A primeira ação interposta junto 

ao TPR foi recurso de revisão da República Oriental do Uruguai em face do laudo arbitral de 

25 de outubro de 2005 em litígio contra a República Argentina sobre “Prohibicioon de 

Importacion de Neumaticos Remoldeados Procedentes del Uruguay” e conseguiu a reversão 

da decisão. Este caso, em particular, será objeto de análise mais aprofundada adiante. 

 Por isso, tornar o Tribunal Permanente de Revisão um tribunal supranacional, como 

ocorre na União Europeia (Corte de Luxemburgo), seria essencial para consolidar o Direito 

Comunitário ou, caso se entenda não ser viável esta ideia, criar um tribunal hierarquicamente 

superior ao próprio TPR pode ser uma opção.  



95 
 

Seria um organismo autônomo, independente dos interesses imediatos dos Estados-

Membros, um órgão próprio do Mercosul, distinto e independente do Poder Judiciário de seus 

integrantes, gerando uma nova ordem jurídica específica para este bloco comercial. 

A criação, nesta perspectiva, de uma “Corte Permanente de Justiça” no Mercosul 

promoveria maior estabilidade jurídica consolidando jurisprudências e entendimentos que, 

inclusive, norteariam decisões dos tribunais nacionais.  

É possível concluir, portanto, que o processo de integração em que o Mercosul 

encontra-se pode ser ampliado, caso haja vontade política de seus membros. E, neste contexto, 

a criação de um tribunal supranacional pode ser importante passo neste caminho. 

 

5.2 Transconstitucionalismo como política formal de solução de conflitos no Mercosul? 

 

 O Tribunal Permanente de Revisão constitui-se como relevante avanço na estrutura de 

solução de conflitos no Mercosul. Este tribunal reúne as condições e meios para dar mais 

impulso as relações entre os Estados-membros. 

 Este tribunal adota valores e princípios para a tomada de decisões que se relacionam 

com os valores adotados pelo próprio Mercosul. 

 Obviamente, o instrumento legal para embasamento na tomada de decisões são os 

protocolos firmados no âmbito do Mercosul pelos Estados-parte. Todavia, o Direito 

Internacional também é fonte ativa e direta de orientação para a prolação de sentenças. Por 

isso, o comprometimento com o princípio democrático também é farol balizador da ação 

política dos Estados e jurídica do TPR. 

 Destarte, somando-se a estas considerações a tendência de relativização da soberania 

estatal em que decisões internacionais estão cada vez mais sendo afirmadas sobre o Direito 

nacional, indaga-se se seria razoável aventar a possibilidade da incorporação do 

transconstitucionalismo como instrumento formal para a resolução de conflitos no âmbito do 

Mercosul. 

 

5.2.1 Dificuldades encontradas na aplicação do transconstitucionalismo 

 

Exordialmente, há que se averiguar se há e quais são as deficiências que esta forma de 

solução de conflitos eventualmente contenha. Analisando esta possibilidade, observa-se que o 

transconstitucionalismo surge em caráter recente, importante conquista da autonomia jurídica 

existente na sociedade internacional.  
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 De fato, não há mais uma sociedade em que um único polo de poder emana sua 

posição e o restante dos países alinhados com aquele modelo passam a seguir, como durante a 

bipolaridade que a guerra fria estabelecia.  

Atualmente, o contexto existente é o de que vive-se numa sociedade pluridimensional 

e multicêntrica.197Sob a perspectiva da aplicação, ecoam críticas ao transconstitucionalismo 

alegando-se dificuldade em efetivá-lo uma vez que os Estados, dependendo de sua condição 

política, nem sempre tem interesse em aplica-lo. 

 O próprio Marcelo Neves, em artigo,198 demonstra aquilo que pode ser encarado, em 

certo grau, como o maior obstáculo a efetividade do transconstitucionalismo. Comparando 

dois casos, Yatama v. Nicarágua e Hirst v. Reino Unido, o autor demonstra que conversações 

constitucionais nem sempre são possíveis exatamente pela postura que alguns Estados podem 

tomar quando confrontados no âmbito internacional.  

Isso pode ser visto como um resultado do fato de que certas ordens ou organizações 

jurídicas são predominantemente ‘receptoras’ e outras primacialmente ‘doadoras’ de 

padrões jurídicos. Também pode ser considerado como decorrente do fato de que 

algumas ordens ou organizações jurídicas, em vez de engajarem-se em 

‘conversações’ transconstitucionais, são  unilateralmente ‘convergentes’  ou 

‘resistentes’  perante as soluções oferecidas  por outras.199   

 

 No caso que envolveu a Nicarágua, o Conselho Supremo Eleitoral daquele Estado 

proibiu a etnia indígena Yatama, filiada a partido político homônimo, a candidatar-se a cargos 

públicos eletivos nas eleições municipais.200 

 Tal situação foi levada a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que 

condenou o Estado da Nicarágua a indenização bem como determinou que a lei eleitoral 

responsável por tal proibição fosse reformada.201 

A decisão da CIDH foi acatada pelo Nicarágua tendo sido cumprida em sua inteireza 

em virtude de mantero a visão transconstitucional, o autor fez uma inferência ao caso Hirst v. 

Reino Unido.  

Explica o caso: 

                                                           
197 A sociedade mundial constitui-se como uma conexão unitária de uma pluralidade de âmbitos de comunicação 

em relações de concorrência e, simultaneamente, de complementaridade. Trata-se de uma unitas multiplex. 

(NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 26) 
198“Assimetrias no transconstitucionalismo: comparando dois casos” (Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2015-abr-18/observatorio-constitucional-assimetrias-transconstitucionalismo-

comparando-dois-casos. Acesso em 01/03/2018.) 
199 Ibidem. 
200 Série C, No 127 [2005] CIDH 9 (23 de Junho 2005). 
201 O Estado deve reformar a regulação dos requisitos dispostos na Lei Eleitoral nº 331, de 2000, declarados 

violatórios da Convenção Americana de Direitos Humanos, e adotar, em prazo razoável, as medidas necessárias 

para que os membros das comunidades indígenas e étnicas possam participar nos processos eleitorais de forma 
efetiva e levando em conta suas tradições, usos e costumes, nos termos do parágrafo 259 da presente Sentença. 

(Ibidem) 

https://www.conjur.com.br/2015-abr-18/observatorio-constitucional-assimetrias-transconstitucionalismo-comparando-dois-casos
https://www.conjur.com.br/2015-abr-18/observatorio-constitucional-assimetrias-transconstitucionalismo-comparando-dois-casos
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voltando-nos, agora, para o outro lado do Atlântico, deparamo-nos com a decisão do 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos no julgamento do caso Hirst v. Reino Unido, 

que remete a uma forma muito diferente de um Estado tratar um tribunal 

internacional de direitos humanos. O autor, um cidadão britânico, foi condenado por 

crime de homicídio culposo a uma “pena discricionária de prisão perpétua”, que, por 

um lado, implica a possiblidade de algo próximo a uma liberdade condicional ou da 

extinção da pena, mas, por ouro lado, a manutenção da prisão após um termo 

mínimo fixado para a pena [Post-Tariff], por força de algo aproximado a uma 

medida de segurança. Essa era a sua situação quando autor foi proibido de votar por 

força da seção 3 da Lei de Representação do Povo de 1983, mesmo depois que sua 

pena tinha expirado.202   

 

Neste caso, o requerente foi ao Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de 

Gales baseando-se na seção 4 da Lei dos Direitos Humanos de 1998, solicitando a declaração 

da incompatibilidade da referida lei e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 

O Tribunal do Reino Unido, por sua vez, indeferiu o pedido do requerente alegando 

que esta era uma questão cuja competência para decidir era do Parlamento cabendo ao Poder 

Judiciário apenas o cumprimento do disposto previsto na lei. 

O requerente foi então ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, última instância 

capaz de se manifestar acerca da temática em discussão. Nesta perspectiva, o Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos, por decisão de sua Grande Câmara, reconheceu e confirmou 

que havia violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Não obstante, a decisão, o Reino Unido, não concebeu qualquer modificação de seu 

ordenamento jurídico como também a Câmara dos Comuns ratificou a decisão do Judiciário 

interno, reiterando que a questão em análise devia ser apreciada pelo Poder Legislativo. 

Casos posteriores, neste mesmo sentido, também foram julgados com a mesma 

métrica. Neste diapasão, fica patente que o Reino Unido não ‘aceitou’ a decisão do TEDH 

como também não envidou qualquer tipo de esforços para ‘dialogar’ com a corte 

internacional. 

Para Marcelo Neves, “de acordo com este entendimento de uma ‘discrição’ política 

ilimitada, o Parlamento britânico não está vinculado a nenhum direito, seja este nacional ou 

internacional.”203 

 De maneira magistral, como lhe é peculiar, Marcelo Neves assevera que 

O problema ganha relevo quando comparamos as respostas e reações bem diversas 

que os dois estados deram, enquanto partes contratantes, a decisões fundamentadas 

em convenções internacionais de direitos humanos, nos níveis regionais 

correspondentes. Embora o julgamento do caso Yatama v. Nicarágua seja mais 

impressionante e nem tanto discutível, uma vez que se havia proibido “uma minoria 

étnica” de organizar-se como partido político e, portanto, de participar de eleições, 

enquanto o disposto no caso Hirst foi polêmico, como a opinião da minoria 

                                                           
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
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demonstrou, pode-se inferir que as diferentes reações internas a tribunais 

internacionais de direitos humanos estão associadas à assimetria dos respectivos 

países no arranjo de poder internacional. Há uma notável tendência de recorrer-se 

aos direitos humanos em detrimento da “soberania”, seja do povo ou do Estado, 

quando se trata de decisões que não foram cumpridas por Estados frágeis na 

constelação de poder internacional, ao passo que a “soberania” é o escudo usado 

pelos estados fortes na constelação de poder internacional quando confrontados com 

decisões dos tribunais internacionais que declaram a inconsistência da legislação 

estatal com as normas internacionais de direitos humanos. Enquanto os primeiros, 

quando recalcitrantes, são expulsos da respectiva organização internacional ou 

compelidos a denunciar o tratado ou a convenção correspondente (para não falar dos 

casos de intervenção), os últimos tendem a permanecer na organização, embora 

persistindo em não cumprir as decisões ou normas em questão.204 

 

Para depois arrematar: 

essa assimetria contraria a dimensão normativa do transconstitucionalismo, na 

medida em que prejudica a disponibilidade para uma verdadeira aprendizagem 

recíproca entre as partes envolvidas em casos ou problemas constitucionais comuns. 

