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RESUMO 

A presente Tese está inserida na linha de pesquisa Estado e Transnacionalidade, e 

pretende através de uma análise teórica das normas peremptórias de Direito Internacional, o 

jus cogens, e das normas protetivas dos Direitos Humanos nos sistemas regionais, 

demonstrar uma relação possível entre as normas sociais dos Direitos Humanos, em 

especial o Direito à Educação e as normas juris cogentis do Direito Internacional Geral. Essa 

demonstração implica que existe uma realidade social e política que importa na necessidade 

do reconhecimento de uma norma por parte dos atores do Direito Internacional. Nessa 

monta serão analisados os sistemas regionais de proteção, instalados e a instalar e verifica 

o seu funcionamento com relação às demandas individuais concernentes aos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, especificamente o direito à educação. Os sistemas que 

serão objetos de análise são o europeu, o interamericano, o africano, o islâmico/árabe, e o 

asiático. Uma vez sustentado o caráter peremptório do Direito à Educação, a presente tese 

demonstrará como se pode garantir judicialmente, através do procedimento de adjudicação, 

os referidos Direitos Humanos Sociais, perante os sistemas regionais de proteção de 

Direitos Humanos, incluso sobre os Estados que não tenham aceitado a competência das 

referidas Cortes. 

 

 

Palavras-chave: Normas Peremptórias de Direito Internacional, Direitos Humanos Sociais, 

Direito à Educação, Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos, Demandas 

Individuais. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is inserted in the research field of State and Transnationality, and intents 

trough a theoretical analysis of peremptory norms of General International Law, the jus 

cogens, and of the protection norms of Human Rights in several regional systems, to 

demonstrate that a connection may exist between social Human Rights norms, specially the 

Right to Education, and the juris cogentis norms of General International Law. Such 

demonstration implies that exist a social and political reality that bears the need to recognize 

a norm by the actors of International Law.To obtain the objective the regional protection 

systems will be analyzed, the ones that already exist and those that should, and verify their 

process in the concern of Economical, Social and Cultural Rights, specially the right to 

Education. The systems that will be analyzed are the European, the Interamerican, the 

African, the Islamic/Arab, and the Asian. Once sustained the peremptory character of the 

Right to Education, the present thesis will show how the Social Human Rights can be 

adjudicated in the regional systems of protection, binding also the States that have not 

accepted the competence of those Courts. 

 

Key Words: Peremptory Norms of General International Law; Social Human Rights; Right to 

Education; Regional Protection Systems of Human Rights; Individual Demands. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis doctoral está inserida en la línea de pesquisa Estado y Transnacionalidad, 

y intenta por una análisis de las normas perentorias del Derecho Internacional, el jus 

cogens, e de las normas protetivas de los Derechos Humanos en los sistemas regionales, 

demonstrar que existe una relación possible entre las normas sociales de los Derechos 

Humanos, en especial el Derecho a la Educación e las normas juris cogentis del Derecho 

Internacional General.Esta demonstración implica que existe una realidad social e política 

que importa en la necessidad del reconocimiento de una norma por parte de los actores del 

Derecho Internacional.En este proceso serán analizados los sistemas regionales de 

protección, instalados o no, e verificar su funcionamiento con relación a las demandas 

individuales sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente el 

Derecho a la Educación. Los sistemas que serán objeto de análisis son: el europeo, el 

interamericano, el africano, el islámico/árabe, y el asiático. Una vez sostenido el carácter 

perentorio del Derecho a la Educación, a presente tesis mostrará como se puede garantizar 

judicialmente, usando el procedimiento de adjudicación, los referidos Derechos Humanos 

Sociales, frente los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos, incluso 

sobre los Estados que no hayan aceptado la competencia de estas cortes. 

 

Palabras-clave: Normas Perentorias de Derecho Internacional, Derechos Humanos 

Sociales, Derecho a la Educación, Sistemas Regionales de Protección de los Derechos 

Humanos, Demandas Individuales. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de Doutor 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Univali. 

O seu objetivo científico é determinar o Direito à Educação, como 

representativo dos Direitos Humanos Sociais e potencial direito fundamental da 

sociedade transnacional, por considerá-lo como lege ferenda, parte do jus cogens 

internacional, com possibilidade de serem demandáveis nos tribunais internacionais 

de Direitos Humanos, independentemente do reconhecimento da competência de 

tais tribunais regionais por parte dos Estados. 

Para tanto, será estudada a estrutura do Direito Internacional, bem como 

suas normas peremptórias, dado o seu caráter de sobreposição às normas fruto do 

consentimento e do costume internacional, assim, constituindo em verdadeiro direito 

fundamental para a Comunidade Internacional. 

Ao analisar o jus cogens como partícula fundamental da organização da 

Comunidade Internacional, passam as normas componentes do instituto a serem 

consideradas como, referência brasileira, “cláusulas pétreas”, devendo, portanto, 

serem respeitadas por todas as normas reguladoras da sociedade por elas 

composta. De forma que, o caráter hierarquicamente superior deste conjunto de 

normas sujeita o consentimento dos Estados. 

Uma das finalidades da tese se encontra em demonstrar como o 

conteúdo das normas juris cogentis podem ser identificados, visto a inexistência de 

um rol fixo, e a sua mutabilidade frente à evolução da Comunidade Internacional. 

Num segundo momento, será feita uma análise dos Direitos Humanos em 

geral, e na sequência a dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, para 

que posteriormente tal análise se possa propor que estes podem, por possuírem 

todos os requisitos para tal, compor o conjunto de normas cogentes do Direito 

Internacional Geral. 



18 

 

Possibilitando dessa forma uma proposta de alargamento da 

interpretação original das normas peremptórias de Direito Internacional Geral, 

incluindo os Direitos Humanos Sociais. Como proposto acima, ao dar a estes direitos 

a chancela de serem considerados como jus cogens passa-se a considerá-los como 

fundamentais, ensejando sua possibilidade de cumprimento imediata. 

Verificar-se-á as formas de cumprimento das normas de jus cogens, com 

relação à sua imediaticidade ou possibilidade de fracionar a aplicação de acordo 

com o decurso de tempo e de recursos financeiros, conhecida como Reserva do 

Possível. 

Para este segundo desidério da tese foi desenvolvido um levantamento, 

de modo que um cotejo comparativo entre diferentes culturas sociais e jurídicas 

fosse possível, verificando a fundamentalidade do Direito à Educação, como claro 

exemplo dos Direitos Humanos Sociais. Sendo, portanto, possível a sua aferição 

enquanto potencial direito fundante da Comunidade Internacional. 

Possuindo como última finalidade da tese, a possibilidade de propositura 

perante os tribunais internacionais, tendo como referencial os tribunais regionais de 

Direitos Humanos, independentemente de reconhecimento da competência destes 

tribunais por parte dos Estados individualmente. 

Reputando-se de fundamental importância na atual conjuntura, dado o 

crescimento do interesse acadêmico-científico com relação aos limites, restrições e 

ponderações dos Direitos Humanos, mas a escassa produção com relação ao amplo 

campo dos Direitos e Tribunais Internacionais, que não só estão à disposição da 

população dos Estados, como são efetivos mecanismos na busca da implementação 

dos Direitos Humanos, principalmente dos Direitos Humanos Sociais. 

A finalidade precípua pode ser definida como a construção e exposição de 

um aparato inteligível que dê sustentáculo a possíveis procedimentos internacionais 

para a busca de efetivação destes direitos através das normas de Direito 

Internacional existentes e das premissas atuais do que os internacionalistas vêm 

chamando de jus cogens internacional, sustentado pelas Convenções de Viena do 
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Direito dos Tratados (1969 e 1986). 

De forma que, ao final da tese ter-se-á apresentado uma possibilidade, 

não só teórica, mas prática, de exigibilidade de cumprimento do mínimo fundamental 

dos Direitos Humanos pertencentes a todos aqueles parte da sociedade global. 

Para a pesquisa foram levantadas a(s) seguinte(s) hipótese(s): 

a) O Direito Internacional não seria hodiernamente compatível com a 

teoria voluntarista que o estruturou por muito tempo, devendo ser organizado em 

função da existência de uma Comunidade Internacional; 

b) Este Direito Internacional teria normas fundamentais que lhe 

conformam e lhe caracterizam, sendo que tais normas são evolutivas como a própria 

comunidade de que se serve, devendo ser adaptadas de acordo com as 

necessidades de seu tempo; 

c) Esta necessidade de adaptabilidade demandaria que estas normas 

sejam professadas na conformação de princípios e não como regras jurídicas o que 

impossibilitaria, de acordo com a teoria de Robert Alexy, a flexibilização ou 

otimização na sua aplicação, em analogia entre as normas constitucionais internas e 

as internacionais; 

d) Os Direitos Humanos serviriam como um conjunto de normas 

fundamentais do Direito que implicam diretamente ao indivíduo e suas necessidades 

sejam elas de caráter civil, político, econômico, social, cultural ou difuso; 

e) Tais Direitos Humanos possuiriam como características a 

indivisibilidade, e suas divisões em positivos e negativos, prestacionais ou qualquer 

outra implica em uma apropriação errônea do papel dos Direitos Humanos, dada a 

teoria apresentada por Stephen Holmes e Cass Sunstein; 

f) Direitos Humanos Sociais que possuiriam função normativa, e não 

apenas função moral, devem ser cumpridos como os outros direitos, sendo, tanto 

quanto estes, passível de ponderação de princípios e valores; 
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g) Haveria um núcleo essencial sobre o qual as limitações não seriam 

incidentes tendo em vista a garantia da dignidade da pessoa humana; 

h) Analisaria as pretensões dos Direitos Humanos Sociais, em específico 

do Direito à Educação, nos organismos internacionais, e legislações nacionais na 

ausência destes, que comportem a existência de Tribunais Regionais de Proteção 

de Direitos Humanos. 

i) Existiria a possibilidade de vincular o Direito à Educação, lege ferenda, 

como parte das normas cogentes, núcleo essencial do Direito Internacional Geral, e 

com base nesta aplicar um procedimento adjudicatório que possibilite a sua 

implementação de maneira satisfatória. 

j) Dado o processo social da Transnacionalidade deveria ser revista à 

forma com que se observa não só o próprio Direito Internacional, mas o Direito em 

si, que é fundamentalmente uma ciência que perpassa fronteiras e Estados, 

permeando toda a convivência humana; 

k) A Transnacionalidade, com suas normas fundantes, proporcionaria um 

alargamento das competências dos Tribunais Regionais de Proteção dos Direitos 

Humanos, possibilitando, independentemente da manifestação Estatal isolada, a 

estes exercerem esta competência compelindo os Estados a cumprirem com tais 

normas fundantes. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue. 

Principia–se, no Capítulo 1, com uma análise do Direito Internacional, seu 

conceito, estrutura e fontes para que se entenda a evolução teórica e as pretensões  

ao apresentar esta tese. Dá-se especial atenção às fontes chamadas de Costume 

Internacional e Princípios Gerais do Direito Internacional dado ao seu caráter mais 

abstrato e abrangente no que tange ao conteúdo do enunciado normativo. 

O Capítulo 2 trata da teoria do jus cogens internacional, seu processo de 

conceituação e de reconhecimento, fazendo alusão a suas características e/ou 
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critérios para o reconhecimento, analisando-se cada um. Passa-se a tratar das 

fontes desta modalidade normativa, bem como de seu papel na estrutura do 

ordenamento jurídico internacional, e consequentemente sua interação com as 

outras fontes normativas, assim como a universalidade de seu conceito. 

Aborda-se ainda, uma proposta de composição do núcleo das normas 

peremptórias de Direito Internacional Geral, fazendo uso da teoria dos princípios, por 

analogia de Robert Alexy, dada a sua otimização na aplicabilidade e possibilidade de 

interpretação dinâmica de conteúdo. 

O Capítulo 3 dedica-se aos Direitos Humanos e suas características em 

geral e às características peculiares dos Direitos Humanos Sociais. Procura-se neste 

capítulo apresentar os Direitos Humanos como normas base do Direito, e suas 

características de acordo com a doutrina internacional. Num segundo momento os 

Direitos Sociais são vistos dadas as caracterizações que deles são feitas quanto à 

aplicabilidade, e classificação enquanto direitos de defesa e direitos a prestações, ou 

ainda como direitos positivos ou negativos. 

Essa abordagem é necessária para que se sedimente a concepção de 

que os direitos não são absolutos e demandam flexibilização em sua aplicabilidade, 

dependendo de questões sócio-jurídicas, que urgem pela utilização da ponderação 

de princípios para superar as limitações oriundas da Reserva do Possível. 

No Capítulo 4, expõe-se os Direitos Humanos na ordem jurídica 

internacional, primeiro fazendo uso das normas universais, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, para tratar de sua força normativa, e num segundo momento 

fazendo um cotejo comparativo dos diferentes sistemas regionais de proteção. 

Este cotejo comparativo analisa os sistemas interamericano, europeu e 

africano, já constituídos, e as normativas dos países de influência islâmica e 

localização árabe, e os países asiáticos, vez que inexiste ainda órgão jurídico, 

politicamente independente que resguarde e proteja os Direitos Humanos. Nesta 

comparação foi utilizado o Direito à Educação como referente. 
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O Capítulo 5 debruça-se sobre a verificação do caráter peremptório do 

Direito à Educação, através dos requisitos de reconhecimento levantados no 

Capítulo 2. 

O Capítulo 6, por fim, trata da superação da teoria voluntarista do Direito 

Internacional, tendo como base a existência da Comunidade Internacional, sugerida 

pelas normas de jus cogens, e transnacionalidade que permeia as relações sociais. 

No que tange a estruturação do processo transnacional no que concerne ao Direito, 

far-se-á uso das teorias de Harold Hongju Koh e o seu Transnational Legal Process 

e a proposta de Paul Schiff Berman chamada de Law and Globalization. 

Com base nessa superação do voluntarismo propõe-se, como possível 

consequência deste tratamento teórico, o alargamento da competência dos Tribunais 

Regionais de Proteção dos Direitos Humanos, apresentando precedentes de 

relativização da soberania e consentimento em nome do interesse da Comunidade 

Internacional, bem como a justificativa da escolha dos tribunais regionais, em 

detrimento dos universais, com base no princípio da margem de interpretação ou 

apreciação, que vincula aqueles mais próximos a uma realidade fática para que 

analisem suas confluências. 

O presente Relatório de Pesquisa encerra-se com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre as normas fundamentais do Direito 

Internacional Geral, ao seu processo de identificação e reconhecimento, bem como 

ao papel do Direito frente ao fenômeno transnacional e suas repercussões para os 

Direitos Humanos e sua efetividade perante os Tribunais Internacionais. 

O Método a ser utilizado na fase de Investigação será o indutivo; na fase 

de Tratamento dos Dados será o Cartesiano, e, dependendo do resultado das 

análises, no Relatório da Pesquisa poderá ser empregado outro método que for mais 

indicado. 
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As técnicas de investigação foram definidas pelo doutorando e por seu 

orientador, levados em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

Nesta Tese as categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em glossário inicial 

ou no texto ou ainda, em rodapé quando mencionadas pela primeira vez. 
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PARTE 1 

DIREITO INTERNACIONAL E JUS COGENS 

INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1 

DIREITO INTERNACIONAL 

O Direito Internacional foi concebido como internacional por Jeremias 

Bentham que designou que as relações havidas que não se restringiam ao 

“municipal law” e ao “national law” 1  deveriam ser assim consideradas. 

Contemporaneamente se dá ao termo o conceito das relações havidas que 

envolvam duas ou mais entidades soberanas nacionais ou entre outros sujeitos de 

Direito Internacional. Assim sendo, as relações em que dois ou mais Estados, ou 

ordenamentos jurídicos, se encontram envolvidos se denomina como Internacional, 

e os efeitos gerados por estas relações aos outros sujeitos do Direito Internacional2. 

Alguns autores3 têm a predileção por considerar este o Direito que regula 

                                                           
1
MELO, Rubens Ferreira de. Textos de Direito Internacional e de História Diplomática de 1815 a 

1949. Rio de Janeiro: A. Coelho Fª, 1950. 
2

 O indivíduo é parte do sistema de Direito Internacional uma vez que ele é considerado 
responsabilizável, como ocorrido nos crimes de guerra e no Tribunal Internacional Penal, além de ter, 
em alguns casos específicos que serão vistos posteriormente nesta tese, legitimidade perante 
tribunais internacionais. No entanto, não são produtores de normas de Direito Internacional, e sim, 
sofrem seus efeitos e consequências, apesar de poderem demandar dos Estados judicialmente 
quando estas consequências divergem do estabelecido em norma pelos próprios Estados. Além 
destes, deve ser destacado o papel crescente que tem as Organizações Internacionais neste 
contexto, visto que crescem em número e em importância, mas como alguns autores, como Francisco 
Rezek sustentam, por serem organizações interestatais não se podem antagonizar ao papel do 
sujeito Estado, podendo ser analisadas como complementares umas às outras. MIRANDA, Jorge. 
Curso de Direito Internacional Público. Coimbra: Princípia, 2002. 
3

 “The notion of „international legal community‟ (Völkerrechtsgemeinschaft) proceeds from the 
assumption that it is international law wich binds the parts together, affirming the existence of a 
„community of states‟ on the one hand and lending the necessary normative structure to this 
community on the other”. Tradução livre: “A noção de „Comunidade Jurídica Internacional‟ procede da 
assunção de que é o direito internacional que agrega as partes, afirmando a existência de uma 
„comunidade de estados‟ por um lado e dando a estrutura normativa necessárias para esta 
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a Comunidade Internacional, tendo em vista a evidente existência de uma forma de 

convívio entre os sujeitos de Direito Internacional, e este convívio demanda a 

necessidade de um corpo jurídico4. 

A designação se aplica ao Direito Público, tendo em vista as relações de 

Direito Internacional, sejam elas de Direito Internacional Público ou Privado, serem 

ambas ramificações do Direito Público5. O Direito Internacional Público trata das 

relações próprias das entidades soberanas nacionais, e organizações internacionais, 

e suas características, efeitos e responsabilidades 6 , enquanto que o Direito 

Internacional Privado trata da definição da legislação soberana a aplicar-se sobre as 

relações privadas, definindo suas características, requisitos, legislação e jurisdição 

aplicável ao caso concreto7. 

O Direito Internacional Público é mundialmente conhecido como Direito 

Internacional, enquanto que o Direito Internacional Privado é comumente designado 

como conflito de jurisdição ou de ordenamentos jurídicos. Justifica-se esse apartado 

para designar-se que o objeto de estudo dessa tese é o Direito Internacional Público, 

                                                                                                                                                                                     
comunidade por outro”. SIMMA, Bruno; PAULUS, Andreas L.The „International Community‟: Facing 
the challenge of globalization. The European Journal of International Law. N. 9. 1998. P. 266-277. 
4
 “Elle implique l‟existence d‟une société international distinct de la société nationale ou société 

interne, ou encore étatique. Elle delimite, em même temps lês champs d‟application respectifs du 
Droit international et du droit interne. Elle confirme enfin le lien sociologique, donc nécessaire, entre 
droit et société. Toute société a besoin du droit et tout droit est un produit social, Ubi societas, ibi jus 
est un adage qui est vérifié dans le temps e dans l‟espace”. DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; 
PELLET, Alain. Droit International Public. 3 ed. Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1987. P. 27.  
5
 “And so it is with what is termed international law, with the important difference that the principal 

subject of international law are nation-states, not individual citizens. There are many contrasts 
between the law within a country (municipal law) and the law that operates outside and between 
states, international organizations and, in certain cases, individuals”. SHAW. Malcolm. International 
Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p.1. 
6
 Referência feita às estruturas soberanas tendo em vista a evolução do próprio Direito Internacional e 

a o papel exercido pelo Pacto de Vestfália em 1648. Ver. MIRANDA, Jorge. Curso de Direito 
Internacional Público. Coimbra: Princípia, 2002. 
7
 “International law itself is divided into conflict of laws (or private international law as it is sometimes 

called) and public international law (usually just termed international law). The former deals with those 
cases, within particular legal systems, in which foreign elements obtrude, raising questions as to the 
application of foreing law or the role of foreign courts […] 
Public international law covers relations between states in all their myriad forms, from war to satellites, 
and regulates the operations of the many international institutions. It may be universal or general, in 
which case the stipulated rules bind all the states (or practically all depending upon the nature of the 
rule), or regional, whereby a group of states linked geographically or ideologically may recognize 
special rules applying only to them”. SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008. P. 1-2. 
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que doravante será designado como Direito Internacional, uma vez feita à ressalva 

acima. 

O Direito Internacional caracteriza-se pela construção de um espaço, 

como dito por Vitória, em que Estados igualmente soberanos no exercício de seus 

direitos decidem por bem atribuir, ou reconhecer8, regras para o funcionamento de 

suas relações 9 . Assim sendo, por muito tempo acreditou-se que o sistema 

internacional no qual as entidades governamentais exerciam suas práticas tinha 

origem não num pacto social, como ocorrido nas sociedades localizadas das 

nações, mas num acordo pontual existente entre as nações de forma a cadenciar e 

regular as relações entre elas, determinando, portanto, as formas de fontes 

consideradas aceitáveis ao Direito Internacional10. 

Uma das principais características que tem de ser avaliadas ao tratar de 

Direito Internacional é de que não existe uma instituição responsável pela criação de 

leis e que possa ser considerada hierarquicamente superior aos outros Estados para 

que impusesse os desígnios de suas normas11. Como no Direito Interno existe a 

figura do Estado que monopoliza o uso da força física aliado aos poderes da 

soberania, designa na democracia pelo bem do povo e em seu nome, as normas de 

relacionamento e controla o seu cumprimento12. 

O Direito Internacional faz uso da força de outra forma13, na qual em 

                                                           
8
 Referência aos trabalhos naturalistas, que desde os primórdios do Direito Internacional, reconhecem 

o papel dos valores que impulsionam a criação e a evolução do Direito, citando como exemplo: 
Puffendorf, Wolf e Vatzel. 
9
 LUPI, João Eduardo Pinto Basto; LUPI, André Lipp Pinto Basto. Os primórdios do Direito 

Internacional. De São Tomás de Aquino a Francisco de Vitória. Jus Navigandi, Teresina, ano 
12(/revista/edicoes/2007), n. 1571 (/revista/edições/2007/10/20), 20 (/revista/edições/2007/ 10/20), 
out. (/revista/edições/2007/10) 2007 (/revista/edições/2007). Disponível em: 
<HTTP://jus.com.br/revista/texto/10543>. Acesso em: 14 abr. 2012. 
10

 VITORIA, Francisco de. Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre. Introduction, traduction 
et notes par Maurice Barbier. Genève: Droz, 1966. Título Original: De indis et de jure belli relectiones. 
11

 WEILER, J. H. H.; PAULUS, Andreas L. Symposium: The Changing Structure of International Law 
Revisited (Part 2). The European Journal of International Law.Vol. 8. 1997. P. 545-565. 
12

 KOSKENNIEMI, Martii. International Law and Hegemony: A reconfiguration. Cambridge Review of 
International Affairs.Vol. 17. N. 2. Jul. 2004. Pp. 197-218. Cambridge: Routledge. 
13

 “However, it may be argued that since states themselves sign treaties and engage in action that 
they may or may not regard as legally obligatory, international law would appear to consist of a series 
of rules from which states may pick and choose. Contrary to popular belief, states do observe 
international law, and violations are comparatively rare. However, such violations (like armed attacks 
and racial oppression) are well publicized and strike at the heart of the system, the creation and 
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determinadas circunstâncias, a constrição legal pode e deve ser aplicada. Podendo 

ela ser de relações de ordem econômica, interventiva ou até mesmo com o uso da 

força propriamente dita. A grande diferença do Direito Internacional com relação ao 

Direito Interno, no que tange ao uso da força sancionatória como forma de 

regulação, é que o titular do uso dessa força não é uma entidade superior, visto que 

essa não existe, e sim, os próprios membros da comunidade internacional14. 