De qualquer maneira, o lado negativo dos entrelaçamentos constitucionais não nos 

deixa esquecer o desafio dos cada vez mais presentes problemas 

transconstitucionais, cujo processamento e cuja eventual solução não são de esperar-

se em uma última ratio discursiva de um ponto de observação privilegiado, mas na 

precária racionalidade transversal não apenas de “diálogos” ou “conversações”, mas 

também de engajamentos conflituosamente construtivos com colisões. No entanto, 

isso exige uma ampliação de relações jurídicas e políticas simétricas (ou, no 

mínimo, menos assimétricas), ainda muito escassas na sociedade mundial hodierna, 

uma mudança improvável de ocorrer em um futuro próximo, a menos que nós 

apostemos nos potenciais emancipadores de uma “revolução” jurídica em jogo nos 

processos “evolutivos” globais205 

 

 Destarte, é crível afirmar que é preciso uma profunda mudança de ‘paradigmas’ e 

mesmo de ‘costumes jurídicos’ em que os Estados abram mão de uma postura marcadamente 

voltada para a pura noção de manutenção de seus interesses e status quo em nome de maior 

integração com o ordenamento jurídico dos blocos regionais.  

Com isso, garantir que os direitos, de qualquer cidadão, sejam garantidos, promovidos 

e respeitados no âmbito interno e internacional. 

 

5.2.2 Viabilidade da aplicação do transconstitucionalismo no Mercosul 

 

De fato, o transconstitucionalismo já vem sendo aplicado no Mercosul, embora as 

decisões que vem sendo prolatadas com estas características não tenham esta nomenclatura. O 

próprio caso supramencionado da decisão do TPR em sua primeira manifestação no conflito 

entre Uruguai e Argentina, percebe-se que o transconstitucionalismo foi aplicado. 

                                                           
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
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Sem dúvidas, pode-se afirmar que não só seria possível, como também plausível e 

extremamente benéfico para todo o bloco. De imediato, por meio das conversações 

constitucionais que o transconstitucionalismo permite, seria razoável crer que as decisões 

fossem tomadas com mais celeridade e eficiência. 

Ainda, aplicar este mecanismo de solução de controvérsias permitirá integração entre 

os tribunais superiores nacionais de cada Estado-membro e o TPR do Mercosul (ou outro 

tribunal supranacional que venha a ser constituído).Através deste mecanismo, as relações 

jurídicas ganham novo relevo e diálogos transversais formam a base de novas relações mais 

amistosas e integradas. 

Ante o exposto, assevera-se que o transconstitucionalismo pode tornar-se relevante 

meio de solução de conflitos no Mercosul por meio de um novo modus operandi 

fundamentado na civilizada harmonização de valores entre os Estados. 

Ressalte-se que solucionar conflitos não é apenas tomar uma decisão baseada em 

elementos técnicos e frios de um processo ou mesmo olhando puramente para a letra fria da 

lei posta, é preciso avaliar o grau de “conversação” que um ordenamento pode ter com o outro 

tendo em mente valores centrais e irrenunciáveis existentes nas sociedades multicêntricas do 

século XXI.  

Nesta ótica, busca-se conciliar valores comuns e compatibilizar os que não são. É a 

busca por “entrelaçar” normas jurídicas de forma que os Estados possam entender a visão do 

outro.206  

Marcelo Neves, magistralmente afirma que 

isso parece-me frutífero e enriquecedor da própria identidade porque todo 

observador tem um limite de visão no “ponto cego”, aquele que o observador não 

pode ver em virtude da sua posição ou perspectiva de observação. Mas, se é verdade, 

considerando a diversidade de perspectivas de observação de alter e ego, que “eu 

vejo o que tu não vês”, cabe acrescentar que o “ponto cego” de um observador pode 

ser visto pelo outro. Nesse sentido, pode-se afirmar que o transconstitucionalismo 

implica o reconhecimento dos limites de observação de uma determinada ordem, 

que admite a alternativa: o ponto cego, o outro pode ver.207 

   

 Este é o caminho. Relações de complementariedade e acoplamento entre normas 

jurídicas com fim comum: garantir direitos e promover integração. 

 

 

                                                           
206 “Conversação” transconstitucional exige a renúncia do narcisismo por parte dos tribunais e conselhos ou das 

cortes com função de natureza constitucional. O “diálogo” transconstitucional exige a capacidade de pôr-se na 

posição do outro. (NEVES, Marcelo. Op. Cit., p. 166) 
207 NEVES, Marcelo. Op. Cit., pp. 297 e 298. 
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5.3 Caso concreto (hard case): a questão dos pneumáticos 

 

  Uma situação em que um caso típico de transconstitucionalismo tomou forma no 

âmbito do Mercosul deu-se por meio do caso da importação de pneumáticos usados pela 

República Federativa do Brasil.208 

 A Portaria nº 8/2000, da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), proibiu em todo o 

território nacional a importação de pneus recauchutados ou remodelados. Tal atitude surge no 

contexto constitucional da tutela ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a proteção 

da saúde coletiva.  

 É fato sabido e comprovado que estes produtos são sérios vetores de doenças, 

especialmente a dengue e febre amarela, além de grandes poluidores do meio ambiente. Ainda 

mais, são produtos de curta vida útil, de pouco ou irrelevante valor econômico para o país e 

com alto potencial prejudicial ao meio ambiente e a sociedade. 

 Frente à disposição constitucional que garante o livre exercício da atividade 

econômica, era necessária buscar compatibilização com a proteção do meio ambiente e saúde 

das pessoas, tal qual a própria Constituição Federal, art. 170, VI, prevê, nos seguintes termos: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios:  

(...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;  

 

 Em consonância a esta disposição constitucional, a ordem econômica, nesta situação, 

deve subordinar-se a proteção das pessoas e do meio ambiente. Isto posto, percebe-se o 

contexto e circunstâncias que fizeram com que o país adotasse tal vedação. 

No entanto, apesar da existência esta proibição, por meio de liminares em ações junto 

ao Poder Judiciário, os referidos produtos continuaram entrando no país em grandes 

quantidades. 

Por outro lado, um dos maiores fornecedores de pneumáticos usados e recauchutados 

ao Brasil era o Uruguai, país-membro do Mercosul que se julgou prejudicado 

economicamente por esta decisão. 

                                                           
208 Essa controvérsia envolve tanto o direito constitucional brasileiro e as ordens jurídicas uruguaias e paraguaias 

quanto o direito do Mercosul e a ordem jurídica da União Europeia e OMC. (Ibidem, p. 246) 
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Desta feita, insurgiu-se contra a norma brasileira e solicitou negociações diretas nos 

termos do Protocolo de Brasília. Não houve acordo entre os dois Estados na fase de 

negociações e, diante disto, o Uruguai deu início a procedimento arbitral. 

Com fulcro no Tratado de Assunção e nas normas de Direito Internacional, a 

República Oriental do Uruguai alegou ofensa a pacta sunt servanda, a boa-fé e a livre 

circulação de bens. Invocou, ainda, o princípio do estoppel209 e venire contra factum 

proprium.210 

Apontou como reprovável e arbitrária a conduta brasileira em proibir o livre comércio 

após tê-lo permitido por mais de uma década. A República Federativa do Brasil, opondo sua 

defesa, afirmou que a definição de bens usados e recauchutados era terminologia sem 

fundamento coerente, não possuindo rigor técnico-científico, utilizada de maneira informal, 

configurando-se os dois como um mesmo produto, diferenciando-se apenas pelo valor 

agregado a um deles, e que a portaria referida veio à tona para corrigir falhas no sistema 

informatizado de comércio exterior do Brasil (SISCOMEX).211 

 Importante destacar que o Brasil, em sua defesa, não alegou qualquer questão de 

natureza ambiental, pautando suas considerações tão-somente do ponto de vista técnico-

econômico, sem que os efeitos e consequências provenientes do uso destes tipos de produtos 

podiam causar ao meio ambiente e, em última instância, a própria saúde humana. 

 O Tribunal arbitral ad hoc decidiu no seguinte sentido:  

a) existiu durante a década de noventa, especificamente a partir de 1994/95, um 

fluxo comercial em direção ao Brasil de pneumáticos recauchutados (remoldados) 

provenientes do Uruguai, compatível com a legislação interna do Brasil aplicada a 

partir da Portaria Nº 8/91; b) que, a partir de atos concludentes de distintos órgãos 

públicos do Estado brasileiro, certificou-se que os pneumáticos recauchutados 

(remoldados) não foram considerados como usados e, portanto, não compreendidos 

na proibição de importação de pneumáticos usados; c) que a Decisão Nº 22/00 

                                                           
209 “Conceito de origem anglo-saxão que impede e reprova a mudança de conduta caprichosa e arbitrária, e não 

precisamente de boa-fé na argumentação. Hoje, o instituto é bastante aplicado ao Direito Internacional, não 

obstante ser um conceito não originário e estranho ao Direito da Integração, portanto só deve ser aplicável à 

solução de controvérsias em processos de integração como último recurso. Em suma, supõe a reprovação da 

contradição. Não qualquer contradição, senão daquela que põe em contradição a coerência e a consistência dos 

Estados na realização de seus comportamentos e condutas no marco de uma determinada situação ou relação 

jurídica internacional.” (RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Souza. Op. Cit., p. 111) 
210 Visto como uma derivação do princípio Estoppel mais usado no âmbito processual. Também denominado 

vedação do comportamento contraditório ou princípio da tutela da confiança legítima, “traduz o exercício de 

uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Esse 

exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina que o conhece, como inadmissível.” (CORDEIRO, 

Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 784) 
211 O Brasil entendeu que ‘a Portaria SECEX Nº 8/00 não estabelece, como pretende a Reclamante, nova 

proibição de acesso ao mercado brasileiro, ou extensão ilegítima de restrição anteriormente existente. Teria, na 

verdade, apenas um caráter meramente interpretativo, explicitando a proibição de importação de pneumáticos 

reformados já existente com anterioridade, ao estarem incluídos na proibição referente a pneumáticos usados. 