Funcionando como proposta de linguagem universal 15 , o Direito 

Internacional, na qual os Estados-Nação poderiam, independentemente de onde se 

localizavam, regular suas relações de uma forma que fossem consideradas como 

aceitas universalmente. Não sem algumas críticas, como as apresentadas por Martii 

Koskenniemi que levanta que não só se atribuiu um sistema de colonização das 

formas de governo, citando Anthony Pagden 16 , na qual somente se considera 

aceitável um Estado nos moldes dos Europeus, como que as tradições de 

relacionamento europeu estão a ser utilizadas como base de universalização17. 

                                                                                                                                                                                     
preservation of international peace and justice. But just as incidents of murder, robbery and rape do 
occur within national legal orders without destroying the system as such, so analogously assaults 
upon international legal rules point up the weaknesses of the system without denigrating their validity 
or their necessity. Thus, despite the occasional gross violation, the vast majority of the provisions of 
international law are followed”. SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008. P. 6. 
14

 “The 1648-1900 oscillation between naturalism and positivism confirms the distinction – now a 
matter of philosophy – between the priority of sovereign will and a normative law. Exactly as politics 
becomes a relationship among sovereigns, law emerges as a relationship among ideas, ideas wich 
emanate from and must respond to sovereignty”. KENNEDY, David. A New Stream of International 
Law Scholarship. Wisconsin International Law Journal. Vol. 7. N. 1. March-June. 1998. Pp. 1-49. P. 
9. 
15

 SPIJKERS, Otto. What‟s running the world: global values, international law, and the United 
Nations.Interdisciplinary Journal of Human Rights Law.Vol. 4. N. 1. 2009-2010. P. 68-87. ISSN: 
1933-0049. 
16

 “None of these men thought of Europe in merely local terms, but generalized it into a representative 
of the universal. The principle of generalization may have changed: Roman civilization (and law), 
Christianity, the „humanity‟ of Enlightment, science and capitalism in the nineteenth, modernity in the 
twentieth and globalization in the twenty-first century. It is hard to tell these ideas apart. They all claim 
the status of an Esperanto, transcending the time and place in which they are spoken […] The 
historian Anthony Pagden has observed that there is today a „double imposition for most European 
states: the need to repudiate their imperial past while clinging resolutely to the belief that there can be 
no alternative to the essentially European liberal democratic State‟.”. KOSKENNIEMI, Martii. 
International Law in Europe: Between tradition and renewal. The European Journal of International 
Law. Vol. 16. N. 1. 2005. 113-124. P. 114-5. 
17

“Mesmo se hoje em dia alguns Estados lembrem antigos impérios (China), cidades-Estados 
(Cingapura), teocracias (Irã) ou organizações tribais (Quênia), ou se eles acusam marcas de clãs 
familiares (El Salvador) ou de empresas multinacionais (Japão), ainda assim, de qualquer modo, os 
membros da „United Nations Organization‟ constituem uma união de Estados nacionais. Aquele tipo 
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Papel este de universalização de procedimento que não o impede de ser 

efetivo na consecução de resultados, apesar de atribuído e instituído nos moldes 

europeus, o Direito Internacional proporciona aos seus atores a capacidade de 

relacionamento de forma adequada aos problemas da sociedade moderna. Apenas 

com a ressalva de que a sociedade moderna já não é o único modelo de sociedade 

existente18, e a complexidade apresenta novos problemas que devem ser discutidos 

mais adiante nesta tese. 

O Direito é reflexo da sociedade que ele regula avançando conforme as 

relações entre os membros dessa sociedade se alteram 19 , de forma que, um 

determinado ramo do Direito é tão evoluído como as relações que ele regula 

exijam20. Assim sendo, com alteração recente das formas de relacionamento entre os 

Estados, a vinculação econômica entre praticamente todos os países, e os riscos 

ambientais que a todos vinculam, o Direito Internacional também deve passar por 

um avanço, uma reconstrução em busca de regular estas novas relações jurídicas 

que nos cercam. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
de Estado que se originou das revoluções francesas e americana impôs-se mundialmente. Nem todos 
os Estados nacionais eram ou são democráticos, ou seja, constituídos com base nos fundamentos de 
uma associação de cidadãos iguais e livres, que governam a si mesmos. Mas em todos os lugares 
que surgiram democracias de tipo ocidental, elas assumiram a figura de Estados nacionais”. 
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. Título Original: Die postnationale Konstellation: 
Politische Essays. P. 80. 
18

 Sobre o assunto ver: BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo; respostas à 
globalização.trad. André Carone, S. Paulo: Paz e Terra, 1999. Título Original: Was is Globalisierung? 
Irrutuemer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. ou BECK, Ulrich. Sociedade de Risco - 
Rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. 
Título Original: Risikogesellschaft: Auf Dem Weg in Eine Andere Moderne.; ou ainda, BAUMANN, 
Zygmunt. Globalização: As Conseqüências Humanas. Traduzido por Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. Título Original: Globalization: The Human Consequences. New 
York: Columbia University Press. ouBAUMANN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Traduzido por 
Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. Título Original: Liquid Modernity. 
Cambridge: Polity. 
19

HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre 
Jou,1968. Título original: Staatslehre. 
20

 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. Título original: General theory of Law and state. 
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1.1 ESTRUTURA DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

O Direito como todos os outros ramos dos estudos sociais, passam por 

modificações concernentes às suas estruturas de acordo com as mudanças 

ocorridas na forma de se ver o mundo.  

O Direito Internacional já foi visualizado como sendo Hobbesiano ou 

realista, no qual os interesses individualistas de cada uma de suas partes levam o 

sistema a estar em constante situação de ameaça de conflito armado. Uma perene 

situação de guerra, na qual o resultado objetivado seria sempre a aniquilação 

daquele que se interpõem aos interesses de um determinado sujeito21. 

Cabendo assim ao Direito Internacional gerenciar e pacificar, na medida 

do possível os interesses contrapostos dos mais variados sujeitos deste ramo 

particular do Direito. 

Houve ainda uma corrente Grotiana22 ou internacionalista, para a qual os 

interesses diversos dos sujeitos de Direito Internacional poderiam ser apaziguados 

mediante a verificação de benefícios mútuos na cooperação dos agentes, fator este 

que deve ser encorajado para que visualizem que estes possuem elementos em 

comum o que poderia os levar a um melhor entendimento dos que os cercam23, mas 

que esta visão poderia muito bem ser utilizada por uma das hegemonias para 

submeter os outros agentes aos seus interesses.  

                                                           
21

SIMMA, Bruno; PAULUS, Andreas L.The „International Community‟: Facing the challenge of 
globalization. The European Journal of International Law. N. 9. 1998. P. 266-277. 
22

 Existe uma corrente que diverge da origem do Direito Internacional tendo origem nos estudos de 
Vitória e Grotius. Sobre o assunto: “Let us go back to the beginnings. We are constantly taught in law 
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Com a mudança do paradigma filosófico para o positivismo trazido a baila 

por Immanuel Kant, o Direito passa a ser visto de forma que possa integrar o corpo 

científico também como uma “ciência pura” para o qual contribuiu Hans Kelsen24. 

Kelsen ao definir o Direito lhe deu o caráter de ciência em seu livro “Teoria 

Pura do Direito”, no qual definiu o Direito como simplesmente positivado, excluindo 

de apreciação do cientista qualquer outro termo que não a norma positivada25. Dessa 

maneira, excluiu-se o julgamento ético, moral e histórico pela pura tecnicidade26. 

O Direito é considerado então, como uma ciência normativa cujo objeto 

de estudo é a norma posta27. Esta norma posta passa a ser considerada como válida 

para os fins científicos da teoria, se houver passado por um sistema de validação 

composto por inúmeras camadas de sobreposição normativa. Existe uma Norma 

Fundamental Hipotética (Grundnorm) que dá fundamento ao sistema, seguida de 

uma norma que estabeleça os sistemas e formas de uso dos poderes 

governamentais de um povo (sua Constituição), e, por conseguinte, as normas que 

estabeleçam quando e como estes controles serão exercidos, e por fim, aquele que 

exerce o controle aplica as sanções concernentes ao descumprimento. A sanção só 

tem validade por estar estabelecida dentro deste sistema que possui tanto validade 

lógica, por estar de acordo com o sistema, quanto validade positiva, por ter sido feito 
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 RODRIGUES BARBOSA, Samuel. Jus Cogens como aporia: o crepúsculo do Direito Internacional 
clássico.Revista Brasileira de Filosofia. V. 233. Ano 58. Jul./Dez. 2009. P. 40-92. ISSN: 0034-7205. 
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 “A Teoria pura do direito tem como princípio fundamental a „pureza metódica, que é entendido por 
Kelsen em dois sentidos distintos: em primeiro lugar, ele faz referência ao próprio caráter objetivo e 
autônomo da ciência do direito, que deve se conformar em descrever o seu objeto de uma forma 
neutra, sem se pronunciar acerca de seu conteúdo ético ou político. Obviamente, isso não significa 
uma adesão ao postulados de um positivismo jurídico radical ou ao ideal de um mundo jurídico 
perfeito livre de toda ideologia. Tal interpretação não procede, pois a exigência de „neutralidade 
axiológica‟ concerne à ciência do direito e não ao direito ele próprio”. RABENHORST, Eduardo 
Ramalho. Ser e dever ser na teoria kelseniana do direito. Revista Direito e Liberdade. ESMARN. V. 
1. N. 1. P. 119-130. Mossoró, jul/dez 2005. P. 120-121.  
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 “Esta última parece ser a interpretação de Kelsen que, de imediato, reconhece que a sua teoria 
pura do direito é uma teoria „positivista‟, no sentido de que ela evita toda definição ética ou política do 
direito. Nesse sentido, a teoria kelseniana é vislumbrada, pelo seu próprio autor, como uma teoria 
„monista‟ em oposição à teorias „dualistas‟, que supõem a existência, ao lado do direito positivo, de 
um direito „ideal‟ ou „justo‟. Porém, isso não significa que Kelsen negue a existência de um norma de 
justiça que guiaria, em útima instância, a ação humana. Na verdade, o que o jurista austríaco afirma é 
que apenas a ciência do direito não tem por objeto a descoberta dessa norma de justiça última e, 
mais importante ainda, que a validade do direito positivo não pode depender de uma tal norma”. 
RABENHORST, Eduardo Ramalho. Ser e dever ser na teoria kelseniana do direito. Revista Direito e 
Liberdade. ESMARN. V. 1. N. 1. P. 119-130. Mossoró, jul/dez 2005. P. 122. 
27

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Batista Machado. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. Título original: Reine Rechtslehre. 
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de acordo com o procedimento estabelecido pelo sistema. 

A designação geométrica dada ao sistema é o de pirâmide de Kelsen, 

tendo em vista o aumento do número de normativas uma vez que se desce cada 

uma destas camadas de legalidade. 

No que tange ao Direito Internacional, para Kelsen, este se trata de um 

sistema falho, por não incorporar a figura de uma entidade supraestatal que pudesse 

estabelecer-se e designar os mecanismos de controle através de normas postas28. 

Ao analisar o ordenamento jurídico internacional, Kelsen verifica que os princípios 

gerais do Direito Internacional podem ser considerados como válidos, desde que se 

sustentem em uma norma hipotética fundamental, como ocorre no caso dos 

ordenamentos jurídicos internos, decorrente da necessidade de receber desta norma 

hipotética a validação de sua positividade, vez que hierarquicamente superior. 

Um sistema jurídico só terá validade uma vez que estabelecido sobre uma 

norma hipotética fundamental que possa garantir a existência desse sistema e sua 

validade. No caso do Direito Internacional, Kelsen designou que esta legislação 

mestra, esta norma fundamental é aquela que determina que os costumes 

internacionais dos Estados devam ser respeitados, ou seja, identifica que os 

Estados têm a premissa de manterem seus relacionamentos de forma que os 

costumes internacionais sejam mantidos. 

Sendo uma de suas principais determinantes a norma primária do Direito 

Internacional, consequência da boa-fé 29  no relacionamento entre os sujeitos de 
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 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. Título original: General theory of Law and state. 
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 “Um Estado pode, ocasionalmente, viver num isolamento do resto do mundo, como fez o Japão 
durante cerca de dois séculos, antes de 1854. Mas, normalmente, vê-se obrigado, por necessidades 
económicas (sic) e de outro tipo, a procurar obter benefícios dos outros. Se pretende alcançar pela 
força, os outros Estados acabarão por se coligar contra ele numa aliança defensiva. Se tenta obtê-los 
de modo pacífico, terá que dar algo em troca; e, para induzir os outros estados à „negociar‟ com ele, 
terá que adquirir a reputação de responsável e obediente à lei. [...] Nas sociedades nacionais, um 
indivíduo que, na sua cidade natal, adquira reputação de violar as leis pode mudar-se para outra 
cidade onde seja desconhecido e encontrar assim o anonimato na multidão. Mas os Estados não se 
podem mudar de um continente para outro; e, mesmo que pudessem, descobririam que a sua 
reputação era conhecida em todo o mundo, muito simplesmente porque a sociedade internacional 
dos Estados é muito mais pequena que uma sociedade nacional composta por indivíduos”. 
AKEHURST, Michael. Introdução ao Direito Internacional. Tradução: Fernando Ruivo. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1985. P.13. Título Original: A Modern Introduction to International Law. 
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direito, o “pacta sunt servanda”. A determinação de que costumeiramente os Estados 

têm como norma base de seus relacionamentos o respeito entre eles e o respeito às 

normas criadas por eles, é que passa a dar aos acordos internacionais a sua 

validade.  

Estrutura esta passível de críticas por parte dos autores mais atuais, 

tendo em vista o Direito Internacional ser estruturado em torno de uma norma 

costumeira que apenas diga que os pactos devem ser cumpridos, deveria implicar 

que os pactos sempre devem ser cumpridos, não dando margem às, ressalte-se, 

existentes exceções, como é o caso do instituto do “rebus sic stantibus”, no qual 

uma alteração ocorrida e não prevista entre o momento da assinatura de um tratado 

e sua execução, que geram uma onerosidade excessiva sobre uma das partes, 

deixaria de ser justo, logo deixando de ser considerado como obrigatório. 

A estrutura apresentada por Hart para o direito também não oferece 

soluções passíveis de serem aproveitadas. Hart ao definir o Direito o estruturou 

como um conjunto de regras possuindo dois níveis, um primário composto por 

regras coercitivas de conduta, e um segundo conjunto com as regras de 

reconhecimento, meta regras que dariam validade e estrutura ao sistema30. Acepção 

esta que não se pode considerar como correta, pois alija os princípios do seu papel 

na estrutura do Direito31.  

Na atual conjuntura do Direito Internacional o papel de Norma Hipotética 

Fundamental ou de meta-norma de reconhecimento, pode ser atribuído a outros 

valores32 que não o “pacta sunt servanda” e o voluntarismo simplista33. O Direito 
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 HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de Direito. Tradução: Antônio de Oliveira Sette-
Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Título Original: The Concept of Law. 
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 “Todavia a visão de Hart não é apenas incompleta, por deixar de apreciar os mais diversos 
elementos que compõem a ordem jurídica, pois também é equivocada ao tratar o núcleo do sistema 
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Estado Constitucional Democrático, a centralidade do sistema jurídico é ocupado pela Constituição, a 
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conduta, de reconhecimento, de modificação ou de julgamento), mas sim por um núcleo 
principiológico, com força irradiante sobre todos os demais ramos do Direito”. ZANON JUNIOR, 
Orlando Luiz. A complexidade da norma jurídica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 101, jun 
2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo 
_id=11722&revista_caderno=15>. Acesso em jul 2012. 
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 “But when we look at general usage, the „international community‟ seems to be more frequently 
invoked to denote the repository of interests that transcend those of individual states ut singuli and are 
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Internacional já mencionado por Wolfgang Gaston Friedmann34 é em sua essência 

evolucionista, parte da premissa de que o Direito Internacional é cambiante e 

acompanha o desenvolvimento do grupamento que ele regula35. 

Na criação da Organização das Nações Unidas, principal Organismo 

Internacional, fica claro pelo preâmbulo do documento, hoje assinado e reconhecido 

por 193 membros36, que o núcleo do Direito Internacional reside na “fé nos Direitos 

Humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana”37. 

O Direito Internacional possui como Norma Fundamental (Grundnorm), e 

norte de validação, o respeito às conquistas feitas em nome dos sujeitos de Direito 

e, mais especificamente, em prol destes mesmos sujeitos de Direito 38 , no 

desenvolvimento do Direito Internacional de cooperação, ao invés da coexistência39. 

A grande força motriz do Direito na modernidade e contemporaneidade foi o 

reconhecimento dos direitos de liberdade, o reconhecimento do papel do Direito na 

                                                                                                                                                                                     
thus not – or, at least, not fully – comprehensible within the classic bilateralism paradigm. In this 
conception, the element which distinguishes a „community‟ from its components is a „higher unity‟, as it 
were, the representation and prioritization of common interests as against the agoistic interests of 
individuals. In this view, a mere „society‟ (Gesellschaft), in contrast, does not presuppose more than 
factual interdependence among a number of individuals. Hence, if ther is an international community, 
it needs to have certain interests in common to all its members and a certain set of common values, 
principles and procedures”. SIMMA, Bruno; PAULUS, Andreas L.The „International Community‟: 
Facing the challenge of globalization. The European Journal of International Law. N. 9. 1998. P. 
266-277. 
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 “Gradualmente a própria dinâmica da vida internacional passa a desautorizar o entendimento 
tradicional (esposado pela antiga Corte Permanente de Justiça Internacional, no caso do SS „Lotus‟, 
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não se podem presumir restrições, pois não cabe deduzir o direito aplicável a determinada situação 
do „simples fato‟ da soberania ou independência”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Os 
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vida humana, assim sendo, o Direito Internacional deve também, como o próprio 

Direito o foi, ser reescrito de forma que possibilite este reconhecimento, e além dele, 

a aplicabilidade, dos Direitos Humanos, sendo este um dos objetivos desta tese40. 

Devendo, incluso ficar clara a situação da incorporação de novos sujeitos 

à Comunidade Internacional, seja por fissão de uma entidade estatal previamente 

existente, citando-se como exemplo as várias repúblicas surgidas da antiga 

Iugoslávia, ou seja, por separação simples, como o ocorrido na situação do Timor 

Leste. Ambas as situações, para que galgassem o reconhecimento como parte da 

Comunidade Internacional de Estados, lhes foi demandado o reconhecimento e 

submissão a estes valores representativos da estrutura do Direito Internacional, 

quais sejam, os Direitos Humanos41. 

O objetivo dessa primeira parte da tese é demonstrar que dentro da teoria 

jusnaturalista para o Direito Internacional, que não é contraposta da estruturação 

positivista, estão presentes os Direitos Humanos, em especial o da Educação, e 

como esse núcleo essencial do Direito Internacional interage com as outras normas 

do sistema. 
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 “Por que motive se obedece a qualquer norma jurídica? Para além da reciprocidade de interesses, 
para além do temor ou de sanções, o que determina a obediência é o sentido racional e ético, mais 
ou menos conscientemente assumido, da pertença a um grupo, a uma comunidade, a um sistema de 
relações. O destinatário da norma é livre de cumprir ou não cumprir, mas a norma que se lhe dirige 
não tem por base a sua vontade; funda-se em princípios objetivos de ordem que o transcendem ou 
num sentido de bem comum; e isto vale tanto para o Direito interno quanto para o Direito 
Internacional. As crescentes tendências institucionalizadoras – e, antes de mais, o jus cogens – só 
por si demonstram a incapacidade de uma fundamentação voluntarista do Direito Internacional”. 
MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Coimbra: Princípia, 2002. P. 33-4. 
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 “Segundo a norma tradicional, os novos Estados ficam automaticamente vinculados ao Direito 
Internacional de modo geral aceite. O principal internacionalista soviético, Tunkin, tentou conciliar 
esta norma com a teoria consensual, afirmando: „No que se refere aos novos Estados, encontram-se 
juridicamente habilitados a não reconhecer normas particulares consuetudinárias de Direito 
Internacional, contudo, o estabelecimento de relações oficiais com outros países sem quaisquer 
reservas significa que o novo Estado aceita um certo conjunto de princípios e normas do atual Direito 
Internacional que constituem a base das relações entre estados‟. Esta análise reduz o consentimento 
a uma ficção; o novo Estado encontra-se na posição de obrigado, não porque tenha consentido, mas 
porque não conseguiu opor-se às normas vigentes”.AKEHURST, Michael. Introdução ao Direito 
Internacional. Tradução: Fernando Ruivo. Coimbra: Livraria Almedina, 1985. P. 13. Título Original: A 
Modern Introduction to International Law. 
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1.2 FONTES DE DIREITO INTERNACIONAL 

 

As fontes de Direito Internacional tem como primazia terem um grande 

diferencial em relação às normas de Direito Interno 42 , devido às próprias 

características do Direito Internacional, como a ausência de uma organização 

legislativa soberana supranacional, bem como a possibilidade de algumas normas 

serem consideradas de validade para todo o globo, como sendo de validade adstrita 

a um pequeno número de signatários de um tratado, como seria o caso do tratado 

para a construção da Ponte da Amizade entre o Brasil e o Paraguai, que liga os dois 

países em Foz do Iguaçú-PR43. 

Tais fontes têm como fundamento não o procedimento 

constitucionalmente aprovado, mas a receptividade perante a comunidade 

internacional de sua validade e força normativa44. De forma que as fontes de Direito 

Internacional por primazia são consideradas aquelas aceitas pela Corte Internacional 

de Justiça, órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. 

Cumpre ressaltar que as fontes de Direito meramente expressam as 

normas que devem ser interpretadas de acordo com a deontologia. Incumbindo em 

consequência à dogmática jurídica a complexa atividade de distinguir dentre três 

funções essenciais, fruto da argumentação jurídica: “1) fornecer critérios para a 

produção do direito nas diversas instâncias em que este tem lugar; 2) fornecer 

critérios para a aplicação do direito; 3) ordenar e sistematizar  um setor do 

ordenamento jurídico”45. 
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 KOSKENNIEMI, Martii. Sources of International Law. Aldershot: Ashgate, 2000. 
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 BARROS, Luiz Eduardo Pinto. O Brasil e o Paraguai no Impasse Diplomático Fronteiriço: Cem anos 
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 BROWNLIE, Ian. Princípios do Direito Internacional Público. Tradução de: Maria Manuela 
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Caloutste Gulbenkian, 1997. Título Original: Principles of Public International Law. 
45

 “1) suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias en que ello tiene 
lugar; 2) suministrar criterios para la aplicación del derecho; 3) ordenar y sistematizar un sector del 
ordenamiento jurídico”. (Tradução livre). ATIENZA, Manuel. Las Razones Del Derecho:Teorías de la 
argumentación jurídica. 1. Ed. 2. Reimpr. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 
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Em seu artigo 38 estabelece que: 

 

1. O Tribunal, cuja função consiste em decidir, de acordo com o Direito 
Internacional, os litígios que lhe forem submetidos, aplicará: 

a) As convenções internacionais, gerais ou especiais, que estabeleçam 
regras expressamente reconhecidas pelos Estados em litígio; 

b) O Costume Internacional, como prova de uma prática geral aceite 
como de Direito; 

c) Os princípios gerais de Direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 

d) Sob reserva do disposto no artigo 59, as decisões judiciais e a doutrina 
dos publicistas mais qualificados das várias nações, como meios 
subsidiários para a determinação das regras de Direito. 

2. A presente disposição não prejudica a faculdade de o Tribunal decidir 
uma questão ex aequo et bono, se as partes assim o acordarem. 

 

Neste diapasão será dada maior ênfase aos conceitos de Costumes e 

Princípios Gerais de Direito, devido ao tema que se delimita para esta tese. 

As normas de Direito Internacional categoricamente, na origem da 

sociedade internacional46, são consideradas fruto de um acordo de vontades entre 

pessoas jurídicas de Direito Público que, no exercício de sua soberania, regulam 

suas relações interpessoais. Este exercício de soberania acabava por limitar o 

exercício futuro desta mesma soberania, vez que houve a criação de um limite por 

aceitação própria, logo endógena, que passa a ser considerado legítimo pelo aceite 

representado no ato47. 

Vale dizer, que os Estados podem ao se relacionar entrarem em acordos 

bi ou multilaterais, proporcionando a criação de limites para o seu relacionamento, e 

                                                           
46

 “Na origem da sociedade internacional, o Direito Internacional consistia em acordos expressos 
pelos quais as partes livremente consentiam em adotar regras de conduta juridicamente vinculantes”. 
QUEIROZ, Cristina. Direito Internacional e Relações Internacionais. Coimbra: Coimbra Editores, 
2009. 
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 KENNEDY, David. A New Stream of International Law Scholarship.Wisconsin International Law 
Journal.Vol. 7. N. 1. March-June. 1998. Pp. 1-49. 
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ao fazê-lo, as liberdades soberanas que teoricamente lhes dariam absoluta liberdade 

para definir seus caminhos deixam de ser absolutas pela aceitação do limite pela 

própria entidade soberana. 

Em determinado momento algumas destas normas foram consideradas 

fundamentalmente importantes e seus conceitos e expressão pelos tratados deixou 

de ser necessária, ou relevante, dada a sua aceitação geral. 

 

 

1.2.1 Costume Internacional 

 

O Costume Internacional é uma fonte normativa não escrita, que segundo 

Malcolm Shaw sobrevive de acordo com o que pode ser chamado de “aura de 

legitimidade histórica” 48 , por pressão de grupamentos sociais eles emergem e 

sustentam-se devido a esta “aura” de legitimidade que a prática lhes incorpora. 

O Costume Internacional pode ser considerado como “a base mínima do 

Direito Internacional” 49 , o que nos leva à primeira característica desta fonte, a 

generalidade de sua prática. O Costume Internacional deve ser considerado como 

as práticas que submetem as atividades dos sujeitos de Direito Internacional, tendo 

em vista a sua aceitação pelo conjunto que compõe este grupo de indivíduos50. 

Generalidade esta que não é absoluta, pois os conjuntos de sujeitos 

podem ser de cunho universalista ou regionalista, ou ainda, bilateral. Cita-se como 

exemplo os costumes concernentes às plataformas continentais, que submetem a 

todos; os costumes relativos ao tratamento de livre trânsito entre os países 

europeus, que submetem a estes; bem como, os costumes relativos a uma fronteira 
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 SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 72. 
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 LUPI, André Lipp Pinto Basto. A Composição do Mosaico: Orientações doutrinárias sobre a 
identificação da norma consuetudinária no Direito Internacional. Prolegômenos – Derechos y 
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em específico, como seria o caso do Brasil e do Paraguai, costumes estes que 

submeteriam apenas aos dois países envolvidos. 

O Costume possui como segunda característica a mutabilidade, pois 

acompanha a alterabilidade de uma determinada sociedade, e no Direito 

Internacional se reveste de imensa importância devido à inexistência de um governo 

centralizado, logo, as práticas e usos dos sujeitos de Direito Internacional, podem se 

desenvolver para comporem normas consuetudinárias. 

Ainda sobre o Costume Internacional, podem-se auferir além destas, 

ainda outras três características sobre a qual se discorrerá: lapso temporal, critério 

objetivo, e critério subjetivo. 

Sobre o lapso temporal a doutrina é categórica em afirmar que o mesmo 

não constitui elemento peremptório, e justifica seu posicionamento. As relações em 

Direito Internacional em sua maioria desenvolveram-se com o desenvolvimento das 

relações sociais entre os Estados, e assim sendo, sobre a imunidade diplomática 

existem costumes já sedimentados há muito tempo. No entanto, quando o assunto é 

a utilização do espaço sideral com a finalidade de comunicação e defesa do espaço 

aéreo de um determinado Estado, os costumes são muitíssimos mais recentes, o 

que não os impede de serem considerados como válidos51.  

Poder-se-ia, ainda, discorrer sobre a possibilidade de surgimento de um 

costume imediato52, em áreas de surgimento recente, como a exploração do pré-sal, 

ou ainda, da inteligência artificial. Disso depreende-se que a verdadeira essência do 

lapso temporal está na constância e uniformidade da prática do Costume, muito 

mais do que em seu decurso temporal. 

Sobre o elemento objetivo, consigna-se a descrição feita pelo Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça, a de se considerar como Costume Internacional uma 

“prática geral”. Sobre a generalidade, já se discorreu acima, cabe agora uma 

descrição sobre a prática internacional. 
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As práticas de Direito Internacional referem-se aos atos emanados por 

Estados e por Organizações Internacionais, pois, nas lições de André Lipp Pinto 

Basto Lupi, “dotadas de personalidade jurídica plena de Direito Internacional, podem 

criar atos dignos de atenção para a formação do costume” 53. 

Dentre os atos considerados como válidos estariam os atos internos dos 

poderes de um Estado, os atos diplomáticos, os tratados internacionais e a prática 

subsequente, bem como os atos das Organizações Internacionais mencionados em 

seus informes de práticas internacionais54. 

Existe na Doutrina ainda, a discussão concernente aos costumes 

oriundos da omissão dos sujeitos de Direito Internacional, pois como se discorre na 

teoria do Direito, a omissão nada mais é do que uma não ação, uma não prática, 

que comporia na seara jurídica o gênero das ações, em conjunto com a espécie 

ação55. De forma que, embasados nos ensinamentos de Kelsen56, a omissão é 

conduta humana, logo, devendo ser disciplinada por um ordenamento normativo. 

Desnecessário dizer que não basta à omissão para a configuração de um 

Costume Internacional, e sim o conjunto de todas as características conformantes do 

referido Instituto. 

Por fim, o critério subjetivo, também referenciado como opinio juris57, que 

propugna pelo reconhecimento do cumprimento da referida norma costumeira com 

base na crença de que se está respeitando uma norma jurídica58, mas a crença na 
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norma jurídica se corrobora pelo estabelecimento, expressão, da crença que de 

outra forma seria praticamente impossível de ser comprovada59. 

Expressão de consentimento ou afirmação de consentimento que não 

necessariamente se faça de forma escrita, como definido por Michael Byers, 

raramente se faz por meio ou como resultado de uma única ação, o Costume 

Internacional tem por característica ser resultado uma série de ações usualmente 

independentes de consentimento explícito60. 

O Costume Internacional é inferido por meio dos atos performados pelos 

sujeitos de Direito Internacional, não sendo encontradas explicitamente, as normas 

costumeiras geralmente se sustentam pela não objeção ao seu conteúdo por parte 

destes mesmos sujeitos61. 

As normas costumeiras então são fruto dessa convivência entre os 

sujeitos de Direito Internacional, que ao se relacionarem estabelecem certas normas 

de conduta, que cumuladas com o elemento subjetivo de aspecto normativo. Ainda, 

pode o Direito Internacional ser regulado com base nos Princípios Gerais do Direito 

Internacional, que serão analisados a seguir. 

 

1.2.2 Princípios Gerais do Direito Internacional 
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Ao estruturar sua teoria normativa pura para o Direito, tendo como 

objetivo a neutralidade do Direito como ocorrido em outros campos das ciências 

para a obtenção do paradigma do positivismo, Kelsen relega um papel de exclusão à 

análise moral, valorativa, da norma62. Ao cientista do Direito basta o conhecimento 

de que a norma foi formalmente e materialmente considerada válida, não cabendo a 

este a análise axiológica da norma63. 

Por este critério a norma recebe o seu conceito de validade e de pertença 

ao Ordenamento Jurídico pelo fato de estar de acordo com outra norma que lhe 

imputa validade, e não de acordo com análises valorativas, muito menos de acordo 

com o sentimento de justiça64. 

Com esta determinação, Kelsen, afasta o Direito da estrutura 

jusnaturalista 65  que lhe era dada. Nesta orientação o Direito e o Estado são 

consequência de uma estrutura de valores pré-sociais66, e por isto devem respeito a 

estes valores, vez que estruturantes do consentimento dado no momento de 

constituição do contrato social67. 
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O positivismo jurídico gerou um desenvolvimento em praticamente todas 

as áreas do Direito, e desenvolveu a aplicação das normas como um todo, mas 

proporcionou leituras errôneas de suas pretensões. Ao afastar a análise valorativa e 

axiológica da aplicação do Direito, proporcionou 68  ao partido nacional-socialista 

alemão enquanto estava no poder dar cabo do povo judeu, da população alemã com 

deficiências físicas, dos homossexuais, bem como dos ciganos, através do episódio 

denominado Holocausto69. 

Este evento só se tornou possível, juridicamente falando, uma vez que a 

norma jurídica do Estado Alemão autorizava este tipo de comportamento, e a 

aplicação da norma afastada da análise axiológica, fazia com que o cumprimento da 

mesma fosse automatizado, sistemático e extremamente eficaz. Fato este relatado 

nos julgamentos dos nazistas em Nuremberg70. 

Segundo Ian Brownlie, a relação dos Princípios Gerais do Direito como 

fonte do Direito Internacional pela Corte Internacional de Justiça ocorreu pois “o 

jurista belga Barão Descamps tinha em mente conceitos de Direito natural”71. Ao 
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redesignar ao Tribunal a possibilidade de recorrer aos Princípios Gerais do Direito 

diminui-se a probabilidade de surgirem novos problemas concernentes à falta de 

análise axiológica da norma jurídica. 

“Nada é mais ilusório do que reduzir o Direito a uma geometria de 

axiomas, teoremas e postulados normativos, perdendo-se de vista os valores que 

determinam os preceitos jurídicos e os fatos que o condicionam, tanto na sua 

gênese como na sua ulterior aplicação”72. 

O papel do princípio passa a ser o de fundamentação dos axiomas do 

Direito, derivados de uma “cultura jurídica universal”73, dando contornos às estruturas 

do próprio Direito74. 

Os princípios não compõem um sistema normativo superior às normas, ou 

mesmo ao Direito, pois, como as outras fontes do Direito, fazem parte do “complexo 

ordenamental” 75 . “Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 

optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante aos 

condicionalismos fáticos e jurídicos”76. 

Alexy 77  dividiu as Normas, que são as disposições positivadas de um 

ordenamento jurídico, ou seja, a lei escrita, em três modelos normativos. O modelo 

puro de regras, o modelo puro de princípios e o modelo misto de regras e princípios. 

Segundo o modelo puro de regras, as normas correspondem a regras, 

que tem uma aplicabilidade dogmática, ou seja, são inteiramente e plenamente 

afastadas ou inteiramente e plenamente aplicadas. 

Conforme o modelo puro de princípios, as normas correspondem a 
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princípios, que por sua vez correspondem a mandamentos de otimização, ou seja, 

devem ser efetivadas na maior medida possível, e ao serem sopesados com outros 

princípios encontram seu âmbito de atuação. 

Existe uma diferença de grau de qualidade entre regras e princípios, 

segundo o autor. Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, sendo 

como mandado de otimização na medida das possibilidades. As regras, por sua vez, 

são determinações no campo fático e juridicamente viável, que só podem ser 

aplicadas ou afastadas integralmente, podendo ser traduzidas no campo do tudo-ou-

nada, aplica-se ou não78. 

Segundo o modelo misto de regras e princípios, há em um ordenamento 

jurídico tanto de regras como princípios. É o caso de Constituição brasileira. Por 

exemplo, o inciso XVIII, do art. 7º, que garante os direitos à maternidade, dentre 

outras garantias através da manutenção no emprego durante a vigência desta. Isto 

corresponde a uma regra, pois perante o caso concreto é somente, plenamente 

aplicável ou plenamente afastável.  Já alguns direitos como o direito à saúde e à 

educação são princípios, pois ao passo que não podem ser plenamente satisfeitos, 

precisam ser realizados na maior medida possível, pois não se aplicam na medida 

integral. 

Reconhece-se, desta forma, o Direito Internacional como sendo parte do 

modelo misto de regras e princípios 79 , visto que o Ordenamento Jurídico 

Internacional é composto por ambos e ambos têm a sua força normativa 

reconhecida pela Corte Internacional de Justiça, como já visto80. 

Os Princípios Gerais do Direito Internacional geram apenas um problema 

de semântica em conformidade com sua definição pelo Estatuto da Corte 
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Internacional de Justiça em seu artigo 38, que discorre: “os princípios gerais do 

direito reconhecidos pelas nações civilizadas”.  

O Estatuto redigido no início do século XX81 faz alusão à divisão dos 

Estados em civilizados e não civilizados, tendo em conta que o Tribunal poderia 

fazer uso de princípios adotados nos ordenamentos jurídicos internos de uma gama 

de países. Assim sendo, excluíam-se os países não pertencentes ao grupamento 

ocidental. 

 “Nesse modelo individual e estratificado, o „ius publicum Europaeum‟ 

continuou a ser interpretado pelos Estados como aplicável unicamente às „nações 

civilizadas‟ do planeta: os Estados europeus e ocidentais” 82. 

A divisão entre Estados fundamentada em níveis de civilização são 

completamente inaceitáveis do ponto de vista lógico e principiológico do Direito 

Internacional83. 

A fundamentação básica do Direito Internacional, como já visto, é a 

igualdade entre os Estados, que soberanos como são, não podem ser classificados 

como sendo mais ou menos soberanos, ou o são ou não são. Tendo em vista esta 

questão da soberania ser imputada a própria noção de Direito Internacional, não se 

julga possível criar estratificação entre Estados, que em essência devem ser 

juridicamente iguais. 

Não se defende neste momento a igualdade fática entre os Estados, pois 

isso seria não só ingênuo como inverídico84, mas neste quesito, ao tratar deste topoi, 

não se busca ressaltar a igualdade fática inexistente, mas sim a igualdade formal 
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legalmente constituída pelo Ordenamento Jurídico Internacional. 

Igualdade jurídica esta já presente na Paz de Vestfália, que fazia alusão 

ao reconhecimento recíproco dos membros de uma “comunidade internacional” da 

igualdade daqueles que a partir daquele momento se tratariam como sendo 

soberanos85. 

Segundo Alfred Verdross 86 existe cinco regras fundamentais no Direito 

Internacional, relativas às suas características: o direito à independência, à 

autodeterminação, à igualdade entre Estados, à honra e ao trânsito87. 

Para Wolfgang Graf Vitzhum 88 , os Princípios Gerais de Direito 

Internacional são aqueles constantes da Carta das Nações Unidas que pelo 

reconhecimento geral da comunidade internacional não podem ser descartados. 

A própria Organização das Nações Unidas proferiu a sua relação de 

Princípios Gerais de Direito Internacional em que reconhece a existência de sete 

princípios, quais sejam: soberania, igualdade de Estados, defesa da paz, não-

intervenção, soluções pacíficas de controvérsias, autodeterminação dos povos e 

cooperação entre os povos89. 
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Para Cristina Queiroz, seriam: soberania, reconhecimento, 

consentimento, boa fé, liberdade dos mares, responsabilidade e legítima defesa90. 

Para o Professor Ian Brownlie: consentimento, reciprocidade, igualdade dos 

Estados, caráter definitivo das decisões arbitrais e das resoluções de litígio, validade 

jurídica dos acordos, boa fé, jurisdição interna e liberdade dos mares91. 

 

CAPÍTULO 2 

TEORIA DO JUS COGENS INTERNACIONAL 

 

Neste capítulo explicitar-se-á o funcionamento deste instituto jurídico para 

que possa ser analisado de forma a compor a tese que pretende superar alguns dos 

limites teóricos estabelecidos para este instituto, bem como, fazer uso do mesmo na 

composição de um novo modelo de efetiva implementação das normas de Direito 

Internacional. 

 

2.1 CONCEITO 

 

O “jus cogens” internacional surge como uma necessidade de 

estruturação do ordenamento jurídico internacional. Como visto anteriormente, o 

Direito Internacional é composto por normas provenientes de diferentes fontes, com 

o escopo de estruturar as relações ocorridas no âmbito internacional. 

Dentro da estrutura do próprio Direito, com a superação do paradigma 

exclusivamente positivista como determinado pela teoria pura de Kelsen, passa-se 
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novamente a considerar a existência de estruturas que não somente aquelas 

positivamente estabelecidas através de regras postas. 

Baseado nesta ideia, o ordenamento jurídico internacional passou a 

reconhecer a existência de normas que não somente as postas pelas regras 

estabelecidas nos tratados e nos costumes internacionais. Já com o Tribunal de 

Nuremberg e os outros tribunais penais ad hoc, reconheceu-se a existência de um 

conjunto de normas jurídicas não postas, que se sobreporiam à vontade dos 

Estados92. 

Este conjunto de normas recebeu o nome de normas juris cogentis, jus 

cogens ou normas peremptórias de Direito Internacional, tendo em vista o seu 

caráter de sobreposição sobre as outras normas, e consequentemente à vontade 

dos Estados. 

Nomenclatura esta criticada pela doutrina, vez que este significa norma 

cujo cumprimento seja obrigatório, denotando que haja normas cujo cumprimento 

não seja obrigatório (como realmente ocorre no Direito Internacional com as 

chamadas soft law que serão objeto de estudo posterior), e ainda implicando que 

existem normas, cujo cumprimento é obrigatório mas que não componham este 

núcleo de normas hierarquicamente superiores93.  

Este instituto jurídico, apesar de hoje poder ser considerado como 

consenso dentro da doutrina e da prática internacional, pode, de acordo com a 

doutrina, possuir naturezas jurídicas diversas, seja ela subjetiva ou objetiva. 

Dentro da lógica subjetivista o que dá validade a uma norma peremptória 

seria a aceitação por parte dos sujeitos de Direito Internacional do caráter 

                                                           
92

 Reconhecimento este que ainda não se dá de forma pacífica, vide os escritos de Danilo Zolo. 
93

 Sobre o assunto ver: SZTUCKI, Jerzy. Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of 
Treaties: A Critical Appraisal. Wien: Springer-Verlag, 1974.; ROZAKIS, Christos L. The Concept of 
jus cogens in the law of treaties. Amsterdam: North-Holland, 1976.; HANNIKAINEN, Lauri. 
Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law:Historical development, criteria, present 
status. Helsinki: Finnish Lawyer‟s Publishing Company, 1988.; CORREA BAPTISTA, Eduardo. Ius 
Cogens em Direito Internacional. Lisboa: LEX, 1997.; ROBLEDO, Antonio Gómez. El Ius Cogens 
Internacional: Estudio historico-crítico. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.; 
ORAKHELASHVILI, Alexander. Peremptory Norms in International Law.Oxford: Oxford University 
Press, 2006. 



49 

 

peremptório de uma determinada norma. Tendo em vista o Direito Internacional para, 

ainda, grande parte da doutrina pode ser considerado como absolutamente 

voluntarista, logo dependente da vontade dos Estados para o seu estabelecimento, 

as normas adquiririam o seu caráter peremptório a partir deste reconhecimento e 

aceitação por parte dos Estados94. 

Enquanto que a teoria objetivista propugna por outra interpretação da 

natureza jurídica da norma juris cogentis do Direito Internacional, pois a validade 

jurídica seria atribuída a esta normas não de acordo com a aceitação ou não por 

parte dos Estados, mas em função do objeto por ela tutelado95. Assim sendo, a 

norma seria considerada como peremptória ou não de acordo com o objeto, o bem 

jurídico tutelado96, como diria Von Lizst. 

Por questão de lógica pura, não parece bem estruturado um sistema no 

qual uma norma, cujo objetivo é funcionar como limitador da liberalidade dos 

Estados, seja considerada válida dependente da aceitação deste Estado que terá a 

sua liberdade de atuação limitada pela norma. 

Seria dizer, que a norma constitucional, que cria e delimita o poder do 

Estado, dependa única e exclusivamente deste Estado para que seja considerada 

válida, enquanto que se propugna a Constituição como manifestação do poder social 
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dos membros de uma sociedade que representando esta97, passarão a estruturar um 

Estado, com base nos valores estabelecidos por esta sociedade98. 

Com base nesta linha de raciocínio, seria mais lógico pensar nas normas 

de jus cogens possuindo o seu caráter de peremptoriedade em função dos valores 

que a mesma defende tendo em vista a existência de um conjunto social, por muitos 

denominados como comunidade internacional. 

Epistemologicamente falando as normas peremptórias podem ser 

também entendidas de duas formas diversas. A primeira delas seria a visão 

jusnaturalista, que tem seu início na idade média com São Tomás de Aquino que 

vinculava a ideologia de valores superiores à norma posta a uma questão de 

respeito às normas divinas, e que por serem divinas deveriam ser respeitadas. 

Lógico que dentro da estrutura do Direito Internacional, estas normas de caráter 

divino não devem ser levadas em consideração até pela característica de 

imutabilidade de suas normas, que não é condizente com a própria estrutura do 

Direito. 

A interpretação de Max Weber sobre o Direito Natural se aproxima mais 

daquilo que se espera de uma teoria aplicável ao Direito quando denota que este 

seria um conjunto de normas independentes do próprio direito positivado e que 

sobre este exerceriam um papel de superioridade. Relatando por fim, “O direito 

natural é, portanto (sic) o conjunto das normas que são legítimas não em virtude de 

terem sido promulgadas por um legislador legítimo, mas em virtude de suas 

qualidades imanentes” 99. 
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Além de deslocar a natureza da estrutura jurídica da existência dêitica, 

Max Weber ainda defende que este, como logicamente se percebe, não pode ser 

considerado como imutável. O direito não impede o devir histórico, e sim, se adapta 

a ele100. 

Especificamente no que se refere ao Direito Internacional dois dos 

maiores defensores da existência da limitação fruto do Direito Natural seriam 

Verdross e Vattel 101 . A atual doutrina tem considerado como pouco produtiva a 

vinculação do jus cogens ao direito natural, tendo em vista o esforço feito na 

Convenção sobre o Direito dos Tratados de 1969, para afastar tal identificação entre 

institutos diversos 102 . A defesa se encontra na determinação de que um 

reconhecimento necessário para a validade das normas peremptórias, mas como 

visto acima isto não seria logicamente aceitável, o jus cogens cresceu além do 

jusnaturalismo internacional103. 