(Disponível em https://jus.com.br/artigos/7846/analise-do-laudo-do-tribunal-arbitral-ad-hoc-do-mercosul-sobre-

o-caso-da-importacao-de-pneumaticos-remoldados. Acesso em 09/02/2018) 

https://jus.com.br/artigos/7846/analise-do-laudo-do-tribunal-arbitral-ad-hoc-do-mercosul-sobre-o-caso-da-importacao-de-pneumaticos-remoldados
https://jus.com.br/artigos/7846/analise-do-laudo-do-tribunal-arbitral-ad-hoc-do-mercosul-sobre-o-caso-da-importacao-de-pneumaticos-remoldados
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impõe aos Estados Partes a obrigação de não adotarem medidas restritivas ao 

comércio recíproco; d) que a Portaria Nº 8/00 é posterior à Decisão Nº 22/00 e 

impõe novas restrições ao comércio recíproco existente; e) que a Resolução Nº 

109/94 CMC é uma exceção ao esquema do Artigo 1 do Tratado de Assunção e o 

Artigo 1 de seu Anexo, condicionada ao conteúdo da Decisão CMC Nº 22/00 que, 

no presente caso, limita os alcances da Resolução anteriormente mencionada a 

respeito de bens usados admitidos no comércio recíproco existente no momento de 

sua adoção; f) que, independentemente do fato de não ser compatível com a Decisão 

CMC Nº 22/00, a Portaria Nº 8/00 contradiz princípios gerais do direito, 

especialmente o princípio do estoppel, cuja aplicação no presente caso reafirma os 

postulados básicos relativos ao objeto e ao fim do Tratado de Assunção.212 

 

 Diante da decisão do respectivo Tribunal, restou ao Brasil acatar e criar mecanismos 

que permitissem as importações de pneumáticos novamente. Por conta disso, o Secretaria de 

Comércio Exterior editou a Portaria nº 2/2002 que manteve a proibição de importação de 

pneumáticos em todo o território brasileiro, com exceção de importações advindas dos países-

membros do Mercosul. 

 Neste aspecto, a regra geral brasileira era a vedação das importações, entretanto, havia 

exceção para os Estados que faziam parte do Mercosul e, acrescido a esta situação, havia 

decisões judiciais as mais variadas permitindo liminarmente a importação de pneumáticos 

usados e recauchutados em diversas regiões do Brasil. 

No âmbito do direito interno, a Presidente da República, com o intuito de acabar com 

a divergência judicial existente e as diversas liminares que permitiam a importação de 

pneumáticos esvaziando os efeitos concretos da portaria então em vigor, protocolou a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 101, de 2003.  

 Nesta ação, a Presidente questiona os efeitos ambientais e prejuízos à saúde humana 

caso fosse permitida a importação de pneumáticos usados ou recauchutados ao passo que 

trouxe ao exame da Suprema Corte o princípio da precaução, uma vez que estes pneumáticos 

em curto espaço de tempo tornar-se-iam passivos ambientais problemáticos que prejudicariam 

as futuras gerações. 

 O desfecho desta ação deu-se em 2009. Antes, porém, uma nova circunstância ocorreu 

no Mercosul. Uma demanda entre Uruguai e Argentina, semelhante a que ocorreu com o 

Brasil, foi suscitada. 

 Neste novo litígio, o Uruguai questionou a legislação argentina, mais precisamente a 

Lei nº 25.626/01 que vedava a importação de pneus recauchutados naquele país. Esta lide, é 

de relevo destacar, deu-se já sob a égide do Protocolo de Olivos, o que implica afirmar que 

além da demanda arbitral havia também possibilidade de recurso, no caso, ao Tribunal 

Permanente de Revisão (TPR).  

                                                           
212 Disponível em http://www.mercosur.int/innovaportal/v/440/2/innova.front/laudos. Acesso em 09/02/2018) 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/440/2/innova.front/laudos
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Vale salientar que esta não era a situação quando do litígio pretérito com o Brasil. 

Seguindo a mesma linha em que obteve decisão favorável no litígio contra o Brasil, o Uruguai 

invocou os mesmos princípios e fundamentos legais. 

 Contudo, diferente da defesa realizada pelo Brasil, a Argentina alegou já em caráter 

preliminar exceção de natureza ambiental, prevista no art. 50 do Tratado de Montevideo213 

assim como do art. 20 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio214 (GATT). 

 O Tribunal Arbitral Ad Hoc indeferiu a demanda uruguaia e asseverou que a proteção 

ao meio ambiente e saúde coletiva é demanda suficiente para afastar a aplicação do princípio 

do livre comércio. Todavia, após recurso ao Tribunal Permanente de Revisão, a decisão do 

Tribunal Arbitral foi revertida em desfavor da Argentina, entendendo este tribunal que a lei 

em questão era arbitrária, vez que não proibia a circulação de pneus recauchutados nacionais, 

configurando-se em ofensa ao princípio do livre comércio.215 

 No Brasil, enquanto isso, continuava em vigência a disposição que proibia a 

importação de pneumáticos usados e recauchutados em todo o território nacional com exceção 

dos países-membros do Mercosul.  

 Diante deste cenário, a União Europeia resolveu demandar o Brasil junto à 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Novos atores internacionais passaram a fazer 

parte deste quadro que já envolvia a ordem jurídica de Brasil, Uruguai e o próprio Mercosul. 

 Neste conflito, a União Europeia debateu a proibição de importação de pneumáticos 

pelo Brasil questionando se esta era, de fato, medida eficaz e adequada para resolver o 

problema. Além disso, a União Europeia também contestou a exceção que permitia a 

importação por parte dos países-membros do Mercosul. Afirmava ser discriminatória e 

arbitrária.  