A segunda possibilidade seria a consideração das normas cogentes como 

tendo uma natureza positivada, vez que se encontram previstas em alguns tratados 

internacionais. 

Seria este o caso da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 

1969104 que em seu artigo 53 nominado de “Tratado em conflito com uma norma 

imperativa de direito internacional geral (jus cogens)”, estatui que “é nulo um tratado 

que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 

Internacional Geral” 105. 
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Ainda ter-se-ia a previsão na Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações 

Internacionais, no mesmo artigo e com mesmo texto do anterior. 

Para não restar dúvidas do possível caráter positivo desta normativa, a 

mesma foi assinada por 15 Estados, possuindo, além destes, 111 Estados-partes 

nesta Convenção106, além de alguns Estados que mesmo não sendo signatários 

reconhecem o valor do referido Tratado como sendo um exemplo de sedimentação 

dos Costumes Internacionais107. 

Mas esta teoria também é passível de críticas, pois se considerarmos o 

Direito Internacional como voluntarista, o que não seria o caso desta tese, teríamos 

de desconsiderar o positivismo, pois o tratado e logo a manifestação de vontade só 

seriam aplicáveis aos Estados signatários, deixando todos os outros de fora. 

Segundo Alexander Orakhelashvili, em seu livro sobre o instituto do jus 

cogens108, este estabelece outra correlação. Para o autor as normas peremptórias de 

Direito Internacional Geral não devem ser confundidas com o Direito Natural, mas 

sim, a expressão de uma ordem legal comum entre a comunidade de nações, 

expressão esta que reflete a evolução histórica de suas convicções comuns. 

Não sendo também considerada como estritamente positiva, vez que não 

é produto da vontade dos Estados, como explicitado acima quando da natureza 

objetiva do instituto, não se coadunando com nenhuma destas teorias precedentes. 

Para Orakhelashvili109 as normas peremptórias de Direito Internacional em 

sua forma presente se constituem num conceito que se sustenta independente 

destas rotulações, que não conseguem explicar todas as suas peculiaridades.  
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Ao interpretar tais normas pode-se dizer que o autor tem razão, pois o 

instituto não está adstrito aos limites de nenhuma das duas teorias, tendo 

perpassado e ultrapassado os limites teóricos e fáticos de ambas, sendo muito mais 

próximo de conceitos como o de ordem pública internacional e da Comunidade 

Internacional, que serão objeto de posterior análise.  

As normas peremptórias são objetivamente consideradas como normas 

válidas, tendo em vista o seu conteúdo, necessário para a implantação e 

manutenção das relações sustentáveis (no seu conceito social) de uma Comunidade 

Internacional que não pode mais ter a sua existência negada, constituindo-se num 

fato social. 

Como fato social deve ser analisado em função do grupo que regula, de 

suas características e de seus objetivos, com o escopo de efetiva proteção dos bens 

jurídicos que pretende tutelar. Com o avanço deste grupo social também devem 

desenvolver-se as normas, que terão uma conotação dinâmica, cujo funcionamento 

fará parte da tese. 

 

2.2 CRIAÇÃO OU RECONHECIMENTO 

 

As normas imperativas de Direito Internacional Geral, conforme 

identificação feita pelo artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados de 1969 110 , são aquelas que devem ser aceitas e reconhecidas “pela 

comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual 

nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 

Direito Internacional Geral da mesma natureza”111. 

Com base nesta determinação legal, poder-se-ia pender para uma 
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interpretação da natureza jurídica da norma peremptória como sendo subjetiva, vez 

que a descrição legal pede a aceitação e o reconhecimento da norma. 

Mas, o artigo deve ser interpretado estruturalmente tendo em vista a 

construção teórica que se espera do ordenamento jurídico internacional. As normas 

de jus cogens continuam a serem consideradas imperativas e hierarquicamente 

superiores às outras normas não pelo fato de terem sido reconhecidas ou não, e sim 

pelo seu objeto e sua necessidade de regulação para a Comunidade Internacional, 

como visto acima. 

No entanto, deve haver uma composição entre os dois institutos para que 

se possa efetivamente identificar as normas que possam ser universalmente aceitas 

como basilares do ordenamento jurídico internacional. A aceitação e o 

reconhecimento por parte da “comunidade internacional dos Estados como um todo” 

funciona como filtro para que não sejam criadas normas que representem interesses 

individualizados ou oligárquicos sobre os outros Estados. 

Funciona este sistema como garantia de que as normas representam o 

status evolutivo da Comunidade Internacional, por isso reconhecidas no artigo da 

Convenção como normas de “Direito Internacional Geral”, pois serão aplicadas em 

todas as relações deste ponto em diante112. 

Assim sendo, chega-se a questão de que se as normas peremptórias de 

Direito Internacional seriam criadas ou reconhecidas pela Comunidade Internacional 

dos Estados. 

Na realidade, se adotado o critério subjetivo puro para a natureza jurídica 

das normas de jus cogens então as normas seriam criadas a partir da existência da 

aceitação e reconhecimento feitos pelos Estados componentes da Comunidade 

Internacional. Se adotado o critério objetivo as normas seriam apenas reconhecidas 

pelos Estados, vez que como valores já estabelecidos nas relações internacionais 
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teriam apenas condão de reafirmação de seu caráter peremptório perante a 

Comunidade Internacional. 

Já determinado acima, esta tese propugna por um “approach” em que a 

validade da norma peremptória é dada pelo seu objeto, logo objetivista, no qual as 

aceitações e ratificações apenas reconheceriam o caráter peremptório de normas já 

fundamentais para a Comunidade Internacional. 

Uma vez determinado que as normas devam ser aceitas e reconhecidas, 

tem de se determinar quais os critérios utilizados para que se reconheça uma norma 

como sendo uma norma juris cogentis. 

 

2.2.1 Critérios para o reconhecimento do jus cogens 

 

2.2.1.1 Generalidade/Universalidade da norma 

 

Uma norma que se propõe a ser uma norma de caráter imperativo e 

hierarquicamente superior à liberalidade dos Estados para atuarem, deve ser uma 

norma reconhecida, como já dito pelo artigo 53 da Convenção de Viena sobre o 

direito dos tratados, pela Comunidade Internacional como um todo. 

O presidente da comissão de redação da referida convenção ao ser 

questionado sobre este critério deu a seguinte definição, “O Comitê de Redação teve 

a intenção de expressar que não havia a necessidade de que uma regra fosse aceita 

e reconhecida por todos os Estados” 113. 

Com isso o presidente da comissão esclarece que mesmo que o texto 

afirme que tais normas devam ser aceitas pela Comunidade Internacional como um 
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todo, isto não quer dizer que deva ser aceita e reconhecida por todos os membros 

da Comunidade Internacional. 

Continua o presidente da comissão Yasseen a dizer que seria suficiente 

que uma grande maioria o fizesse, não importando se um Estado isolado recusasse 

a aceitação do papel peremptório de uma determinada norma, o reconhecimento 

seria feito da mesma forma. Assim, reconhece o presidente da comissão o caráter 

objetivista em detrimento do caráter subjetivista puro da norma imperativa de Direito 

Internacional Geral. 

Alguns autores levantaram a questão da definição de números ou 

proporções114 da Comunidade Internacional para não gerar a chamada “ditadura da 

maioria” 115 em detrimento de uma grande parcela dos Estados116. Mas a convenção 

foi silente, deixando a determinação a ser feita em momento posterior, ou casuístico. 

Um Estado que insistentemente se recusa a reconhecer uma determinada 

norma costumeira, dando ciência dessa objeção aos outros membros da 

Comunidade Internacional, estaria livre do cumprimento da obrigação oriunda do 

costume, mas o mesmo não ocorreria com uma norma juris cogentis. Ao estabelecer 

que um Estado, mesmo sendo um objetor insistente de uma norma peremptória 

continua obrigado a obedecê-la, visto que o seu objetivo trata da regulação do 

interesse comum dos Estados, da própria Comunidade Internacional, e não do seu 

interesse individualizado. 

Surge ainda uma questão que apesar de facilmente respondida, deva ser 

feita. Essa lógica seria válida mesmo que o objetor insistente seja um dos membros 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU, logo uma das potências 

relacionadas ao Direito Internacional? 

A resposta não poderia ser outra que sim, a lógica tem de ser válida para 
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qualquer objetor, seja ele a Serra Leoa ou os Estados Unidos da América. Uma das 

normas que devem ser consideradas como jus cogens é justamente a da igualdade 

formal entre os Estados, o que implicaria na impossibilidade jurídica, e não fática, 

desta diferenciação. 

Uma boa resolução desta questão seria a aceitação e reconhecimento por 

vários membros das várias famílias jurídicas presentes no mundo, bem como a 

representatividade em todos os continentes. 

 

2.2.1.2 Reconhecimento do caráter peremptório 

 

Neste caso o reconhecimento é um reconhecimento específico, parte do 

que acontece também com os Costumes Internacionais. O Costume Internacional 

como visto anteriormente, possui como necessidade um critério subjetivo, a opinio 

juris, que seria fazer determinada conduta em função de uma aceitação de que a 

mesma possui valor de norma jurídica. 

Assim sendo, os Costumes Internacionais necessitam para que tenham 

validade que os mesmos sejam reconhecidos como norma jurídica, e este 

reconhecimento devem ser feito mediante atos estatais, que deem respaldo a esta 

acreditação. 

No caso das normas peremptórias o reconhecimento é também parte de 

sua recepção como norma fundante da Comunidade Internacional. Como 

propugnado acima a teoria sobre a natureza jurídica das normas de jus cogens é em 

essência objetiva, o que quer dizer que as normas possuem este caráter 

peremptório em função do seu objeto de tutela. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o reconhecimento de uma 

norma como imperativa de Direito Internacional Geral deve se dar ao se reconhecer 

que o seu objeto, vez que fundante e necessário para a Comunidade Internacional, 
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possuem precedência lógica e axiológica sobre a vontade dos Estados117. 

Seria dizer, que os Estados devem reconhecer as normas como sendo de 

suma importância para a manutenção da Comunidade Internacional, tendo em vista 

o bem da própria comunidade como um todo, e beneficiando aqueles que dela 

fazem parte. 

Neste ponto, há de sermos claros, vez que levantado em capítulos 

anteriores, o fundamento de validade e existência do Direito Internacional repousa 

no respeito aos valores fundamentais da pessoa humana, o reconhecimento de uma 

norma como princípio básico dos Direitos Humanos, e não como respeitando a este, 

seria um grande passo ao reconhecimento como de sua precedência lógica e 

axiológica sobre a vontade dos Estados, como mencionado acima. 

Neste diapasão são considerados como atos estatais capazes de 

reconhecer tal caráter (peremptoriedade) dos objetos de Direito Internacional os atos 

performados pelos Estados tanto no seu âmbito interno quanto internacional, ou 

seja, servem como sustentação da crença de que estes valores são prevalentes no 

ordenamento jurídico internacional a assinatura de tratados, as comunicações dos 

representantes dos Estados nas convenções, às decisões das Organizações 

Internacionais, as decisões dos Tribunais Internacionais, bem como, as decisões 

tomadas pelas cortes dos Estados, as suas Constituições, as legislações destes 

diversos países que sustentem a sua intenção de dar um caráter de primazia a 

determinadas normas118. 

Os Tribunais Penais Internacionais, e especialmente o da ex-Iugoslávia, já 

determinaram o que torna uma norma aplicável de forma peremptória é o seu objeto 

e não a forma em que esta passa a ser reconhecida pela comunidade internacional. 

Este reconhecimento pode ser oriundo de quaisquer formas de expressão da 
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 Opinião não consensual no que tange à capacidade das normas juris cogentis afetarem o âmbito 
jurídico interno. Sobre o assunto: KAWASAKI, Kyoji. A brief note on the legal effects of jus cogens in 
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 HANNIKAINEN, Lauri. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical 
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vontade do Estado119. 

 

2.2.1.3 Inderrogabilidade 

 

Este critério vem explícito na própria expressão do artigo 53 da 

Convenção de Viena do Direito dos Tratados de 1969, ao afirmar que “uma norma 

imperativa de Direito Internacional Geral é uma norma aceita e reconhecida pela 

comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual 

nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 

Direito Internacional Geral da mesma natureza”. 

Ao determinar que esta norma não seja derrogável, elucida-se apenas 

que esta não permite a perda de seus efeitos jurídicos ou validade por nenhum ato 

estatal ou internacional que não seja a superveniência de outra norma. 

A dogmática jurídica determina que as normas são revogáveis em três 

situações gerais 120 : 1) na superveniência de outra norma que trate do mesmo 

assunto121, 2) desde que esta norma possua critério de força normativa igual ou 

superior aquela anterior122, ou 3) de que se crie uma norma específica para aquela 
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“…mas o Estado, apesar de todos os pesares, é ainda, entre nós, o único defensor do interesse 
público, não sendo inviável a visualização de momentos de legitimidade, nele, em que venha (o 
interesse público) a se confundir com o interesse social”. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o 
direito pressuposto. 7 ed. rev.amp.São Paulo: Malheiros, 2008. 
120

 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Apresentação Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior. Tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Rev, Téc. Cláudio de Cicco. 6. Ed. 
Brasília: UnB, 1995. Título Original: Teoria dell‟Ordinamento Giuridico. 
121

 “O cronológico tem a sua ideia expressa no brocardo jurídico: lex posteriori derogat legi priori. 
Assim sendo a lei posterior derrogará a lei anterior dando ao sistema jurídico a sua característica 
dinâmica. O preceito do presente critério é, justamente, a possibilidade da transmudação das normas 
componentes do sistema, no sentido da visão social atual ou pelo menos mais contemporânea”. 
BOAVENTURA, Bruno José Ricci. A solução das antinomias aparentes inseridas na consolidação das 
leis. Revista Justiça e História. Vol. 6. N. 12. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
2008. ISSN 1677-065X. 
122

 “O Segundo dos critérios é o hierárquico, o seu comando é Lex superiori derogat legi inferiori. O 
uso deste critério para solução de antinomia remeterá o aplicador ou intérprete ao uso da norma 
hierarquicamente superior, quando se tratar de normas de diferentes níveis. A norma é inferior ou 
superior devido ao seu poder normativo. E isto é bem retratado por Bobbio: „O cabo recebe ordem do 
sargento, o sargento do tenente, o tenente do capitão até o general, e mais ainda: num exército fala-
se de unidade de comando porque a ordem do cabo pode ter origem no general. O exército é um 
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situação, em detrimento de norma generalista sobre o assunto123. 

O artigo 53 da Convenção de Viena explicita que das três hipóteses 

reconhecidas no caso das normas juris cogentis são cabíveis apenas as duas 

primeiras, mas estas devem ocorrer simultaneamente para que possam gerar o 

efeito pretendido. 

 A própria norma estabelecida no artigo 53 especifica que em advindo 

uma nova norma de caráter peremptório esta pode modificar a acepção que se tem 

da norma anterior, mas o critério hierárquico somente permite que esta alteração 

pela norma superveniente ocorra se esta possuir ao menos o mesmo status 

peremptório da norma anterior. Proíbe dessa forma que normas que não tenham o 

condão de fundamentais para a Comunidade Internacional afetem o seu 

desenvolvimento. 

Mas ressalta-se que de forma alguma devem estas normas ser 

consideradas como imutáveis. A garantia de mutabilidade e de dinamicidade é 

necessária para que um ordenamento jurídico possa estar au pair das necessidades 

das relações que este regula como diria Jorge Miranda, visto que a experiência 

dominante é a interação, por vezes convergente, de instituições a partir do contato 

das diversas civilizações124. 

Os Professores Jorge Miranda e José Joaquim Gomes Canotilho, ao 

tratar do Direito Constitucional, logo do ordenamento jurídico interno, fazem menção 

a limites de alterabilidade dos valores fundantes de uma determinada sociedade, 

                                                                                                                                                                                     
exemplo de estrutura hierárquica. Assim é o ordenamento jurídico‟. (BOBBIO, 1999, p. 49-50)”. 
BOAVENTURA, Bruno José Ricci. A solução das antinomias aparentes inseridas na consolidação das 
leis. Revista Justiça e História. Vol. 6. N. 12. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
2008. ISSN 1677-065X. 
123

 “O brocardo Lex specialis derogat legi generali descreve o critério da especialidade. A norma é 
considerada especial, em seu sentido de especificidade, quando possuir todos os elementos típicos 
da norma geral e ainda acrescentar outros, tanto de natureza objetiva ou subjetiva. Estes elementos 
trazidos pela norma especial aprofundam na situação fática evidenciada pela norma geral. Bobbio 
(1999, p. 96) chama este aprofundamento de diferenciação gradual, na qual representa um 
aprofundamento no desenvolvimento do ordenamento, e bloquear a norma especial frente à geral 
significaria paralisar esse desenvolvimento”. BOAVENTURA, Bruno José Ricci. A solução das 
antinomias aparentes inseridas na consolidação das leis. Revista Justiça e História. Vol. 6. N. 12. 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 2008. ISSN 1677-065X. 
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MIRANDA,Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 1. ed. 4. tirag. Rio de Janeiro: Forense, 
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que podem ser aplicados de forma análoga ao que se espera da Comunidade 

Internacional. 

Esta lógica existe a partir da dialética entre a possibilidade de limitações 

materiais ao Poder Constituinte Originário e o exercício ilimitado de soberania, 

acredita-se ser pertinente esta discussão vez que este é exatamente o papel que se 

propõe às normas de jus cogens, já que limitadoras da liberalidade estatal em 

função da existência da Comunidade Internacional. 

Para que se fale de Poder Constituinte é necessário deixar clara a 

categoria Constituição, e o seu Conceito Operacional. A Constituição é a 

conformação de uma sociedade sobre uma estrutura normativa que possibilita a esta 

mesma sociedade regular-se e controlar o seu regulador, ou seja, a sociedade 

regula a si mesma e controla a entidade criada para efetuar esta regulação que é o 

Estado125. 

A Constituição é criada através da necessidade de alteração na 

conformação de uma determinada sociedade, sendo então, através das forças 

componentes desta sociedade, escolhida a forma de exercício do poder que dará 

origem à nova Carta Constitucional. 
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“Assim, antes de mais, enquanto parcela do ordenamento jurídico do Estado, a Constituição é 
elemento conformado e elemento conformador de uma sociedade, e simultaneamente, imprime-lhe 
carácter, funciona como princípio de organização, dispõe sobre os direitos e os deveres de indivíduos 
e dos grupos, rege os comportamentos, racionaliza as suas posições recíprocas e perante a vida 
coletiva como um todo, pode ser agente ora de conservação, ora de transformação.Porém, por ser 
Constituição, Lei fundamental, Lei das leis, revela-se mais do que isso. Vem a ser a expressão 
imediata dos valores jurídicos básicos acolhidos ou dominantes na comunidade política, a sede da 
ideia de Direito nela triunfante, o quadro de referência do poder político que se pretende ao serviço 
desta ideia, o instrumento último de reivindicação de segurança dos cidadãos frente ao poder. E, 
radicada na soberania do Estado, torna-se também ponte entre a sua ordem interna e a ordem 
internacional.A interação em que se move todo o Direito dito positivo – com os princípios éticos 
transcendentes, por um lado, com as estruturas, a situação concreta, o dinamismo da vida de um 
povo – mostra-se aqui muito mais forte, devido à tríplice função institucionalizadora, estabilizadora e 
prospectiva do sistema das normas constitucionais e à sua específica ação sobre as demais normas 
e sobre todos os atos do poder.A Constituição tem de ser constantemente confrontada com os 
princípios e é por eles envolvida e grau variável; tem de ser sempre pensando em face da realidade 
política, económica, social e cultural que lhe está subjacente e que é uma realidade não apenas de 
factos como ainda de opiniões, de ideologias, de posturas políticas, de cultura cívica e constitucional; 
e esta cultura carrega-se, por seu turno, de remissões para princípios valorativos superiores (o que 
significa que se dá uma circulação entre valor, Constituição e realidade constitucional)”. MIRANDA, 
Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 1. ed. 4. tirag. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 352-3.  
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Não é, com efeito, todos os dias que uma comunidade política adota um 
novo sistema constitucional, fixa um sentido para a ação do seu poder, 
assume um novo destino; é apenas em tempos de “viragem histórica”, em 
épocas de crise, em ocasiões privilegiadas irrepetíveis em que é possível 
ou imperativo escolher. E estas ocasiões não podem ser catalogadas a 
priori; somente podem ser apontados os seus resultados típicos – a 
formação de um Estado ex-novo, a sua restauração, a transformação da 
estrutura do Estado, a mudança de regime político.126 

 

Este poder é exercício de soberania constituinte por parte do povo que 

conforma uma sociedade democrática (tendo em vista a possibilidade de criação de 

uma Constituição não democrática outorgada pela força sobre determinada 

sociedade)127. Sendo aplicável o conceito inclusive às sociedades que importam em 

Constituições de ordem costumeira, como é o caso de alguns países da Common 

Law. 

Jorge Miranda incluso faz a correlação entre o exercício do poder 

constituinte por parte do povo como consequência dos direitos fundamentais das 

pessoas que compõem esse povo128, como reflexo dos direitos fundamentais de 

primeira geração nominados de Direitos Civis e Políticos129. 

O poder constituinte surge expressamente na obra de Seyès como um 

poder absoluto e originário do povo em sua luta pela libertação contra o absolutismo, 

de forma que a liberdade se expressaria em sua forma absoluta da nação na 

formulação deste texto constitucional, seja na forma, expressão, sem limites 

materiais ou condições preexistentes.  

Justifica-se a formulação por parte dos franceses na tentativa de alijar a 

monarquia de seus “direitos divinos” ou em suas fundamentações teóricas na 

manutenção de seu poder, por isso, ao justificar o poder constituinte como originário 
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e sem limites, poderiam os revolucionários dar um novo início à sociedade francesa, 

sem amarras com o passado130. 

Logicamente que a teoria erigida por Seyès é referente ao poder 

constituinte originário, que deveria ser ilimitado para proporcionar as mudanças 

necessárias à sociedade pela Revolução, e não é aplicada a mesma teoria ao poder 

constituinte derivado, cuja relação de alteração do texto constitucional de acordo 

com a evolução de uma sociedade sempre se viu como um poder limitado pelos 

ditames daquele poder originário. O poder constituinte derivado, como defendido 

inclusive por Madison, no “The Federalist”, é obrigatoriamente limitado pelo exercício 

do poder originário, pois este é quem determina as normas fundantes para a 

sociedade que se erigiu131. 

O poder constituinte foi concebido pelo referente dado por Seyès como 

um poder absoluto e originário, logo ilimitado, com conotações de um atributo divino 

e soberano 132 . Soberania nesse caso entendida, como independência na 

conformação de uma sociedade sem reconhecer limitações internas ou externas, 

como defendido pela Ciência Política. 

Hodiernamente essa compreensão é ultrapassada, pois a Constituição ao 

ser criada deve, em uma sociedade democrática, respeito à vontade e à luta do povo 

como um todo. O povo é estruturado por padrões e estruturas sociais conquistadas 

a muito, ou a pouco, tempo em levantes e em momentos delicados de sua 

sociedade, os direitos não nascem de uma vez e sim são construídos pela 

sociedade133. 

Considera-se como indispensável o meta-princípio jurídico da Justiça, que 

como referenciado por Klaus Bosselmann, dever ser considerado um princípio a 

nortear todas as condutas humanas, sejam elas sociais, econômicas, jurídicas ou de 
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qualquer outra forma134. A Justiça enquanto valor de uma sociedade não pode ser 

abolido por norma alguma, é valorado como critério supralegal, conformando assim 

limites ao poder de constituir. 

 

Esta ideia de vinculação jurídica conduz uma parte da doutrina mais 
recente a falar da “jurisdicização” e do carácter evolutivo do poder 
constituinte. Se continua a ser indiscutível que o exercício de um poder 
constituinte anda geralmente associado a momento fractais ou de ruptura 
constitucional (revolução, autodeterminação de povos, quedas de regime, 
transições constitucionais), também é certo que o poder constituinte 
nunca surge num vácuo histórico-cultural135.  

 

Canotilho aponta os limites a questões sociais e históricas existentes 

como ocorre com Bobbio, já Jorge Miranda adota outros limites ao poder 

constituinte. Segundo Miranda, existem três categorias de limites materiais ao poder 

constituinte: limites transcendentes, imanentes e heterônomos136. 

Os limites transcendentes são os relacionados ao imaginário coletivo de 

justiça, concernente aos anseios de uma determinada sociedade. São consolidados 

éticos, fruto da evolução de certa sociedade, vinculados normalmente com os 

conceitos de Dignidade da Pessoa Humana.  

Cita-se como exemplo a possibilidade de retorno a uma desigualdade 

normativa constitucional entre os gêneros, adotando o gênero feminino como 

inferior. Esta possibilidade normativa, mesmo que criada por constituinte originária 

não teria respaldo legal, por não respeitar os limites transcendentes ligados ao 

conceito de justiça para a sociedade ocidental. 

Os limites imanentes estão vinculados à forma constitucional, leia-se à 

organização social e estatal possível. A organização social não é passível de 
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retrocesso em sua conformação137, logo, as proposições atinentes à alteração do 

status do Estado dentro de uma constituinte devem sempre levar em conta, por 

exemplo, a categoria Democracia e Soberania Popular, como fundamentos desta 

nova organização social. 

Por fim, os limites heterônomos são aqueles estabelecidos pela 

necessidade de conjugação de um Estado para com suas contrapartes na sociedade 

internacional. Os Estados, na sociedade internacional, ao relacionarem-se assumem 

compromissos estabelecidos em acordos internacionais, bem como, os princípios 

que regulam a atividade internacional entre os entes públicos e privados. Cita-se 

como exemplo, os empréstimos adquiridos por um Estado junto ao Fundo Monetário 

Internacional, que não se extinguem com a formulação de um novo texto 

constitucional (vide Constituição da República Federativa do Brasil vigente). 

Jorge Miranda defende que o jus cogens seja considerado como limite 

claro aos poderes constituintes, sejam eles internos ou internacionais, tendo em 

vista, o seu caráter generalista imposto a todos os Estados. Os Estados devem 

obediência ao jus cogens, segundo Kamrul Hossain, por esta categoria de norma no 

âmbito internacional possuir inclusive caráter do que poderia ser considerado “um 

constitucionalismo global” 138. 

Por questões de lógica e de esclarecimento, não se defende a existência 

de uma “constituição global”, apenas a existência de normas que apesar de 

internacionais podem possuir conteúdo materialmente constitucional139, e, portanto, 

devam se assim forem consideradas e reconhecidas, ser respeitadas pelo poder 
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constituinte dos Estados nacionais, isto seria o conteúdo do jus cogens. 

 

2.2.1.4 Hierarquia normativa 

 

Como verificado pelo texto do artigo 53 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados de 1969 o instituto do jus cogens tem como condão assinalar os 

conteúdos materialmente considerados como essenciais para a manutenção e 

existência da própria Comunidade Internacional, funcionando, como visto acima 

como núcleo axiológico de tal comunidade. 

Em razão da essencialidade dos conteúdos tratados pelas normas juris 

cogentis, estas possuem um diferencial hierárquico com relação às outras normas 

de Direito Internacional. Este diferencial sustenta-se em dois momentos pela leitura 

de ambos os textos das Convenções de Viena (de 1969 e de 1986). 

O artigo 53 das Convenções já diz que em caso de um conflito entre as 

disposições das normas peremptórias e as normas dispositivas devem estas, as 

dispositivas, ser consideradas nulas. 

Sustenta ainda o artigo 64 das Convenções que “se sobrevier uma nova 

norma imperativa de Direito Internacional Geral, qualquer tratado existente que 

estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se”140. 

As normas imperativas de Direito Internacional Geral funcionariam como 

um conjunto “constitucional global”141, já ressaltado que não se pugna pela existência 

de uma constituição global na acepção de organização política supranacional, e sim 

de sedimentação dos conteúdos axiológicos materialmente reconhecidos como 
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fundamentais142. 

Segundo Jellinek a existência das normas de jus cogens exerce a função 

de limitador material de conteúdo normativo internacional, pois sem estas, qualquer 

ato juridicamente reprovável poderia ser alçado no ordenamento jurídico como 

norma, pelo simples fato de pertencer a um Tratado Internacional143. 

Sztucki, ao fazer uma análise sobre as normas peremptórias, expressa 

que em nenhum grupamento social existe a possível ou imaginável liberdade 

absoluta dos membros, “para ser mais exato – é possível em situações particulares, 

mas no geral é limitado ou por circunstâncias fáticas ou pelo conteúdo das normas 

sociais” 144. 

A evolução da Comunidade Internacional e de seu ordenamento jurídico 

trouxe como consequência a insuficiência dos sistemas clássicos de Direito 

Internacional, fundamentalmente individualistas, e a necessidade de um 

ordenamento comum adaptado às dimensões planetárias e incumbido da proteção 

destes interesses coletivos, papel este ocupado pelas normas de jus cogens145. 

De acordo com Theodor Meron, presidente do Tribunal Penal 

Internacional para a ex-Iugoslavia, o real âmbito de atuação das normas de jus 

cogens é servir de baliza para a atuação estatal, não apenas servindo de sistema de 

controle axiológico dos tratados146. 

                                                           
142

 “As normas materialmente constitucionais podem ser classificadas em três grandes categorias: a) 
as normas constitucionais de organização, que contêm as decisões políticas fundamentais, instituem 
os órgãos de poder e definem suas competências; b) as normas constitucionais definidoras de 
direitos, que identificam os direitos individuais, políticos, sociais e coletivos de base constitucional; e 
c) as normas programáticas, que estabelecem valores e fins públicos a serem realizados”. 
BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista Interesse Público. V. 5. N. 19. P. 
51-80. 2003. 
143

 JELLINEK, Georg. Die Rechtliche natur der Staatenverträge. Ein beitrag zur juristischen 
construction des völkerrechts.Wien: A. Hölder, 1880. p. 59. 
144

 “to be more exact – it is possible on particular occasions but on the whole it is limited either by 
factual circumstances or by the content of social norms”. (Tradução Livre). SZTUCKI, Jerzy. Jus 
Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties: A Critical Appraisal. Wien: Springer-
Verlag, 1974. 
145

 CARILLO SALCEDO, Juan Antonio. Reflections on the Existence of a Hierarchy of Norms in 
International Law.The European Journal of International Law.Vol. 8. 1997. P. 583-595. 
146

 MERON, Theodor. Human Rights Law-Making in the United Nations.Oxford: Oxford, 1986. 
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Proposição esta adotada incluso pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, afirmando que “Jus Cogens não é limitado pelo Direito dos Tratados. A 

esfera do jus cogens expandiu-se para compreender o Direito Internacional Geral, 

incluindo os atos legais. Jus Cogens também emergiu no que tange à 

Responsabilidade dos Estados e, finalmente, teve influência nos princípios básicos 

do ordenamento jurídico internacional” 147. 

Autores renomados no Direito Internacional ainda possuem ressalvas com 

relação ao adotar a hierarquia entre as normas internacionais tendo em vista a 

inexistência de órgão supranacional e baseados na ordem voluntarista do Direito 

Internacional148. 

 

É difícil imaginar qualquer sociedade, seja ela de indivíduos ou de 
Estados, cujo Direito não imponha quaisquer limites contratuais. Em toda 
comunidade civilizada existem algumas regras de Direito e alguns 
princípios de moralidade aos quais os indivíduos não estão permitidos por 
lei a ignorar ou modificar de acordo com sua vontade. A máxima modus et 
convention vincunt legem não se aplica às provisões imperativas do 
Direito ou das políticas públicas; pacta, quae contra leges 
constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere, 
indubudati juris est; e privatorum conventio juri publico non derogate. A 
Sociedade de Estados – que reconhece obediência às normas de Direito 
Internacional – não forma uma exceção ao princípio estatuído acima149. 

                                                           
147

 “Jus cogens is not limited to treaty law. The sphere of jus cogens has expanded to encompass 
general international law, including all legal acts. Jus cogens has also emerged in the law of the 
responsibility of States and, finally, has had an influence on the basic principles of the international 
legal order”. (Tradução Livre). INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS.Organization of 
American States.Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants.Advisory 
Opinion.OC-18/03, para. 99. 
148

 Dentre estes destacam-se LINDERFALK, Ulf. The effect of Jus Cogens Norms: Whoever opened 
Pandora‟s box, did you ever think about the consequences? The European Journal of International 
Law.Vol. 18. N. 5. 2007. P. 853-871. Além de CORREA BAPTISTA, Eduardo. Ius Cogens em Direito 
Internacional. Lisboa: LEX, 1997. Ou: CAPLAN, Lee M. State Immunity, Human Rights, and Jus 
Cogens: A critique of the normative hierarchy theory. American Journal of International Law.Vol. 
97. N. 4. October, 2003. P. 741-781. Por fim KOSKENNIEMI, Martii.Hierarchy in International Law: a 
sketch. The European Journal of International Law.Vol. 8.1997. P. 566-582. 
149

 “It is difficult to imagine any society, whether of individuals or of States, whose Law sets no limit 
whatever freedom of contract. In every civilized community there are some rules of law and some 
principles of morality which individuals are not permitted by law to ignore or to modify by their 
agreements. The maxim modus et convention vincunt legem does not apply to imperative provisions 
of the law or of public policy; pacta, quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, 
nullam vim habere, indubudati juris est; and privatorum conventio juri publico non derogat. The society 
of States – which acknowledges obedience to the rules of international law – forms no exception to the 
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Hierarquia esta sustentada pelas instituições e afastamento das normas 

pretéritas de Direito Internacional quando da criação dos Tribunais Penais 

Internacionais Ad Hoc, como foram os casos clássicos de Nuremberg, Tóquio, 

Ruanda e ex-Iugoslávia. Dá-se como exemplo a suma lege de direito penal, “nullun 

crimen, nulla poena, sine praeter lege”, afastada para a aplicação de penas em 

função da existência de norma axiológicas superiores constantes do jus cogens 

internacional. 

 

2.2.1.5 Exigibilidade pela Comunidade Internacional 

 

Esta questão depende de uma estruturação do bem jurídico tutelado, bem 

como do seu titular. A teoria do Direito Internacional, como explicitada, vincula as 

normas juris cogentis com a existência de uma Comunidade Internacional, que como 

fato social inegável, dependente de organização e atribuição de valores axiológicos. 

Tal Comunidade Internacional possui, portanto, um conjunto de regras 

básicas para o seu funcionamento, mesmo que este funcionamento prescinda da 

existência de um órgão regulador centralizador de poder de polícia. 

As normas de jus cogens internacional são o substrato, o construto 

jurídico no qual estas normas foram sedimentadas e reconhecidas por esta 

Comunidade Internacional como um todo, para utilizar a expressão dada pela 

Convenção de Viena cuja interpretação foi analisada em tópico anterior. 

As normas que compõem este instituto jurídico são as normas 

materialmente estruturantes e fundantes desta Comunidade Internacional, logo cujo 

conteúdo jurídico importa à existência e manutenção da própria comunidade. 

                                                                                                                                                                                     
principles stated above”. (Tradução livre). MCNAIR, Lord Arnold. The Law of Treaties. Oxford: 
Clarendon Press, 1961. P. 213-4. 
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Seria correto dizer que as normas peremptórias de Direito Internacional 

são as normas que tutelam a própria Comunidade Internacional, sendo este o seu 

principal objetivo, além de individualmente tutelarem outros bens jurídicos que 

mediatamente são afetados por tais normas. 

De forma que, o bem jurídico tutelado pelas normas jus cogens são bens 

jurídicos considerados transindividuais, metaindividuais ou difusos150, possuindo por 

consequência uma dimensão social e política 151 . Diferentemente das questões 

individuais, que dizem respeito exclusivamente ao cidadão afetado152, os direitos 

difusos possuem a característica de tutelarem os interesses de uma coletividade 

formada por inúmeras pessoas, e no caso da Comunidade Internacional, por todas 

as pessoas. 

O que nos leva para a conclusão seguinte, com base na titularidade do 

bem jurídico tutelado importa um dos fundamentos do Direito Processual, seja ele 

interno ou internacional, a legitimatio ad causam. A legitimidade para questionar a 

questão de não cumprimento da norma perante um órgão judiciário. 

Tendo em vista o bem jurídico ser considerado de titularidade difusa, 

tendo como titular a Comunidade Internacional 153  é de se dizer que a própria 

                                                           
150

 “Os direitos coletivos comportam sua acepção no singular, inclusive para fins de tutela 
jurisdicional. Ou seja: embora indivisível, é possível conceber-se uma única unidade da espécie de 
direito coletivo. O que é múltipla (e indeterminada) é a sua titularidade e daí a sua 
transindividualidade. „Direito coletivo‟ é designação genérica para as duas modalidades de direitos 
transindividuais: o difuso e o coletivo stricto sensu. É denominação que se atribui a uma especial 
categoria de direito material, nascida da superação, hoje indiscutível, da tradicional dicotomia entre 
interesse público e interesse privado. É direito que não pertence à administração pública e nem a 
indivíduos particularmente determinados. Pertence, sim, a um grupo de pessoas, a uma classe, a 
uma categoria, ou à própria sociedade, considerada em seu sentido amplo”. ZAVASCKI, Teori Albino. 
Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2005. 290 fls. Tese 
(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Setembro de 2005. 
151

 BASTOS ARANTES, Rogério. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos direitos 
coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 14. N. 39. Fevereiro, 1999. 
152

 PELLEGRINI GRINOVER, Ada. Direito Processual Coletivo. In: PELLEGRINI GRINOVER, Ada; 
GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Aluízio; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito Processual 
Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. P. 11-15. 
153

“Assiste-se, no entanto, a um reconhecimento progressivo, lento e prudente, de uma certa 
personalidade jurídica da comunidade internacional, da qual não sabemos se é necessário limitar a 
dos Estados ou se se trata de uma noção mais global (cf. o projeto da C.D.I. sobre a responsabilidade 
do Estado por facto internacionalmente ilícito do Estado anexa à resolução 56/82 da Assembleia 
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Comunidade Internacional seria legitimada para questionar o descumprimento do 

preceito advindo da norma peremptória de Direito Internacional Geral. 

Segundo Gómez Robledo as normas de jus cogens são a expressão 

jurídica da Comunidade Internacional em um dado momento, fruto da consciência de 

comunidade e dos seus valores constitutivos154, tornando-se, assim, nos dizeres de 

Lauri Hannikainen, “a comunidade internacional de Estados desenvolveu-se em um 

sujeito do Direito Internacional e não é só um conglomerado de entidades que 

possuem apenas obrigações contratuais” 155. 

A conclusão obtida por Gaja é de que as normas peremptórias de Direito 

Internacional são devidas à Comunidade Internacional, e logo sendo de 

concernimento para todos os Estados, vez que parte desta156. 

Em concordância com os argumentos apresentados, é de se dizer que as 

normas imperativas de Direito Internacional Geral são devidas à coletividade cuja 

titularidade do bem jurídico tutelado é ofendida, logo à Comunidade Internacional, 

comunidade esta composta por todos os Estados, vez que se relacionam através do 

arcabouço normativo e social estabelecido por esta.  

Seria, portanto, de se dizer que dada à descentralização de poder 

                                                                                                                                                                                     
Geral, que menciona a vários títulos „a comunidade internacional no seu conjunto‟, sem outra 
precisão) [...] 
Os direitos de que beneficia a comunidade internacional são ainda limitados e, até agora, só podem 
ser exercidos pelos Estados ou por organizações internacionais, sujeitos tradicionais do direito 
internacional. Dotada de uma inegável capacidade de fruição, a comunidade internacional não 
beneficia ainda de uma capacidade de exercício direto de seus direitos e obrigações; ela não pode 
prevalecer-se deles diretamente. É igualmente de notar que nenhuma responsabilidade jurídica lhe 
compete diretamente. 
Contudo, parece legítimo ver aqui os primeiros esboços de uma nova situação na qual a 
„comunidade‟ internacional poderia e deveria ser reconhecida como sujeito de direito internacional”. 
DINH, Nguyen; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Tradução de Vítor 
Marques Coelho. 2. Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Título Original: Droit International 
Public (7. Ed). P. 411-2. 
154

 ROBLEDO, Antonio Gómez. El Ius Cogens Internacional: Estudio historico-crítico. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. P. 204-7. 
155

 “the international community of States has developed into beying itself a subject of international 
Law and is no merely a conglomerate of entities having only contractual obligations”. (Tradução livre). 
HANNIKAINEN, Lauri. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical 
development, criteria, present status. Helsinki: Finnish Lawyer‟s Publishing Company, 1988. P. 
199. 
156

 GAJA, Giorgio. Jus Cogens beyond the Vienna Convention.Recueil des Cours – Collected 
courses of the hague academy of international law.Tomo 172. Haia: Hague Academy of 
International Law, 1981. 
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característica da Comunidade Internacional, poderiam os seus membros, em nome 

da coletividade e como representantes desta, arguir os descumprimentos aos 

ditames das normas peremptórias perante os órgãos jurídicos internacionais, 

objetivando a cessação da incompatibilidade normativa e a ação necessária para 

que se efetive a correta determinação legal juris cogentis.  

 

2.2.1.6 Oponibilidade aos Estados 

 

Dadas as características da Comunidade Internacional, em especial a sua 

descentralização e falta de um poder supranacional, a representação dos interesses 

desta devem ser feitos pelos seus membros e analisados de acordo com os casos 

concretos que sejam levados diante de uma autoridade 157  para a solução de 

ocasionais litígios ou antinomias normativas aparentes158. 

No âmbito interno as exigências e demandas por cumprimento, fruto de 

disposição normativa, são feitas para outras pessoas, físicas ou jurídicas, seja esta o 

Estado ou não. No âmbito internacional, dada a sua estruturação, os procedimentos 

são todos realizados contra a figura estatal, vez que “soberana” sobre determinado 

território e capaz de exercer o seu controle jurídico, seja este mesmo Estado a 

aplicar o preceito normativo159. 

Apesar de em alguns casos existir incluso a possibilidade de ingresso de 

processos judiciais por indivíduos160, pessoas físicas, ou grupos representativos de 

                                                           
157

 TAVERNIER, Paul. L‟identification des règles fondamentales, um problème résolu? In: 
TOMUSCHAT, Christian; THOUVENIN, Jean-Marc. The fundamental rules of the international 
legal order: jus cogens and obligations erga omnes. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 
158

 Podendo estas de acordo com o Prof. Cançado Trindade serem solucionadas perante os órgão 
competentes através de opiniões consultivas. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The 
consolidation of the procedural capacity of individuals in the evolution of the international protection of 
human rights: present state and perpetives at the turno f the century. Columbia Human Rights Law 
Review.Vol. 30. N. 1. 1998-9. 
159

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.Max Planck Institute for Compartive Public Law and 
International Law - Encyclopedia of Public International Law. Heidelberg: Heidelberg and Oxford 
University Press, 2012. 
160

SANTOS, Braulio de Magalhães. Tópicos processuais avançados sobre o jus standi nos 
mecanismos de proteção dos Direitos Humanos: O indivíduo e a legitimatio ad processum na Corte 
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interesse, todos são oponíveis à figura do Estado161.  

Os procedimentos de Direito Internacional, em especial os oriundos de 

normas imperativas de Direito Internacional Geral, são decorrência de questões de 

ordem pública ou políticas públicas, como assertam alguns 162. As demandas de 

questões públicas, sejam elas de ordem ou de políticas, passam necessariamente 

pela atuação estatal, nem que seja para atribuição do poder de polícia ou por falta 

de atuação deste163. 

Assim sendo, não diferente de todos os outros procedimentos e estruturas 

normativas internacionais, as normas peremptórias de Direito Internacional também 

são exigíveis das figuras estatais para que tenham a sua efetivação, conforme 

disposição normativa164. 

 

2.2.1.7 Relativização em situações excepcionais 

 

Como último dos critérios está à possibilidade de ser relativizado em 

situações excepcionais. Justifico. A função do jus cogens internacional é limitativa 

                                                                                                                                                                                     
Intermericana. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 86, mar 2011. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id= 914 7>. 
Acesso em jul 2012. 
161

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. La persona humana como sujeto Del derecho 
internacional: avances de su capacidad jurídica internacional em la primera década Del siglo XXI. 
Revista IIDH – Instituto Interamericano de Derechos Humanos.Vol. 46. N. 1. Junio – Diciembre, 
2007. P. 273-330. 
162

 Sobre o assunto: DUPUY, René-Jean. La Communauté internationale entre le mythe et 
l’histoire. Paris: Economica et United Nations Education, Science and Culture Organization – 
UNESCO, 1986. Ou DUPUY, Pierre-Marie. L‟Unité de L‟Ordre Juridique International.Recueil des 
Cours – Collected courses of the hague academy of international law 2000.Tomo 297. Leiden: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2002. Ou DUPUY, Pierre-Marie.International Law: Torn between 
Coexistence, Cooperation and Globalization. General Conclusions.The European Journal of 
International Law.Vol. 9. 1998. P. 278-286. 
163

MCDOUGAL, Myres S.; LASSWELL, Harold D.The identification and appraisal of diverse systems 
of public order. In: MCDOUGAL, Myres Smith. Studies in World Public Order. New Haven: New 
Haven Press and Martinus Nijhoff Publishers, 1987. 
164

 SMOLAREK DIAS, Bruno. Estado Nacional Moderno sob a Perspectiva dos Direitos 
Humanos: Revisionismo crítico das teorias de Montesquieu, Rousseau e Locke, à luz dos direitos e 
deveres humanos contemporâneos. 2008. 162 fls. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de 
Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, Curitiba, 
Fevereiro de 2008. 
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dos atos dos Estados, neste quesito adotando como conceituação de atos aqueles 

performados mediante expressão de vontade por parte da pessoa jurídica de direito 

público. 

Não se pode, seriamente, justificar a existência de um direito, seja ele 

qual for, de maneira absoluta para toda e qualquer situação que se possa surgir165.  