                                                           
213 Art. 50: Nenhuma disposição do presente Tratado será interpretada como impedimento à adoção e ao 

cumprimento de medidas destinadas à: 

(…) 

d) Proteção da vida a saúde das pessoas, dos animais e dos vegetais. (Tratado de Montevideo, 1980) 
214 Art. XX. As exceções estão sujeitas à condição de que tais medidas não sejam aplicadas de maneira tal que 

viria a constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre Estados onde a mesma condição 

prevalece, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional, e nada neste Acordo há de ser elaborado para 

prevenir a adoção ou fortalecimento, por qualquer das partes contratantes, de medidas: 

(..) 

b) necessárias para proteger a saúde ou a vida de pessoas, animais e vegetais;  

(...) 

g) relacionadas à conservação de recursos naturais não renováveis quando tais medidas forem tomadas 

efetivamente em conjunto com restrições sobre a produção ou o consumo doméstico. (GATT, 1947). 
215 O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul concluiu que o laudo arbitral levado a revisão  possuía 

evidentes e graves erros jurídicos os quais tornaram imperativamente revogados o laudo em questão, inclusive 

somente se adotando aquelas concisas e primeiras acepções jurídicas resenhadas como evolução do que 

historicamente se entendeu como questões de direito, hoje já perimidas. (RIBEIRO, Jeancezar Ditzz de Sousa. 

Op. Cit., p. 112) 
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Dando continuidade aos questionamentos, suscitou o fato de que os importadores 

brasileiros continuavam importando pneumáticos protegidos sob o manto de liminares obtidas 

em decisões judiciais em todo o país, o que tornava a proibição brasileira inócua. 

Em sua defesa, o Brasil mudou o tom de sua defesa. Se no litígio com o Uruguai a 

questão ambiental não esteve no escopo do conflito e sequer fora suscitada, no âmbito da 

OMC este foi o principal apontamento da defesa.  

 Argumentou o Brasil em sua defesa que, dada a dificuldade em reciclar pneumáticos, 

estes tornam-se passivos ambientais problemáticos. O mercado interno brasileiro já produzia 

em demasia grandes quantidades de carcaças e importar mais aumentaria a geração de 

resíduos. 

 Do ponto de vista ambiental e econômico, não há meios para equacionar este problema 

que sejam efetivamente eficazes a um custo acessível. Uma das hipóteses é a reciclagem, mas 

este processo não é suficiente para atender a quantidade de carcaças existentes no país. 

 Outro método é a incineração. Este, entretanto, é extremamente poluidor e 

profundamente tóxico para as comunidades que entrem em contato com a fumaça por ele 

gerada. O armazenamento em pilha é somente forma de organização e gestão dos 

pneumáticos, não eliminando o problema. Os pneus continuam como passivo ambiental no 

local. 

 Após a exposição dos argumentos de acusação e defesa, a OMC reconheceu ao Brasil 

o direito de proibir o comércio de pneumáticos, com fundamento no art. 20 do GATT, 1994, 

fundamentado por razões de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

proteção da saúde humana. 

 Por outro lado, entretanto, condenou o Brasil em razão da permissão das importações 

por parte dos Estados que compõem o Mercosul. Entendeu a OMC que invocar questões 

ambientais e sanitárias para fazer discriminação entre países era incompatível com as regras 

do comércio mundial.  

 Apontou-se uma contradição na política brasileira. De um lado, vedava a importação 

de pneumáticos dos países em geral alegando sérios riscos ambientais e sanitários, mas, ao 

mesmo tempo, permitia que estes mesmos pneumáticos tão nocivos fossem importados dos 

países que faziam parte do Mercosul. 

 A lógica da decisão era simples: vedava-se o comércio para todos ou permitia-se 

importações de todos os países. Embora o Brasil tenha informado que a importação se dava 

em razão de decisão de um tribunal do Mercosul, a OMC por meio do painel que tratou do 
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caso determinou que fossem limitadas as importações até que, em prazo adequado, fossem 

eliminadas. 

 O Brasil, após o término da demanda, iniciou as tratativas com a União Europeia para 

formular prazo razoável para o cumprimento da decisão e, assim, garantir o fim do conflito e 

que não houvesse retaliação comercial. Para tal, foi criado o grupo ad hoc para a criação de 

uma política conjunta no Mercosul sobre pneumáticos.  

 No campo interno, o Supremo Tribunal Federal julgou a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 101, proposta pela União visando a extinção das liminares em 

vigor em todo o país e que foram apontados pela OMC como elementos que caracterizariam 

discriminação arbitrária. 

 Com base em todo o histórico do conflito até o julgamento do Supremo Tribunal 

Federal, é possível perceber que diversos atores tinham interesse direto ou indireto naquela 

decisão e que, por outro lado, a Corte Suprema deparou-se com questões que envolviam 

direito interno e internacional no mesmo arcabouço.  

 De maneira ainda mais intensa, princípios constitucionais basilares estavam em análise 

neste julgamento.  Assim, a Ministra relatora Carmem Lúcia aduziu que 

a questão deve ser solucionada com base na Constituição Federal, que garante o 

direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] a dificuldade na 

decomposição dos elementos que compõem o pneu e de seu armazenamento, os 

problemas que advém com sua incineração, o alto índice de propagação de doenças, 

como a dengue, decorrente do acúmulo de pneus descartados ou armazenados a céu 

aberto, o aumento do passivo ambiental – principalmente em face do fato de que os 

pneus usados importados têm taxa de aproveitamento para fins de recauchutagem de 

apenas 40%, constituindo o resto matéria inservível, ou seja, lixo ambiental –, 

considerou demonstrado o risco da segurança interna, compreendida não somente 

nas agressões ao meio ambiente que podem ocorrer, mas também à saúde pública, e 

inviável, por conseguinte, a importação de pneus usados.216 

 

 Em seu relatório, evidenciou-se cristalinamente que o Supremo Tribunal Federal, em 

especial a relatora, Ministra Carmem Lucia, mesmo não usando a expressão, adota uma 

decisão pautada pelo transconstitucionalismo. 