Justifico, na nossa acepção primordialmente quando pensamos em um 

direito irrevogável e absoluto, pensamos no Direito à Vida. Imagina-se que se 

encontrou um direito absoluto, pois, previsto nas normas juris cogentis, a proibição 

da tortura e da pena de morte, incluso em períodos de guerra. Agora, a questão que 

está proibida é a utilização da vida, bem jurídico tutelado, como meio de efetivação 

de pena, mas isso não quer dizer que o bem jurídico tutelado vida não tenha as suas 

exceções. Cito como exemplo as já famosas no Direito Penal, o Estado de 

Necessidade, a Inexigibilidade de Conduta Diversa e a Legítima Defesa, que em 

situações extremas podem levar ao sacrifício do bem jurídico tutelado “vida” por 

colocar em perigo injustamente outro bem jurídico tutelado de igual valor166. 

Logo, as normas não são caracterizadas como normas peremptórias de 

Direito Internacional pelo fato de não aceitarem relativizações, apenas, não podem 

ser derrogadas, como verificado anteriormente. As normas imperativas de Direito 

Internacional Geral podem ser objeto de relativizações num sem número de 

                                                           
165

 JEFFERY, Anthea J. Free Speech and Press: An absolute right? Human Rights Quarterly.Vol. 8. 
N. 2. Baltimore: Johns Hopkins University Press, May, 1986. P. 197-226.  
166

 “It is widely held opinion that there are no absolute rights. Consider what would be generally 
regarded as the most plausible candidate: the right to life. This right entails at least the negative duty 
to refrain from killing any human being. But it is contended that this duty may be overridden, that a 
person may be justifiably killed if this is the only way to prevent him from killing some other, innocent 
person, of if he is engaged in combat in the army of an unjust aggressor nation with which one‟s own 
country is at war… Thus an innocent person‟s right to life is held to be overridden when a fat man 
stuck in the mouth of a cave prevents the exit of speleologists who will otherwise drown, or when a 
child or some other guiltless person is strapped onto the front of an aggressor‟s tank, or when an 
explorer‟s choice to kill one among a group of harmless natives about to be executed is the necessary 
and sufficient condition of the others being spared, or when the driver of a runaway trolley can avoid 
killing five persons on one track only by killing one person on another track.”. GEWIRTH, Alan. Are 
there any absolute rights?The Philosofhical Quarterly.Vol. 31. N. 122. Hoboken, New Jersey: 
Blackwell Publishing, Jan. 1981. P. 1-16. Ou FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de 
cavernas. Tradução Ivo de Paula. São Paulo: Leud, 2008. Título Original: The Case of the 
Speluncean Explorers. 
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hipóteses, como levantado por Hannikainen167 e Eduardo Correa Baptista168, indo 

desde o Estado de Guerra até o conflito entre normas consideradas fundamentais, 

conflito este que será objeto de análise posterior nesta tese. 

 

2.3 FONTES 

 

Neste momento não se discutirão as fontes do Direito Internacional para 

se verificar se as normas juris cogentis pertencem ao grupo das fontes formais ou 

materiais. Nem qual das denominadas formas de fontes normativas previstas no 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça abarca as normas de jus cogens, mas 

sim, através de quais fontes normativas podemos identificar as normas peremptórias 

de Direito Internacional. 

Como explicitado anteriormente, a validade das normas de jus cogens é 

proveniente de seu objeto, ou seja, da matéria tratada na norma jurídica específica, 

mas isso não dispensa o fato de que esta deva ser ao menos “aceita e reconhecida 

pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual 

nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 

Direito Internacional Geral de mesma natureza” 169. 

Com isso quer-se dizer que o reconhecimento de uma norma peremptória 

de Direito Internacional Geral, como visto anteriormente, é fruto de uma ação estatal 

que proporciona a esta norma, não só validade, mas também o seu caráter de 

hierarquia entre as normas de Direito Internacional. Podendo este reconhecimento, 

como visto anteriormente, ser realizado por atos internos ou internacionais, sendo 

que neste momento serão analisados alguns atos internacionais que podem gerar 

este reconhecimento. 
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 HANNIKAINEN, Lauri. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical 
development, criteria, present status. Helsinki: Finnish Lawyer‟s Publishing Company, 1988. 
168

 CORREA BAPTISTA, Eduardo. Ius Cogens em Direito Internacional. Lisboa: LEX, 1997. 
169

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto da Presidência da República. Decreto 7.030, de 
14 de Dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída 
em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Art. 53. 
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Alguns autores fazem menção à predileção por este ou por aquele 

sistema de reconhecimento das normas de jus cogens, discussão esta que não se 

vê como frutífera para a aplicação do instituto seja o reconhecimento feito através de 

costumes internacionais, através de Tratados Internacionais ou através das decisões 

dos órgãos jurisdicionais do ordenamento jurídico internacional, o resultado é o 

mesmo. 

O Comitê de Direito Internacional, órgão ligado à Organização das 

Nações Unidas responsável pela análise e proposição de alterações no 

ordenamento jurídico internacional, já se pronunciou sobre o assunto, relatando que, 

contemporaneamente, o método mais efetivo e rápido para que uma norma pudesse 

atingir o status de norma juris cogentis seria através de um tratado multilateral170. 

Não se negando a reconhecer a validade e possibilidade real de que as 

normas de jus cogens sejam fruto do costume internacional, posição essa adotada 

por Bruno Simma e Philip Alston 171 , dentre outros, apesar de reconhecer uma 

diferenciação fundamental entre elas, pois “Enquanto as normas costumeiras são 

criadas pela prática, as normas peremptórias seguem diretamente de um julgamento 

de valores morais ou sociais predominantes para a Comunidade Internacional” 172. 

Razão pela qual o costume é afetado pelo objetor insistente, e as normas 

peremptórias de Direito Internacional não o são. 

Por fim, como explicitado acima, as normas peremptórias não surgem do 

ato estatal que as reconhece, visto que este se trata apenas de um ato de 

reconhecimento, logo podendo ser feito incluso pelas decisões dos tribunais 

internacionais, como ocorrido em vários casos173. Não sendo necessário para este 
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 “Any modification of a rule of jus cogens would today most probably be effected by the conclusion 
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reconhecimento que nenhum tratado tenha sido oficialmente declarado como nulo, 

como previsto pelo artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 

1969. 

 

2.4 FORÇA NORMATIVA DO JUS COGENS INTERNACIONAL 

 

Como visto no item 2.2.1.d, as normas de Direito Internacional se dividem 

em normas hierarquicamente diferenciadas174, chamadas de jus dispositivum175, para 

as normas que são passíveis de criação e alteração pela vontade dos Estados 

contratantes, e as normas jus cogens, que como fundantes da Comunidade 

Internacional limitam a possibilidade de liberalidade dos Estados, como já visto176. 

Esta hierarquia, inclusive prevista nos textos das duas Convenções de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969 e 1986, proporciona a dimensão de que 

estas normas peremptórias passam a limitar e exercer um controle sobre as normas 

dispositivas. 

Interpretação esta inclusive presente no problema apresentado no 

Tratado de Garantia de 16 de Agosto de 1960, do qual eram partes Chipre, Grécia, 

Turquia e Reino Unido da Grã Bretanha, que em seu artigo IV determinava que 

todos os signatários possuíam o direito de intervenção unilateral no território cipriota 

em caso de violação do tratado. 

Questão esta levada à discussão no Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas em 27 de Fevereiro de 1964, quando o direito foi 
                                                                                                                                                                                     
traction, light and power company, limited. Arrêt: Cour Internacionale de Justice Recueil 1970; Ou 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – ECHR. Case of Ireland V. The United Kingdom, 
Judgement of 18 January 1978, Recuéil, Series A, vol. 25. Ou INTER-AMERICAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS.Advisory Opinion on International Responsibility for the Promulgation and 
Enforcement of Laws in Violation of the American Convention on  Human Rights. 9 December 
1994. ILM. Vol. XXXIV. N. 5. 1995. P. 1188-1203. 
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 HIKMAT NASSER, Salem. Jus Cogens ainda esse desconhecido. Revista direito GV. V. 1. N. 2. 
Jun-Dez, 2005. P. 161-178. 
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 BLANES SALA, José. A Política Internacional e as Regras de Jus Cogens. Revista IMES – 
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 VERDROSS, Alfred. Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law.American Journal of 
International Law.Vol. 60. 1966. P. 55-63. 
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invocado pelo Estado turco. O delegado representante de Chipre defende que o 

tratado é visivelmente contrário às normas peremptórias de Direito Internacional, 

incluso aos direitos básicos reconhecidos na Carta da Organização das Nações 

Unidas, como a igualdade entre Estados e a manutenção e respeito territorial dos 

outros Estados. 

Sua principal alegação era de que uma das normas peremptórias mais 

básicas do ordenamento jurídico internacional fora descumprida, o uso ilegal da 

força para intervenção em outro Estado. 

Situação que leva o Conselho de Segurança a emitir a Resolução 186 

(1964) na qual consta que: 

 

Levando em consideração as relevantes provisões constantes da Carta 
das Nações Unidas em seu artigo 2, parágrafo 4 … clama a todos os 
Estados-membros, em conformidade com suas obrigações constantes da 
Carta das Nações Unidas, que contenham qualquer ação ou ameaça de 
ação que possivelmente venha a piorar a situação na soberana República 
de Chipre, ou que ameace a paz internacional177. 

O referido tratado de Nicósia, ao ser considerado como norma jus 

dispositivum, teve seu caráter de liberalidade possibilitado de ser constrito pela 

norma juris cogentis. Reconhecendo a existência de normas peremptórias de Direito 

Internacional Geral relativas à ordem da Comunidade Internacional, e a manutenção 

da paz, bem como, a ilegalidade do uso da força como meio de solução de litígios, 

fazerem parte do rol de direitos ligados à Comunidade Internacional e o bem 

comum. Incumbiu ao Conselho de Segurança da ONU limitar a aplicabilidade do 

tratado de Nicósia em função da norma imperativa de Direito Internacional Geral. 

Situação esta que explicita a força normativa da norma juris cogentis. De 

acordo com Rozakis, como efeito do reconhecimento da existência do jus cogens 
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 “Having in mind the relevant provisions of the Charter of the United Nations in its article 2, 
paragraph 4...calls upon all Member States, in conformity with their obligations under the Charter of 
United Nations, to refrain from any action or threat of action likely to worsen the situation in the 
sovereign Republic of Cyprus, or to endanger international peace”. (Tradução  
livre). UNITED NATIONS.Document. S/5575, SCOR, nineteenth year, supplement for January, 
February and March 1964, p. 102-103. 
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internacional, reconhece-se a existência da hierarquia normativa. O sistema 

normativo internacional deixa de ser um sistema puramente horizontal, com normas 

apenas consensuais, para se tornar um sistema vertical, no qual as normas 

superiores devem conferir validade às normas inferiores178.  

Como consequência desse raciocínio, como apresentado na teoria 

kelseniana, a norma inferior ao receber a validade da norma superior também 

recebe seus limites de atuação, e a norma que dá validade a todo o sistema e ao 

ordenamento jurídico nomeia-se de constitucional. 

Segundo Janis, as normas de jus cogens têm o caráter de normas 

constitucionais da ordem jurídica internacional, sendo estas fundamentadoras do 

próprio sistema179. De acordo com Orakhelashvili, é possível distinguir o conceito de 

Constituição do conceito de jus cogens. 

“No direito interno, as normas de jus cogens e as normas constitucionais 

podem ser distinguidas, mesmo que se sobreponham em substância, porque as 

normas constitucionais criam o ambiente estrutural para as regulações legislativas e 

administrativas, enquanto que as normas peremptórias são relativas a contratos 

privados”180. 

Distinção esta possibilitada no ordenamento jurídico interno, de acordo 

com o próprio autor, diferença esta que no ordenamento jurídico internacional 

proporciona uma leitura diversa. 

“No descentralizado sistema internacional, acordos expressa ou 

tacitamente concluídos entre Estados individualmente são a principal fonte de direito 

positivo. As normas peremptórias, prevalecendo sobre estes acordos, implicam 
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 ROZAKIS, Christos L. The Concept of jus cogens in the law of treaties. Amsterdam: North-
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 JANIS, Mark. W. The Nature of Jus Cogens. Connecticut Journal of International Law.Vol. 
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substance, because constitutional norms establish the overall framework for legislative and 
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necessariamente em um elemento constitucional”181. 

Característica esta que implica na reestruturação do ordenamento jurídico 

internacional tendo como fundamentadora do sistema as normas do jus cogens, que 

aplicada à figura geométrica proposta pelos positivistas levaria a leitura abaixo 

descrita. 

 

Figura 1: Pirâmide Normativa proposta para o Direito Internacional 

 

De acordo com a estrutura do ordenamento jurídico proposta acima, as 

normas de jus cogens internacional exerceriam a função constitucional necessária 

para a validade do sistema jurídico proposto, devendo estas ser cumpridas por todos 

os Estados, independentemente de aceitação pessoal ou não, visto que comporiam 

o núcleo duro da Comunidade Internacional. 

Num segundo nível estariam os acordos internacionais dos quais surgem 

às normas de cumprimento obrigatório por parte dos seus signatários. Por fim, num 
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terceiro nível estariam as normas internacionais cujo cumprimento não é obrigatório 

em função de seu caráter dispositivo, tanto no conteúdo, quanto na aplicação.  

Devendo os níveis subordinados estar de acordo com os níveis que se 

encontram acima na estrutura normativa, tendo em vista os valores e normas postas 

que subsidiam esta leitura organizacional do ordenamento jurídico internacional. 

 

2.5 UNIVERSALIDADE DO CONCEITO 

 

As normas de jus cogens internacional emanam da Comunidade 

Internacional como o mínimo jurídico necessário para a existência e permanência 

desta comunidade, representando a consciência jurídica e valorativa deste conjunto 

num determinado momento da sua história182. 

Estas normas emanam de um sentimento de justiça e de ordem pública 

internacional que representem a coletividade dos membros da Comunidade 

Internacional.  

Como visto, as normas de jus cogens têm a capacidade de limitar a 

liberdade dos Estados, inclinando-os em função da existência de um bem comum a 

todos os membros da comunidade. Inclusive sendo capaz de atuar sobre aqueles 

Estados que não reconheçam especificamente uma ou outra norma peremptória, 

visto a superação do critério de voluntarismo como lógica básica do Direito 

Internacional Público. 

Mas para que uma norma como essa adquira legitimidade, a própria 

convenção que cristalizou a sua existência demandou que, como representativa do 

interesse coletivo, esta fosse reconhecida pela Comunidade Internacional como um 

todo. Razão pela qual a ideia de um jus cogens regional ou particular, como 

aventado por Schwarzenberger 183  ou por outros autores na Conferência de 
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 ESPADA RAMOS, Maria Luisa. El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
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Lagonissi184 (caso de Suy e Boutros-Ghali), não deve perdurar. 

Uma norma juris cogentis de caráter regional ou particular ofenderia a 

própria noção da norma fundante da Comunidade Internacional como um todo. Não 

se rejeita, em contrapartida, que existam normas costumeiras que sirvam de 

fundamento para relacionamentos regionais ou particulares, dando como exemplo 

as normas fundantes da União Europeia ou da Organização dos Estados 

Americanos.  

Mas, apesar de reconhecer esta possibilidade, não se devem confundir 

dois institutos jurídicos com características diversas. Em muitos momentos as 

determinações normativas de ambos serão as mesmas, mas pelo motivo de que as 

normas regionais, como normas de jus dispositivum, devem estar de acordo e 

embasadas nas normas de jus cogens internacional para que possuam validade 

jurídica. 

Uma norma considerada universalmente válida, para toda a Comunidade 

Internacional, logicamente será válida para todas as relações inter partes ou 

regionais por consequência, mas atestar o contrário, abrir a possibilidade de que 

uma norma regional tenha o substrato de norma peremptória pode levar a 

“constitucionalização”185 de pontos de vista parciais, e tornando-os obrigatórios para 

outros Estados, independentemente de sua aceitação e representatividade do 

interesse coletivo da Comunidade Internacional.  

Tornar-se-ia a possibilidade aventada por Martii Koskenniemi, de uma 

ditadura oligárquica sobre os outros Estados. Citando apenas a ressalva de que no 

modelo apresentado por Koskenniemi às imposições são sempre ocidentais sobre 

os paradigmas dos orientais, mas dado este passo teórico, da admissão de normas 

juris cogentis regionais poder-se-ia realizar este objetivo em qualquer região, 

independentemente de localização geográfica. 
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Motivo pelo qual propugna, justificadamente, pela não aceitação da 

possibilidade de reconhecimento de caráter peremptório as normas que não 

representem efetivamente um construto valorativo da Comunidade Internacional 

como um todo. 

 

2.6 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE JUS COGENS INTERNACIONAL 

 

A composição do núcleo normativo do jus cogens internacional foi 

justificadamente deixada a cargo da análise doutrinária e jurisprudencial por parte da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 186 . Tendo como 

justificativa que um rol poderia não ser exaustivo de todas as possibilidades de 

normas peremptórias, como poderia, devido a dinamicidade do Direito, ficar datado e 

ultrapassado187. 

Isto não impediu a inúmeras delegações e inúmeros doutrinadores de 

expressarem suas opiniões sobre a composição desse núcleo duro do Direito 

Internacional Geral. 

Para alguns, como Oppenheim188 e McNair189, o conteúdo das normas juris 

cogentis seria vinculado com a moral, universalmente reconhecida através dos 

princípios do Direito Internacional e da Comunidade Internacional. 

Posição esta criticada devido ao não esclarecimento efetivo de quais 
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 Sir Humphrey Waldock: “He appreciated the point made by Mr. Briggs and Mr. Cadieux regarding 
the possible dangers involved in the general terms in which the rule was couched in article 37. 
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normas comporiam ou não núcleo de normas consideradas peremptórias190. 

Na tentativa de explicitar tais normas Verdross apresentou não as normas 

específicas, mas quatro categorias de normas proibidas pelo jus cogens 

internacional: a) a dos tratados que imponham deveres a terceiros sem o seu 

consentimento; b) tratados que restrinjam a liberdade de um Estado a ponto de 

torná-lo incapaz de cumprir com suas obrigações perante a Comunidade 

Internacional; c) as normas com objeto humanitário; e d) as normas da Carta das 

Nações Unidas no que se refere à proibição do uso da força como meio de solução 

de litígios191. 

Ao tratar da questão do conteúdo das normas de jus cogens Theodor 

Meron as separou em dois conjuntos referentes aos interesses tutelados, e esta 

classificação traz interessantes conceitos192. 

As normas peremptórias foram divididas em normas juris cogentis que 

tutelam interesses coletivos e as que tutelam interesses coletivizados. As normas de 

jus cogens internacional ao serem divididas em função dos interesses tutelados 

proporcionam uma análise mais profunda das obrigações oriundas destas normas, 

bem como de seus destinatários. 

As normas peremptórias de Direito Internacional referem-se 

denominadamente ao interesse comum, que se diferem dos interesses dos Estados 

individualmente considerados. “Assim, o fato de uma norma tutelar interesses que 

dizem respeito a todo e qualquer Estado individualmente considerado não a torna 

tuteladora de um interesse comum”193. Citando-se como exemplo a norma que impõe 

o respeito erga omnes do espaço aéreo de cada Estado, que apesar de interessar a 

todos os Estados individualmente, não a torna parte do interesse comum da 

Comunidade Internacional. 
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Assim, os interesses coletivos internacionais “dizem imediatamente 

respeito a todos os Estados seus destinatários, pois regulam bens de que, embora 

os Estados não sejam juridicamente titulares, são controlados e utilizados coletiva 

ou individualmente por todos estes”194. Como consequência dessa lógica atribuída, 

um ato atentatório a um desses bens jurídicos tutelados pelo interesse coletivo 

implicaria num dano potencial ou efetivo a todos os Estados. 

Cita-se como exemplo a proibição de apropriações de parcelas do Alto-

Mar, considerado pelo Direito Internacional, como bem difuso, logo de titularidade de 

todos. Uma afronta a esta determinação geraria, ao menos potencialmente, um dano 

a todos os Estados, e à própria Comunidade Internacional. 

Ou ainda, caso concreto e real, a reação adotada pela Comunidade 

Internacional em consequência da invasão do Kuwait pelo Estado Iraquiano no início 

da década de 1990, tendo por base a manutenção da paz195. 

Enquanto que os interesses coletivizados surgem da evolução do Direito 

Internacional, fruto dos deveres impostos a cada um dos Estados, por titulares não-

Estatais destes direitos, e que quando violados afetam a toda a Comunidade 

Internacional, possibilitando a “legítima intervenção de todos os Estados 

destinatários da norma, mesmo quando a violação dos deveres impostos por esta 

não afeta os seus interesses estaduais diretos ou interesses coletivos”196. 

Os exemplos claros desta lógica seriam os interesses individuais 

subjacentes às normas internacionais humanitárias197, como a proibição da tortura, e 

as normas tuteladoras dos direitos humanos. 

As normas que tutelam interesses coletivizados dependem de um 

raciocínio lógico-material, ponderativo e axiológico da finalidade e consequência, 
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tanto da existência dos Estados, da prática internacional e da própria Comunidade 

Internacional. 

Ressalta-se, porém, que isto não significa que todo e qualquer interesse 

humanitário ou de direitos humanos seja passível de classificação como uma norma 

peremptória de Direito Internacional198. 

Sendo possível incluso dar como exemplo de atuação embasada no jus 

cogens internacional proposta em função de interesses coletivizados, seria o caso 

da intervenção humanitária em Ruanda199 instituída em 1994200. 

Compreendido que o conteúdo das normas peremptórias de Direito 

Internacional possui dois grupos distintos, o das normas cujo interesse tutelado é 

coletivo e o das normas cujo interesse foi coletivizado pela Comunidade 

Internacional, surge o problema de como estes direitos devem ser tratados pela 

normativa juris cogentis. 

 

2.6.1 Principiologia 

 

As normas jurídicas são fruto de um enunciado normativo, do qual se 

exara, através da interpretação, o resultado que se espera. As normas, como 

mandamento comportamental, não devem ser confundidas com o enunciado 

normativo que possibilita diferentes formas de se extrair o mesmo conteúdo 
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normativo201. 

Fruto dessa interpretação do enunciado normativo é possível encontrar-se 

dois resultados, uma vez que não se encontre mais um sistema puro da ciência 

jurídica como o apresentado por Kelsen, as regras e os princípios, fazendo uso das 

regras aplicadas pelo Direito Constitucional para o enunciado de normas 

fundamentais, que neste caso serão utilizadas por analogia 202  para o Direito 

Internacional203. 

As normas são, portanto, capazes de serem explicadas através de regras 

e de princípios, que segundo Alexy, podem ser encontrados através da interpretação 

de um mesmo enunciado normativo204. 

Uma vez verificada a existência de duas possibilidades normativas, há 

que se verificar quais as suas diferenciações205. O critério da generalidade é um dos 

critérios mais utilizados para diferenciação, dizendo que os princípios possuem 

critérios de generalidade mais altos, enquanto que as regras possuem um critério de 

generalidade mais baixo. 