 É nítida a conversação entre as decisões da corte internacional, da corte regional e da 

corte local. Decidiu, desta feita, para garantir a segurança jurídica no país e acabar com as 

diversas liminares em vigor no país ao passo que deixou claro o caminho que o Brasil seguiu. 

 Continuou a relatora, 

 

                                                           
216 ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 11-3-2009, Plenário, Informativo 538. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/ artigobd. asp?item=%201814, apud 

https://jus.com.br/artigos/29222/transconstitucionalismo-na-uniao-europeia-e-no-mercosul/2. Acesso em 

10/02/2018. 

https://jus.com.br/artigos/29222/transconstitucionalismo-na-uniao-europeia-e-no-mercosul/2
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essa é a razão fundamental de cá estarmos reunidos hoje, a resolver definitivamente 

sobre uma pendência que, conforme o resultado a que chegarmos, no plano 

internacional, justificaria a derrocada das normas proibitivas sobre a importação de 

pneus usados, pois, para o Órgão de Apelação da OMC, se uma parte do Poder 

Judiciário brasileiro libera empresas para importá-los, a despeito da vigência das 

normas postas, é porque os objetivos apresentados pelo Brasil, perante o órgão 

internacional do comércio, não teriam o fundamento constitucional que as 

justificariam e fundamentariam. Fosse o contrário, sendo uma única e mesma 

Constituição a do Brasil e tendo eficácia plena e efetividade jurídica incontestável a 

matéria, não haveria as frestas judiciais permissivas do que nelas se veda.217 

 

 Neste julgado, houve a evidente busca pelo entrelaçamento das ordens jurídicas e o 

Supremo Tribunal Federal, de forma coerente e adequada, reconheceu a ordem internacional 

como preponderante, neste caso.218 

 Destarte, é o transconstitucionalismo materializando-se na Corte Suprema como 

instrumento para garantir a proteção do meio ambiente bem como a saúde humana. São 

ordens jurídicas diversas e autônomas entre si entrelaçando-se visando o bem comum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 Ibidem. 
218 Comentando este julgado, Marcelo Neves afirma que “impõe-se, cada vez mais, uma revisão dos 
paradigmas constitucionais, possibilitando uma ‘conversação’ transconstitucional mais sólida com ordens 
normativas mais entrelaçadas em torno de problemas no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, 
especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso não deve significar, porém, arroubos ou bravatas 
internacionalistas, transnacionalistas ou supranacionalistas em detrimento da ordem constitucional brasileira, 
mas sim a afirmação dessa ordem como parceira na construção de um transconstitucionalismo multiangular.” 
(Op. Cit., p. 248-249) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após fazer uma análise histórica do surgimento do Estado, desde os tempos remotos 

até os dias atuais, foi possível perceber que drásticas mudanças ocorreram e estão ocorrendo 

na forma como o Estado é visto pela sociedade. 

 À medida que a democracia se tornou imperativo nos governos e a garantia de direitos 

das pessoas foi lançada a condição de fundamento de validade de qualquer Estado 

comprometido com a ordem jurídica, houve um maior fortalecimento do direito internacional. 

Isto porque, medidas de vigilância e segurança foram criadas por meio de organismos 

internacionais para que não se repitam maus que já mostraram sua face no passado e possa 

haver um mínimo de coexistência entre os povos. 

 Em caráter complementar a estas ações estatais e para conferir legitimidade a suas 

ações, houve uma expansão da noção de Constituição. O constitucionalismo, surgido com 

base nos ideais franceses da grande Revolução, sacramentado nos valores burgueses-

capitalistas, evolui para uma nova noção e ampliação das ações constitucionais. 

 Em vista disso, o século XXI traz a visão neoconstitucional deste movimento em que a 

noção de moral e Direito passam a caminhar juntas e a valorização dos princípios passa a ser 

preponderante, especialmente daqueles princípios que sejam considerados essenciais para a 

proteção dos direitos humanos. 

 Ressalte-se a globalização, como fenômeno, intrinsecamente, ligado à revolução 

tecnológica que o mundo atravessa, exigiu novas posturas por parte dos Estados em face de 

novos desafios surgidos. Ademais, as relações sociais e jurídicas em um mundo formado por 

sociedades multicêntricas demanda que sejam buscados novos meios de solução de conflitos 

entre os mais diversos atores internacionais. 

 Neste contexto, torna-se evidente que as antigas formas de solução de conflitos 

baseados na noção clássica de soberania encontram-se ultrapassadas. O velho contraponto 

existente entre a noção simplória de monismo e dualismo não respondem mais as dinâmicas 

deste novo século.  

 Por esta razão, o transconstitucionalismo surge como uma importante ferramenta que 

permite a abertura de novas possibilidades nas relações internacionais. Por isso, a proposta, 

além de inovadora, vai ao encontro da valorização do diálogo. O transconstitucionalismo é a 

busca evidente por conversações constitucionais através do acoplamento dos ordenamentos 

jurídicos, sejam nacionais, regionais, supranacionais e internacionais. 
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 O Mercosul é um bloco regional que, atualmente, encontra-se em momento delicado. 