Para Ronald Dworkin, a diferença estaria não no grau de generalidade da 

norma, mas sim numa diferente aproximação lógica dos institutos. “As regras são 
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construídos na comunidade do discurso”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 4. Ed. 3. Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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modalidade principiológica. DWORKIN, Ronald. A New Philosophy for International Law.Philosophy 
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possível. Curitiba: Juruá. 2010. 
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 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
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 “Aquí las reglas y los principios serán resumidos bajo el concepto de la norma. Tanto las reglas 
como los principios son normas porque ambos dicen lo que debe ser”. ALEXY, Robert. Teoría de los 
Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. P. 83. 
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aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada” 206, sobre a norma caberia ao aplicador do 

Direito uma análise de validade da regra, e se válida fosse, deveria ser aplicada ao 

caso concreto, de outra maneira, não. Esta interpretação não possibilita digressões 

filosóficas muito grandes, bastando à análise de se válida para o ordenamento e 

aplicável ao caso concreto. 

Os princípios, para Dworkin, funcionam numa lógica diversa, sendo os 

mesmo aplicados através de uma dimensão de peso, de relevância, podendo 

influenciar o processo decisório de maneira mais efetiva ou menos efetiva de acordo 

com a relevância auferida207. 

Segundo Robert Alexy, as normas se dividem sim em regras e princípios, 

mas sua diferenciação não pode residir apenas no critério de generalidade, como 

explanado anteriormente. Para Alexy, os princípios funcionam como normas 

mandamentais cuja aplicação será efetivada mediante condições, possibilidades 

jurídicas e reais existentes 208 . Assim, este os considera como “mandatos de 

optimización” 209. 

Em contra partida, as regras são normas cujo cumprimento se dá de 

forma similar nas teorias de Alexy e de Dworkin. A principal diferença entre estas 

está que as regras na visão de Alexy podem ter sobre elas exceções a serem 

opostas210. 

De forma que, para Alexy, “Isto significa que a diferença entre regras e 
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 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 3. Ed. Tradução: Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. Título Original: Taking Rights Seriously. 
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 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
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 “A partir desta distinção, Alexy reconhece que o conflito de regras se resolve pelo critério de 
validez: uma regra pode ser válida, e, portanto, será aplicada, pode ser inválida, e então dará lugar à 
aplicação de outra norma, ou, ainda, a partir da introdução de uma cláusula de exceção, tem sua 
aplicabilidade afastada somente naquele caso concreto. A partir destas construções Alexy inseriu um 
elemento a mais na distinção entre regras e princípios elaborada por Dworkin: a possibilidade da 
existência de uma cláusula de exceção que afasta – sem retirar do mundo jurídico – uma regra em 
um determinado caso concreto”. OLSEN, Ana Carolina Lopes. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais Sociais frente à Reserva do Possível.  2006. 390 fls. [Dissertação de Mestrado em 
Direito] Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, 2006.  
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princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma é ou bem uma regra ou um 

princípio”211. 

Alexy dividiu as Normas, que são as disposições positivadas de um 

ordenamento jurídico, ou seja, a lei escrita, em três modelos normativos. O modelo 

puro de regras, o modelo puro de princípios e o modelo misto de regras e princípios. 

Segundo o modelo puro de regras, as normas correspondem a regras, 

que tem aplicabilidade dogmática definida ou definitiva, ou seja, são inteiramente e 

plenamente afastas ou inteiramente e plenamente aplicadas de acordo com a 

realidade fática implicante no caso concreto em análise. 

Segundo o modelo puro de princípios, as normas correspondem a 

princípios, que correspondem a mandamentos de otimização, ou seja, devem ser 

efetivados na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e 

jurídicas disponíveis naquele determinado momento e compatíveis com o caso 

concreto em análise. Ao ser sopesados com outros princípios, vez que todos atuam 

conjuntamente no ordenamento jurídico e não são afastados deste – apenas 

relativizados no caso concreto, encontram seu âmbito de atuação212. 

Segundo o modelo misto de regras e princípios, há um ordenamento 

jurídico cujas normas são compostas tanto de regras como de princípios, que 

interagem para a produção do resultado pretendido pela norma. Modelo este que 

pode ser considerado aplicável ao Direito Internacional, visto que aparentemente as 

normas jurídicas internacionais podem ser encontradas nas duas modalidades 

normativas apresentadas. 
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 “Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma 
es o bien una regla o un principio”. (Tradução livre).  ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos 
Fundamentales.Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. P. 87. 
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 “Cuando dos principios entran en colisión – tal como es el caso cuando según un principio algo 
está prohibido y, según otro principio, está permitido – uno de los dos principios tiene que ceder ante 
el otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el principio 
desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo 
ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro. Bajo otras circunstancias, la cuestión de 
la precedencia puede ser solucionada de manera inversa”.ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos 
Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. P. 89. 
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Com a ressalva de que neste exato momento as normas internacionais 

vêm sendo unicamente aplicadas na modalidade norma, apesar de seus enunciados 

serem também principiológicos. Função esta que justifica a utilização destes 

conceitos, a princípio de Direito Constitucional, dada a similaridade dos conteúdos e 

de sua importância semântica por analogia, como justificado em inúmeros trechos 

desta tese. 

A professora fluminense Ana Paula de Barcellos, trouxe a possibilidade de 

se analisar outro critério de diferenciação, a questão dos efeitos pretendidos ou 

produzidos pela norma. Diferentemente da generalidade que aduzia ao critério de 

determinação da conduta, na análise da autora a generalidade permeia também a 

possibilidade de consequências da norma prevista.  

Dado que os princípios são vistos como mandado de otimização, como 

referido por Alexy, às possibilidades de resultado são múltiplas, de acordo com os 

meios jurídicos e fáticos de sua realização. Aduz ainda, que esta relativização de 

resultados só pode ser concebida até certo ponto, pois defende a autora a existência 

de um núcleo de normas que deva ser considerado como o mínimo existencial ou 

mínimo ético que não é passível de relativização em sua aplicação213. 

Apesar de concordar com as definições apresentadas pelos autores 

acima, que darão subsídio para a construção teórica que se fará adiante, algumas 

ressalvas devem ser feitas. 

Os princípios apesar de mais generalistas, em seu conteúdo e em sua 

determinação de resultados possíveis, não se constitui de maneira alguma em uma 

total liberdade de interpretação ocasionando a possibilidade de manipulação dos 

resultados214. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
214

 “Enfim, é justamente porque as normas são construídas pelo intérprete a partir dos dispositivos 
que não se pode chegar à conclusão de que este ou aquele dispositivo contém uma regra ou um 
princípio. Essa qualificação normativa depende de conexões axiológicas que não estão incorporadas 
ao texto nem a ele pertencem, mas são, antes, construídas pelo próprio intérprete. Isso não quer 
dizer, como já afirmado, que o intérprete é livre para fazer as conexões entre as normas e os fins a 
cuja realização elas servem. O ordenamento jurídico estabelece a realização de fins, a preservação 
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A liberalidade na interpretação dos princípios é uma necessidade 

semântica, dado o papel que se espera deste dentro da teoria da norma, 

possibilitando sua aplicação como mandado de otimização, pois se assim não o 

fosse, bastariam às determinações regradas215. 

 

2.6.2 Dinamicidade dos conteúdos garantida pela principiologia 

 

A generalidade que é atribuída aos princípios do Direito não deve ser 

confundida com a incapacidade de descrição comportamental, os princípios apesar 

de “não possuírem um caráter frontalmente descritivo de comportamento, não se 

pode negar que sua interpretação pode, mesmo em nível abstrato, indicar as 

espécies de comportamento a serem adotados” 216. 

O que importa não é a incapacidade de prescrição de comportamentos, 

mas sim a forma que estes comportamentos são dispostos pela norma. Ao se dizer 

que os princípios possuem maior grau de abstração anterior à interpretação217, além 

                                                                                                                                                                                     
de valores e a manutenção ou a busca de determinados bens jurídicos essenciais à realização 
daqueles fins e à preservação desses valores”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. Ed. 3. Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2005. 
215

 “Assim, os princípios servem para limitar a interpretação, mediante o fechamento do complexo de 
elementos conformadores da norma de decisão, de sorte a ampliar o grau de previsibilidade das 
decisões judiciais”. ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. A complexidade da norma jurídica. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XV, n. 101, jun 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/ 
?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11722& revista_caderno=15>. Acesso em jul 2012. 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. Ed. 
3. Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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 “Vale dizer: a distinção entre princípios e regras não pode ser baseada no suposto método tudo ou 
nada de aplicação de regras, pois também elas precisam, para que sejam implementadas suas 
consequências, de um processo prévio – e, por vezes, longo e complexo como o dos princípios – de 
interpretação que demonstre quais as consequências que serão implementadas. E, ainda assim, só a 
aplicação diante do caso concreto é que irá corroborar as hipóteses anteriormente havidas como 
automáticas. Nesse sentido, após a interpretação diante de circunstâncias específicas (ato de 
aplicação), tanto as regras quanto os princípios, em vez de se extremarem, se aproximam. A única 
diferença constatável continua sendo o grau de abstração anterior à interpretação (cuja verificação 
também depende de prévia interpretação); no caso dos princípios o grau de abstração é maior 
relativamente à norma de comportamento a ser determinada, já que eles não se vinculam 
abstratamente a uma situação específica (por exemplo, princípio democrático, Estado de Direito); no 
caso das regras as consequências são de pronto verificáveis, ainda que devam ser corroboradas por 
meio do ato de aplicação”.ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 4. Ed. 3. Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2005. Refutando a teoria de Humberto 
Ávila: “O que Ávila quer ressaltar – e já havia ressaltado em outro trabalho, também – é que a 
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de maior maleabilidade no que tange aos resultados propostos, e que devido a estes 

fatos possuem a sua aplicabilidade feita na modalidade de mandados de otimização, 

os torna perfeitos para um sistema ou ordenamento jurídico dinâmico e evolutivo 

como o Direito Internacional218. 

Isto se torna principalmente aplicável quando se trata de normas 

peremptórias de Direito Internacional Geral. Não seria possível incumbir na própria 

norma imperativa todas as suas hipóteses de aplicabilidade e de relativização, ou 

exceções se adotado a modalidade normativa de regras. 

Para que se possibilite a efetiva aplicabilidade dos valores previstos nas 

normas juris cogentis deve-se propugnar pela utilização do modelo principiológico 

que garante a dinamicidade evolutiva do ordenamento jurídico internacional, sem 

alijar os Estados membros da Comunidade Internacional de suas liberdades sem 

que esta tenha passado por um critério de análise para o ato de aplicação. 

  

                                                                                                                                                                                     
aplicação das regras não é como alguns afirmam algo automático, mas algo que pode também „dar 
trabalho‟ e custar muito esforço interpretativo.... Ora quanto a isso não há dúvida, e nem Alexy nem 
qualquer outro adepto da teoria dos princípios sustentam o contrário. Em nenhum momento se 
defendeu que a diferença entre regras e princípios está na dificuldade de interpretação ou na 
vagueza de seus termos. A diferença, como já se viu, é estrutural, e implica deveres de estrutura 
diferente e formas diferentes de aplicação”. SILVA, Virgílio Afonso da.Direitos Fundamentais: 
conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. Ed. 2 tiragem. São Paulo: Malheiros, 2011. P. 59-60. 
218

 “Así mismo, estas nociones en continua evolución reclaman una interpretación a tenor de las 
circunstancias y concepciones histórico-político-filosóficas de cada época, son normas que no pueden 
cristalizar en un precepto jurídico permanente sino que requieren un desarrollo continuo”. ESPADA 
RAMOS, Maria Luisa. El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Granada: 
Universidad de Granada, 1974. p.30. 
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PARTE 2 

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS HUMANOS SOCIAIS NO 

DIREITO INTERNACIONAL E REGIONAL 

 

Nesta segunda parte procurar-se-á apresentar os Direitos Humanos como 

instituto jurídico, positivado e efetivo do ordenamento jurídico internacional, em 

especial no que tange os Direitos Sociais em específico no que se refere ao Direito à 

Educação. 

Uma vez feita esta digressão deôntica dos Direitos Humanos Sociais para 

o ordenamento jurídico internacional analisar-se-á sua força normativa com relação 

aos principais tratados de Direitos Humanos, que implicam na questão fundamental 

da tese. 

Neste quesito, além do estudo dos tratados internacionais de cunho 

geral/universal, serão vistos os tratados regionais de Direitos Humanos, 

correspondentes aos continentes europeu, americano, africano, asiático e aos 

países árabes. 

Esta verificação das disposições universais e das disposições regionais 

será fruto de análise na terceira parte do trabalho, propriamente a tese, que irá 

verificar a possibilidade jurídica do direito à educação, enquanto parte dos Direitos 

Humanos Sociais, vir a ser considerado, lege ferenda, dada conotação sócio-política 

informadora, como parte das normas juris cogentis internacionais, e as possíveis 

consequências processuais que se propõem para sua efetivação. 
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CAPÍTULO 3 

DIREITOS HUMANOS 

 

Os Direitos Humanos são considerados por muitos como simplesmente os 

direitos inerentes às pessoas humanas. Mas os Direitos Humanos são muito mais do 

que só isso, são um conceito político, um conceito moral e também um conceito 

legal que estruturam as bases dos direitos considerados essenciais às pessoas219. 

A expressão Direitos Humanos tem um profundo caráter supranacional, 

vez que se interpreta como as posições jurídicas que reconhecem o caráter humano 

como tal, sem condições no que tange à vinculação a um determinado Estado, ou 

ordem constitucional, a princípio válido independentemente da localização 

geográfica e do tempo, critério este que não deve ser confundido com a 

imutabilidade do jusnaturalismo, visto que é evolutivo220. 

Existem algumas formas de Direito que têm por pressuposto sua falta de 

tipicidade específica: por se tratarem de direitos mais amplos na definição de 

consequências nos seus enunciados normativos, passíveis de uma maior 

flexibilidade interpretativa, adaptam-se condutas diárias a eles.  

Nesta classe de direitos, incluem-se os Direitos Humanos, permeados de 

conceitos amplos, tais como: a dignidade humana221; o trabalho justo222; a garantia de 
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saúde223 para todos os povos224. Essa gama de direitos é considerada como basilar 

da sociedade de direito em que vive o homem contemporâneo, sendo esta gama de 

direitos permeada de princípios básicos do próprio Direito225. 

Tão básicos são os Direitos Humanos, que devem ser respeitados pelo 

próprio Estado na consecução de seus afazeres e no planejamento de suas ações. 

“O respeito aos direitos fundamentais, notadamente pelas autoridades públicas, é 

pilastra-mestra na construção de um verdadeiro Estado democrático de direito” 226. 

São necessidades do próprio homem que condicionam a criação das 

normas de Direitos Humanos227. Para Gregório Peces-Barba Martinez este objetivo 

seria conseguido quando possibilitado o conjunto da liberdade moral, psicológica e 

de escolha, todas concomitantes, e factualmente aplicáveis e exigíveis228. 
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 SOUZA SIGNORINI, Terezinha de Jesus de. Fundamentação Material e Efetividade 
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 LAFER, Celso. Comércio, desarmamento, direitos humanos: reflexões sobre uma experiência 
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 “Así, los primeros derechos que aparecen en la historia, individuales, políticos y procesales, y que 
constituyen el núcleo de las declaraciones de la Revolución liberal, no son producto de una gran 
reflexión racional, sino respuestas a una situación concreta existente en Europa y en las colonias de 
los países europeus, en los siglos XVI y XVII”. PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Sobre el 
fundamento de los derechos humanos: un problema de moral y Derecho. Anales de la Cátedra 
Francisco Suaréz. 1988. N. 28. P. 193-207. Editor: Universidad de Granada, Departamento de 
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 “Eso supone distinguir en el concepto de los derechos tres momentos inseparable y de los que no 
se puede prescindir: 1. Una pretensión moral justificada, es decir, generalizable y susceptible de ser 
elevada a ley general, con un contenido igualitario para sus posibles destinatarios, sean éstos los 
hombres y los ciudadanos (genérico) o mujeres, niños, trabajadores, consumidores, minusválidos 
(específicos o situados en una categoría con rasgos propios y distintivos). 2. Un subsistema dentro 
del sistema jurídico, el Derecho de los derechos fundamentales. Esto exige que esa pretensión moral 
sea susceptible técnicamente, de acuerdo con las reglas que regulan la creación, interpretación y 
aplicación de Derecho, de ser incorporada a una norma que pueda pertenecer a un Ordenamiento 
…3. Una realidad social que favorezcan y haga posible su eficacia. En efecto los derechos no son 
sólo pretensiones morales susceptible de ser realizadas a través de Derecho, sino posibles, por la 
existencia de factores económicos, sociales o culturales que favorezcan su efectividad”. PECES-
BARBA MARTINEZ, Gregorio. Conceptos y Problemas Actuales de los Derechos Fundamentales. 
Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas. Vol. 1. N. 1. P. 76-85. 1993. 
ISSN: 1133-0937. 
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De forma que os Direitos Humanos devem ser visualizados e 

conceitualizados através de suas dimensões de justiça, de validade e de eficácia229. 

Os Direitos Humanos fluem pela história das sociedades humanas: desde 

os gregos (que delinearam a democracia, apesar de seletiva); pelas premissas 

apresentadas pela Revolução Francesa; pela Revolução Bolchevique, até o final da 

Guerra Fria230. 

Tendo o seu fundamento, em tempos antigos vinculados à esfera 

sobrenatural ou a uma abstração metafísica 231  ou até tempos imemoriais, 

contemporaneamente vinculados ao seu criador e objetivos, o próprio homem232. 

“Este assume os valores éticos primeiro, políticos depois, e os converte 

em jurídicos, organizando a convivência social, com suas técnicas próprias, e com o 

objetivo de cumprir esses fins morais últimos no desenvolvimento da dignidade 

humana, que estão no fundamento, e no porque dos direitos” 233. 

Vários autores234 conceituam os Direitos Humanos como reflexo de um 

“construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social” 235. 

Para outros, as origens e a fundamentação dos direitos humanos se confunde, pois 
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 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Conceptos y Problemas Actuales de los Derechos 
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ao estudar as origens se compreende sua fundamentação236, mas não tem dúvidas 

em dizer que, mesmo com origens antigas, estes têm esta conformação a partir da 

modernidade237. 

Com relação à própria função dos Direitos Humanos a doutrina procura 

dividi-los em funções objetivas/institucionais ou subjetivas/individuais238. 

A função objetiva seria a expressão dos valores nucleares de uma 

determinada ordem jurídica, não se resumindo apenas a limitação dos atos jurídicos 

da autoridade estatal239, funcionando estes valores como fundamentação jurídico-

objetiva, dirigindo o ordenamento jurídico240. 

A função subjetiva estaria vinculada a garantia de posições jurídico-

individuais aos titulares do bem jurídico tutelado, referindo-se “à possibilidade que 

tem o seu titular... de fazer valer judicialmente os poderes, liberdades ou mesmo o 

direito à ação ou às ações negativas ou positivas que lhe foram outorgadas pela 

norma consagradora do direito fundamental em questão” 241. 

Valendo ressaltar que esta função subjetiva não exclui a possibilidade de 

que os titulares do Direito Humano em tela sejam pessoas coletivas, ou mesmo, 

difusas ou indeterminadas. 
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 LEITE GARCIA, Marcos. O processo de formação do ideal dos Direitos Fundamentais: alguns 
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 “Solamente en el mundo moderno a partir del tránsito a la moderidad se puede hablar propiamento 
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Segundo Gregório Peces-Barba Martinez os Direitos Humanos possuem 

dimensões diversas daquelas historicamente atribuídas à dimensões civis e políticas 

(Revolução Francesa); educacionais, sociais e culturais (Revolução Bolchevique); e 

coletivas e difusas (Segunda Guerra Mundial e Revolução Verde)242. 

Para o professor espanhol a primeira das dimensões seria a 

positivação243, na qual se entende o movimento ocorrido a partir do jusnaturalismo e 

sua crise, que demonstra a necessidade de positivação normativa dos Direitos 

Humanos para garantir a sua eficácia social, visto a incapacidade da fundamentação 

racional em limitar os poderes. 

Num segundo momento passa-se à generalização244, vez que apesar de 

nominalmente os Direitos Humanos serem determinados como direitos de todos, isto 

não correspondia à realidade. O processo de generalização possui como escopo a 

superação entre um discurso de igualdade e uma realidade fática de discrepâncias. 

O processo seguinte se nomina de internacionalização 245 e coloca em 

relevo a existência de uma contradição entre o fato de que o poder político interno, 

logo nacional, seja o criador dos direitos e ao mesmo tempo seja o limite do poder a 

defesa do indivíduo ante o próprio poder. Processo claramente identificado com as 

cartas internacionais de Direitos Humanos e a aparição dos organismos de sua 

proteção. 

Segundo Norberto Bobbio este último processo poderia ser nominado por 

especificação246, pois supõe uma ruptura com o modelo racional e abstrato, de que o 

direito e suas normas deveriam ser extremamente gerais, mas as normas passam a 

atuar conectadas com os seus destinatários específicos. 

                                                           
242

 SMOLAREK DIAS, Bruno. Direitos Humanos e sua efetivação. Cascavel-PR: Smolarek, 2009. 
ISBN: 978-85-60709-18-2. 
243

 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Derechos fundamentales. Revista Jurídica de Castilla-La 
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A conexão e coexistência de todas estas fases do processo e as normas 

produzidas por eles compõem o que hoje são considerados os Direitos Humanos. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS INERENTES AOS DIREITOS HUMANOS 

 

Para trabalhar as características dos Direitos Humanos será utilizado 

conjunto de características apresentado por André de Carvalho Ramos247, sendo 

utilizadas nas características específicas as determinações de vários autores que 

também tratam dessas acepções específicas. 

 

3.1.1 Superioridade Normativa 

 

As normas internacionais de Direitos Humanos, com base nos valores 

apresentados acima, foram recepcionadas pela doutrina e pela Comunidade 

Internacional como o conjunto de valores que sedimentavam o atual estado evolutivo 

das relações Internacionais248. 

A receptividade dada aos Direitos Humanos, prioritariamente posterior a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, passou a ser factualmente a de um 

conjunto valorativo com a possibilidade de regência sobre a comunidade de todos os 

homens249. 

As normas de Direitos Humanos tiveram, inclusive pela Corte Europeia de 
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Janeiro: Campus, 1992. Título original: L‟ Etàt dei Diritti. 



100 

 

Direitos Humanos, o seu caráter constitucional reconhecido 250. Não devendo ser 

descartado o papel que lhe atribui à dogmática jurídica251. 

As normas que possam ser consideradas superiores que as outras, como 

é o caso dos Direitos Humanos, devem poder encaixar-se de acordo com 3 

possibilidades: possibilitar a criação de outras normas, a constrição da liberdade e 

funcionar como modelo axiológico para o caso de lacunas normativas252. 

Os Direitos Humanos funcionam notadamente para as três funções 

básicas apontadas para as normas superiores do Direito Internacional, pois 

possibilitam a criação de outras normas, vide os inúmeros tratados feitos com base 

nos modelos axiológicos defendidos por tais direitos; limitam a liberdade das partes 

de modo que, como explicitado no que tange aos atos do Conselho de Segurança é 

possível uma intervenção num Estado em flagrante descumprimento dos Direitos 

Humanos; e por fim, os Direitos Humanos proporcionam o preenchimento das 

lacunas normativas vez que apresentam os princípios axiológicos da Comunidade 

Internacional. 