Sob vários aspectos, pairam diversas incertezas a respeito do bloco. Novas forças políticas 

ascenderam ao poder nos países-membros e há diferentes visões a respeito da forma como 

este bloco deve seguir, nenhuma delas unânime ainda. 

 Se, em momento pretérito, havia uma vontade de promover mais aprofundamento 

entre as relações dos países-membros do bloco comercial, atualmente percebe-se que se está 

considerando a ideia de um retrocesso para reorganizar a estrutura de funcionamento para, 

posteriormente, avançar em algum sentido. 

 Indo além, como se não bastasse a crise política que alguns dos países-membros 

enfrentam, há também uma profunda crise econômica que vem, há passos lentos, sendo 

combatida. Os sinais são de que, para superar esta crise, o bloco comercial deve atuar para 

ampliar o número de parceiros comerciais e assinar mais tratados de livre comércio. Em um 

momento em que o protecionismo volta a ser a tônica invocada pelas principais economias do 

mundo, a abertura comercial pode ser uma interessante forma de avançar para sair da crise 

econômica. 

 Por outro lado, o comércio entre os Estados que compõem o bloco ainda é o mais 

relevante e onde, geralmente, os conflitos de interesse surgem. Neste sentido, a ideia de tornar 

o Tribunal Permanente de Revisão como um órgão supranacional dotado de autonomia 

própria e com decisão vinculante e erga omnes dentro do bloco pode ser bastante interessante. 

 Primeiro, porque promoverá maior segurança jurídica aos conflitos que forem 

dirimidos no âmbito do bloco comercial. Segundo, o duplo grau de jurisdição será ainda mais 

valorizado. Além disso, seria um passo relevante para, em futuro próximo, dar a este tribunal 

uma natureza jurídica supranacional como mais força e valorização do direito da integração. 

 Sob este viés e para atender aos interesses dos países-membros, julgar pautado em 

soluções transconstitucionais, como já vem ocorrendo, se configura como importante medida. 

Isto porque se justifica usar o transconstitucionalismo para dirimir conflitos, ante o que foi 

exposto e com base no seu conceito, é dar mais um passo em direção a integração. Criar 

pontes de conversação e acoplamento entre os ordenamentos jurídicos nacionais e a ordem 

regional do Mercosul é valorizar o Direito Internacional, o próprio Mercosul e seus princípios. 

 Contudo, como abordado, para que o transconstitucionalismo seja aplicado em sua 

plenitude dentro deste bloco regional como em qualquer outro, é preciso que haja vontade 

político-jurídica dos Estados. 

 Há Estados cuja visão é a de que ceder é exemplo de fraqueza. Desconsiderar a 

aplicação do ordenamento jurídico autóctone em nome da aplicação de uma decisão 
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proveniente de um tribunal não nacional implica em romper um paradigma jurídico ou mesmo 

um costume enraizado na alma de uma nação. 

 Neste aspecto, como aponta a doutrina, Estados inseridos no rol de poder internacional 

em nível mais frágil tendem a ser coagidos a dar cumprimento as decisões 

transconstitucionais. O soft power aplicado faz com que não reste opção a estes Estados, a não 

ser cumprir as demandas internacionais. Em outro ponto, os Estados reconhecidos por sua 

força geopolítica tendem a usar o ‘escudo’ da soberania para não dar cumprimento a decisões 

que lhe são contrárias. 

 Cabe aqui, uma reflexão. Os mesmos Estados que normalmente discursam nos 

organismos internacionais exortando a globalização, o livre comércio, o diálogo internacional 

e apontando a relativização da soberania clássica em detrimento da prevalência da ordem 

internacional como fundamento para integração, são os mesmos que, quando seus interesses 

nacionais são confrontados, invocam a própria visão clássica de soberania para não dar 

cumprimento a qualquer decisão que atrapalhe seus planos. 

 Não há relações de altruísmo ou bondade entre Estados. O xadrez geopolítico é 

marcado por interesses. Olhando para o futuro, aufere-se que o caminho para aplicação do 

transconstitucionalismo como instrumento formal de resolução de conflitos ainda é longo e 

cheio de percalços. 

 Todavia, é algo alcançável. No Mercosul, o transconstitucionalismo vem se 

concretizando, em maior ou menor grau. Paulatinamente, este instrumento vem se tornando 

valioso e importante para permitir uma integração mais ampla entre os países-membros do 

bloco comercial. 

 Passo a passo, caso haja vontade política dos Estados que compõem o Mercosul, pode-

se alvissarar maior grau de confiança e integração dentro deste bloco desde que os países se 

proponham a criar políticas que permitam ampliar e aprofundar soluções ao invés de focar nas 

divergências e idiossincrasias que possam permear o bloco. 

 Diante do exposto, certamente só o passar do tempo e as ações dos Estados poderão 

realmente apontar se o futuro do Mercosul será a integração pautada em relações de boa-fé e 

confiança mútua ou retroceder para relações meramente econômicas voltadas para o simples 

escoamento de produtos, mercadorias e comidities entre os Estados do bloco e para outros 

Estados. As engrenagens do tempo estão em movimento. O futuro dirá o resultado destes 

esforços. Afinal, a História não para. 
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