Incluso sendo que alguns direitos são impassíveis de redução mesmo em 

caso de Estados de exceção, como são o direito a vida, proibição da tortura e 

escravidão no sistema europeu; e a personalidade jurídica, vida e tratamento digno, 

liberdade quanto à escravidão, proteção quanto a leis retroativas, liberdade de 

consciência e religião, direito à família, nome, às crianças, à nacionalidade e 

participação política no sistema interamericano. 

 

                                                           
250

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – ECHR.Loizidou v. Turkey. 310 Eur. Ct. H. R. (see. 
A), para. 75 (preliminary objections), 1995.  
251

 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução de Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho. Revisão da Tradução: Karina Jannini. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. Título Original: La sovranità nel mondo moderno: nascita e crisi dello Stato 
nazionale. E como contraponto: RUIZ FERREIRA, Carlos Enrique. Notas sobre a relação entre o 
princípio da paz, os Direitos Humanos e a soberania na carta da ONU: Confusão, Hierarquia e 
Antiminia. Revista Diálogo. N. 16. Canoas, P. 107-124. Jan.-jul. 2010. 
252

DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P.A Functional Approach to International 
Constitucionalization. In: DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P. Ruling the 
World?Constitutionalism, International Law and Global Governance. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 



101 

 

3.1.2 Universalidade 

 

O critério de universalidade foi muito bem explicado por Alfred Verdross 

ao dizer que os Direitos Humanos partem da ideia de que tais direitos fundamentais 

estão enraizados na dignidade e no valor da pessoa humana, correspondendo a 

todos os membros da família humana, direitos iguais e inalienáveis253. 

Universalidade por não determinarem limites à quais pessoas suas 

normas são aplicáveis e a definir grupos sem direitos a eles. Universais, pois 

passíveis de serem exigíveis em qualquer recôndito do planeta pela simples questão 

de se tratar de um ser humano. 

Critério este que se torna cada vez mais marcante na atual 

globalização254, somando-se a isso o intenso fluxo de capitais, pessoas, serviços, 

informações e no intercâmbio pluralista cultural que este proporciona255. 

A universalidade dos Direitos Humanos significa que são devidos aos 

homens, independentemente de em que Estado estejam 256 , mas não sendo 

independente da situação histórica, temporal, e espacial que rodeia a convivência 

humana257. A exigência destes valores é desprovida de limitações setoriais, humanas 

e territoriais, mas como o próprio conceito de valor, é variável e dependente das 
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situações sócio-político-jurídicas. 

É irreal a defesa de qualquer valor, princípio ou norma independente das 

condições sociais, e mesmo assim, de vinculá-los de uma forma imutável, o Direito é 

dinâmico, como resultado de uma sociedade, e a universalidade dos Direitos 

Humanos não é diferente258. 

Trata-se do conjunto de valores que se acredita serem válidos 

universalmente, mas aplicados e efetivados de acordo com a realidade sociocultural 

e o construto histórico das diferentes sociedades, aplicabilidade esta que será tema 

da parte final desta tese. 

 

3.1.3 Indivisibilidade e Interdependência 

 

Os Direitos Humanos foram tratados como sendo um conjunto de direitos 

emanados da sociedade, em diferentes momentos, por diferentes motivos, que 

levaram à constituição de suas atuais conformações.  

Estes direitos são comumente divididos ou dimensionados para fins 

didáticos, pois a implementabilidade deve ser dada aos Direitos Humanos, ao 

conjunto de direitos enquanto mínimo ético fundamental. 

Os Direitos Humanos são como o próprio Direito, segundo já dizia Bobbio, 

com sua teoria do ordenamento jurídico, são unos, indivisíveis e perfeitos. 
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 “Aunque parezca posiblemente un mal juego de palabras, los „mismos‟ derechos humanos que se 
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Mencionar-se-á a característica da indivisibilidade, pois esta também é uma 

característica que permeia os Direitos Humanos. 

Os Direitos Humanos devem ser indivisíveis, não podendo aplicar-se 

apenas parte do ordenamento, ou aplicá-lo a apenas um conjunto de pessoas. Um 

ordenamento jurídico, ou seja, um conjunto de normas coeso, somente será 

funcional se aplicado a todos, ou seja, um conjunto de normas que gere uma 

unidade populacional entre seus governados e que estes tenham uma aplicação que 

leva à igualdade material, sob pena, em caso de inaplicabilidade, de levar à 

completa ineficácia do ordenamento.  

Assim o é com os Direitos Humanos, em que a aplicabilidade de uma 

fase, ou dimensão, não exclui a responsabilidade social e estatal na implementação 

das outras. “Os Estados são responsáveis pela observância da totalidade dos 

direitos humanos, inclusive os econômicos e sociais. Não há como dissociar o 

econômico do social e do político e do cultural” 259. 

Visto que, por vezes, na prática internacional a participação dos países 

em outro bloco, no mundo bipolarizado, levava a aplicação de um conjunto de 

direitos enquanto o outro era negligenciado, por ser considerado como valores do 

bloco antagônico. No que tange ainda a aplicabilidade, os países em 

desenvolvimento, sempre se utilizaram da justificativa, plausível, de que o atraso 

econômico os impedia de implementar a totalidade dos direitos260. 

Discorre-se que sendo os Direitos Humanos um conjunto indivisível, não 

existe possibilidade de se abstrair parte de um povo, ou descaracterizar parte da 

população, como não sendo dignas de serem consideradas humanas, não sendo, 

portanto, sujeito dos Direitos Humanos, como foi feito durante o período da Segunda 

Guerra Mundial.  

Dessa forma, somente é possível falar em efetivação dos Direitos 
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Humanos se os mesmos forem implementados em todas as suas formas a todos, 

pois, como disse Rousseau, todos os homens nascem livres e iguais. 

 

Em adição, dada à indivisibilidade dos Direitos Humanos, devemos 
abandonar de vez a errada noção de que uma classe de direitos (direitos 
civis e políticos) devem possuir total reconhecimento e respeito, enquanto 
outra classe (direitos sociais, econômicos e culturais) não demandam 
observância de qualquer tipo. De uma perspectiva normativa do Direito 
Internacional, a noção de que os direitos sociais, econômicos e culturais 
não são direitos legais foi superada para sempre. A ideia de que os 
direitos sociais são não-acionáveis é puramente ideológica e não 
científica; eles sobressaem como autênticos e genuínos direitos 
acionáveis, demandáveis e que requerem observância séria e 
responsável. Por esta razão, eles devem ser demandados como direitos, 
e não como gestos de caridade, generosidade ou compaixão261. 

 

Não sendo cabível discutir a implementação de parte dos direitos, o 

objetivo deve sempre ser a efetividade do conjunto como um todo, apesar de todos 

os contrapostos que serão discutidos no ponto referente à reserva do possível. 

Com isso não implica o autor que a efetivação deva ser dada em 

dissonância com a capacidade econômica, social e cultural de um povo, apenas que 

através da participação de um povo no processo de efetivação resultará em 

melhorias em sua capacidade de vida262. 
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Não sendo adepto da teoria da imutabilidade e da eternidade das 

disposições dos direitos, não nos é possível demandar que haja sempre 

investimento na monta de cinquenta por cento da arrecadação em saúde, pois esses 

números significariam uma melhora no padrão de saúde de alguns povos, mas 

implicariam um desperdício de recursos nos países escandinavos, onde o padrão de 

saúde não demanda um investimento dessa monta. 

Ao dizer que os Direitos Humanos devem ser aplicados como indivisíveis 

e como interdependentes se enuncia que a efetivação de todos é o objetivo das 

premissas jurídicas do Direito Internacional, e não direcionar o investimento a uma 

ou outra área específica. 

 

3.1.4Indisponibilidade 

 

A indisponibilidade dos Direitos Humanos está relacionada com o critério 

de limitação da liberalidade dos indivíduos no que tange a possibilidade de ceder, 

onerosa ou gratuitamente, os seus direitos considerados como representativos do 

mínimo existencial. 

Esta característica garante a indisponibilidade por parte dos membros da 

Comunidade Internacional dos componentes dignificantes da vida humana263. 

Indisponíveis não só por comporem o núcleo considerado como mínimo 

existencial, mas também por não comportar a possibilidade, dentro da lógica dos 

valores internacionais, de sua cessão, para assegurar o pleno desenvolvimento da 

                                                                                                                                                                                     
and Political Rights.Translated by Regina de Barros Carvalho, Jonathan Morris.Revista Sur. V. 1. N. 
se. p. 0-0, 2006. P. 6. 
263

 INCALTERRA, Amerigo. Palabras de Amerigo Incalterra, Representante en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motive de la firma del 
Acuerdo Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F. 
5 de junio de 2006. Disponível em: <http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados 
/convenio.pdf>. Acesso em 19 de Julho de 2012, 17hs 15min. 
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dignidade humana264. 

Para tanto, importa determinar que por disposição entende-se a 

possibilidade que o indivíduo tem de livremente dispor de alguma posição jurídica 

própria amparada por norma de direito fundamental. 

Apesar de considerados como indisponíveis, para alguns em algumas 

situações, como seria o caso de diminuições protetivas temporárias ou pontuais, 

seriam consideradas como válidas265. 

Cabendo ressaltar que a indisponibilidade não deve ser confundida com 

caráter absoluto destes direitos, que como já abordado, não é um critério que seja 

aplicável às categorias jurídicas no plano de trabalho desta tese, inclusive, 

incumbindo à característica da limitabilidade dos Direitos Humanos explicar esta 

diferenciação. 

 

3.1.5Limitabilidade e a Regra da Proporcionalidade 

 

Neste quesito trataremos da limitação ocorrida por conta dos limites 

jurídicos na aplicabilidade de uma norma jusfundamental, visto que no próximo 

capítulo, ao tratar dos Direitos Sociais, será feita uma análise mais pormenorizada 

da limitação socioeconômica. 

Como visto anteriormente as normas se compõem, de acordo com a 

teoria de Robert Alexy, em Princípios e em Regras. As regras como bem pontuado 

são aquelas que estão vinculadas a uma aplicabilidade absoluta, enquanto que os 

princípios estão vinculados a um mandado de otimização de acordo com as 
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 FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de la justicia y derechos humanos. Madri: Editorial Debate, 
1991. 
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 NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a Direitos Fundamentais. In. MIRANDA, Jorge (org.). 
Perspectivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. V.I. Coimbra: Coimbra, 1996. 
Ou ainda: MARCHETTO, Elisa. Renúncia a Direitos Fundamentais nas Relações entre 
Particulares. 2007. 58 fls. Monografia [Especialização Lato Sensu em Direito Público]. Escola da 
Magistratura Federal. Porto Alegre, RS, 2007. 
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circunstâncias jurídico-políticas266. 

Neste quesito verificar-se-á como proceder quando dois Direitos 

Humanos entram em conflito, e estejam determinados normativamente de maneira 

principiológica. Não incumbe falar das regras, pois estas ou são aplicáveis ou não ao 

caso concreto, enquanto que os princípios delinearão os limites jurídicos a serem 

atribuídos a um Direito Humano quando este conflitar com outro. 

Cumpre ressaltar para que esta ferramenta funcione, os princípios 

(normas fundamentais) devem ser ambos considerados como Direitos Humanos 

para que se passe pelo sistema de atribuição de pesos, visto que as normativas de 

Direitos Humanos possuem superioridade com relação às outras normas267. 

Ao tratar da colisão de princípios, Robert Alexy268, surge com o processo 

de aplicação da regra de proporcionalidade269, visto que a aplicação do processo não 

é passível de otimização, apenas de aplicação absoluta. 

A regra de proporcionalidade é composta de três sub-regras, adequação, 

necessidade e ponderação em sentido estrito270. “A real importância dessa ordem 

fica patente quando se tem em mente que a aplicação da regra da proporcionalidade 

nem sempre implica a análise de todas as suas três sub-regras” 271. 

O processo de uso da regra da proporcionalidade é um processo 
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 SILVA DE MORAIS, Frank. A aplicação da Teoria dos Princípios pela Corte Constitucional 
Brasileira. 2011. 131 fls. [Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica] Centro de Ciências 
Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Manaus-AM, 
2011.  
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 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2. Ed. Revista. 
Porto Alegre: Revista do Advogado, 2008. Título Original: N.I. 
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 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
269

 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. V. 798. 2002. 
P. 23-50. 
270

 “Ele permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: (a) não haja 
adequação entre o fim perseguido e o meio empregado; (b) a medida não seja exigível ou necessária, 
havendo caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito 
individual; (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida 
tem maior relevo do que aquilo que se ganha.”. BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos teóricos e 
filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro. Revista Direito e Democracia. Canoas. V. 3. N. 
2. 2 Sem. 2002. P. 345-383. P. 374. 
271

 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. V. 798. 2002. 
P. 23-50. 
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subsidiário de uso das sub-regras para a solução do conflito entre os princípios, e 

uma vez que seja solucionado esse conflito não se tem a necessidade de utilização 

das outras sub-regras. 

A primeira sub-regra é a adequação, na qual se procura demonstrar a 

compatibilidade entre os meios e o fim a que se propõe, mediante análise de sua 

aptidão concreta de geração dos efeitos pretendidos272. 

Para Virgílio Afonso da Silva, “adequado, então, não é somente o meio 

com cuja utilização um objetivo é alcançado, mas também o meio com cuja 

utilização a realização de um objetivo é fomentada, promovida, ainda que o objetivo 

não seja completamente realizado” 273. 

A segunda sub-regra trata-se da necessidade cujo grande objetivo é uma 

análise comparativa entre o meio proposto e outros meios possíveis de atingir o fim 

pretendido, sendo considerada necessária àquele meio em cuja obtenção do fim 

seja a mais eficiente274. 

Poder-se-ia dizer que uma limitação a um direito fundamental “é somente 

necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com 

a mesma intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido” 275. 

Segundo o próprio Alexy, neste quesito existe a conexão entre a 
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 “O preceito parcial da adequação exige a demonstração de aptidão do ato e sua conformidade 
com o fim que motivou a sua adoção, ou seja, o meio proposto deve ser apto à promoção do fim 
pretendido. Essa verificação deve ser feita mediante a análise do(s) meio(s) proposto(s) e sua aptidão 
concreta de gerar efeitos tendentes à promoção do determinado direito”. ALBERTON JUNIOR, 
Germano. Controle jurisdicional de Direitos Fundamentais prestacionais a partir da proposta de 
Robert Alexy. 2006. 146 fls. [Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica] Centro de Ciências 
Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí - SC, 
2006. 
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 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. V. 798. 2002. 
P. 23-50. P. 33. 
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 “la máxima de la necessidad que el Tribunal Constitucional Federal entre otros ha formulado como 
mandato afirmando que „el fin no puede ser logrado de otra manera que afecte menos al indivíduo‟ se 
infiere del carácter de principio de las normas de derecho fundamental”. ALEXY, Robert. Teoría de 
los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. P. 114. 
275

 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. V. 798. 2002. 
P. 23-50. P. 34. 



109 

 

possibilidade jurídica e a possibilidade fática oriunda da questão dos conflitos dos 

Direitos Fundamentais. 

Na terceira e última sub-regra, a proporcionalidade em sentido estrito ou 

ponderação, analisa-se o grau de satisfação de um princípio e de restrição a outro, 

um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito limitado e a importância 

da realização do direito que com ele colide no caso concreto. 

 

Um exemplo extremo pode demonstrar a importância dessa terceira sub-
regra da proporcionalidade. Se, para combater a disseminação da AIDS, o 
Estado decidisse que todos os cidadãos devessem fazer exame para 
detectar uma possível infecção pelo HIV e, além disso, prescrevesse que 
todos os infectados fossem encarcerados, estaríamos diante da seguinte 
situação: a medida seria, sem dúvida, adequada e necessária – nos 
termos previstos pela regra da proporcionalidade –, já que promove a 
realização do fim almejado e, embora seja fácil imaginar medidas 
alternativas que restrinjam menos a liberdade e a dignidade dos cidadãos, 
nenhuma dessas alternativas teria a mesma eficácia da medida citada. 
Somente o sopesamento que a proporcionalidade em sentido estrito exige 
é capaz de evitar que esse tipo de medidas descabidas seja considerado 
proporcional, visto que, após ponderação racional, não há como não 
decidir pela liberdade e dignidade humana (...), ainda que isso possa, em 
tese, implicar num nível menor de proteção à saúde pública276. 

 

Assim, é possível evitar medidas não razoáveis, inefetivas e 

desproporcionais de tomarem assento no ordenamento jurídico, seja ele interno ou 

internacional, desde que presente em questões relativas a princípios e não a regras. 

Esta característica proporciona a análise da limitabilidade dos Direitos 

Humanos perante o conflito com outros Direitos Humanos que podem ocorrer em 

função de questões de aplicabilidade, pois não é possível fazer este exercício de 

ponderação sem a presença necessária de um caso concreto que possibilite a 
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análise de maneira eficaz277. 

 

3.1.6Caráter erga omnes 

 

Robert Alexy, ao aludir aos Direitos Humanos em sua obra 

Constitucionalismo Discursivo, determina que estes direitos possuam dentre a 

característica da universalidade a expressão de que os Direitos Humanos são 

necessariamente obrigações e deveres jurídicos de caráter erga omnes278. Ao se 

tratar da universalidade fez-se uma análise com relação à questão relacionada aos 

direitos, possibilitando a todos o acesso a estes direitos em função da efetividade da 

dignidade da pessoa humana279. 

Ao separar-se o caráter erga omnes se procura determinar que estes 

direitos são oponíveis a todos, pessoas físicas ou jurídica, de direito privado ou 

público, de caráter interno ou internacional. 

Segundo o Anthony D‟Amato, as normas de Direitos Humanos criam 

obrigações que limitam a atuação dos atores da Comunidade Internacional tendo em 
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Cita-se como exemplo o dado por Habermas: “Os governos de Cingapura, Malásia, Taiwan e China 
costumam justificar as suas violações dos direitos fundamentais e direitos civis políticos – 
denunciadas pelos países ocidentais – com uma „precedência‟ de direitos fundamentais sociais e 
culturais. Eles veem-se autorizados com base no „direito ao desenvolvimento econômicos‟ – 
compreendido evidentemente em termos coletivos – a „suspender‟ a concretização do direito liberal à 
liberdade e do direito político à participação até o país alcançar um patamar de desenvolvimento 
econômico que permita saciar de modo igualitário as necessidades materiais básicas da população”. 
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. Título Original: Die postnationale Konstellation: 
Politische Essays. P. 157 
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 “Being defined as obligations vis-à-vis the international community of States, they impose special 
duties on the offending State which may go beyond the bilateral reparations scheme which applies in 
reciprocal legal relationships. One of its elements is the right os States not directly affected by an 
internationally wrongful act to invoke the responsibility of the violator, be it on their own behalf, on 
behalf of subjects of international law who are not in a position to bring a claim themselves, or simply 
as members of the international community of States”. KADELBACH, Stefan. Jus Cogens, Obligations 
Erga Omnes and other Rules – The Identification of Fundamental Norms.In:TOMUSCHAT, 
Christian;THOUVENIN, Jean-Marc.The fundamental rules of the international legal order: jus 
cogens and obligations erga omnes. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 
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 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução: Luís Afonso Heck. 2. Ed. Revista. 
Porto Alegre: Revista do Advogado, 2008. Título Original: N.I. 
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vista o seu caráter de aplicabilidade universal280. 

Esta é uma característica que por vezes é confundida com as normas 

peremptórias de Direito Internacional Geral, mas que podem ser separadas. No caso 

de Timor Leste perante a Corte Internacional de Justiça é possível explicitar o 

conceito de obrigações erga omnes.  

O Estado de Portugal entrou com uma moção de um pedido de livre 

disponibilidade dos recursos naturais de Timor por parte de seu povo, dizendo que 

este se tratava de um dos componentes essenciais do princípio da 

autodeterminação dos povos, considerado como jus cogens. A Corte decidiu que as 

obrigações erga omnes e as normas cogentes seriam coisas em separado281. 

 

um grande número de regras humanitárias aplicadas em conflitos 
armados são tão fundamentais ao respeito da pessoa humana e a 
„considerações elementares de humanidade‟ ... que elas devem ser 
observadas por todos os Estados tenham eles ratificado ou não as 
convenções que os contém, porque elas constituem princípios 
intransgressíveis do direito costumeiro internacional ... na visão da Corte, 
estas regras incorporam obrigações que são essenciais de um caráter 
erga omnes282. 

 

Reconhecido pela corte que as obrigações erga omnes existem e são 

vinculadas ao caráter humanitário das normas de Direito Internacional. 

 

                                                           
280

 “Treaties play a crucial role in the creation of these laws – but not Just through the usual method of 
creating strictly defined obligations that restrict the ratifying parties. More importantly, treaties 
containing generalizable principles of international law generate rules of customary international law 
that bind even non-signatories”. D‟AMATO, Anthony. The concept of human rights in international 
law.Columbia Law Review.Vol. 82.Pp. 1110-1159, 1982.P. 1127. 
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.East Timor. ICJ Reports 1995. P. 102.Para. 29. 
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 “a great many rules of humanitarian Law applicable in armed conflict are so fundamental to the 
respect of the human person and „elementary considerations of humanity‟ … that they are to be 
observed by all States whether or not they have ratified the conventions that contain them, because 
they constitute intransgressible principles of international customary law … In the Court‟s view, these 
rules incorporate obligations which are essentially of an erga omnes character”. (Tradução 
livre).INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.Nuclear Weapons. ICJ Reports 1996 (I). p. 257.Para. 
79. 
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3.1.7Exigibilidade 

 

Na versão soviética dos Direitos Humanos, apesar de centrados na figura 

humana, o seu foco não estava no indivíduo, mas no Estado. Os Direitos Humanos 

foram regulados no Direito Internacional pelos Estados, visando à implementação 

pelos Estados, num núcleo de atividades em que os atos fossem realizados no 

âmbito interno dos Estados283. 

Incluso Tunkin enfatiza que as convenções de Direitos Humanos não 

garantem direitos diretamente aos indivíduos, mas sim um conjunto de deveres aos 

Estados 284 , que dependeriam de seu sistema socioeconômico para a concreta 

efetivação285. 

Mas essa versão foi superada, pois os direitos são pertencentes ao 

indivíduo que já foi incluso reconhecido como sujeito de Direito Internacional perante 

as cortes internacionais. Apesar de os direitos serem atribuídos aos seres humanos, 

como é o caso dos Direitos Humanos, os deveres são incumbidos aos Estados286, 

que a partir da criação das Cortes especializadas nesta matéria podem ser 

acionados pelos indivíduos por descumprimento das normas internacionais287.  

A confluência das normas de Direito Internacional com os Direitos 

Humanos reconhecem a centralidade de um novo corpo jurídico cujo ethos288 reside 
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 YARWOOD, Lisa. State Accountabiliy under International Law: Holding states accountable for a 
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direitos, inclusive contra o próprio Estado”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A 
Humanização do Direito Internacional. São Paulo: Del Rey, 2006. P. 17. 
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 “The intermingling between Public International Law and the International Law of Human Rights 
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na pessoa humana, que passa a ter a humanidade a ser considerada como titular 

deste direito289. 

 

3.1.8Historicidade ou Proibição do Retrocesso 

 

Os Direitos Humanos são muitas vezes considerados como construtos 

históricos emanando dos conceitos axiológicos providos das lutas sociais 

ocorridas290. 

Uma das maneiras mais comuns de verificar a evolução dos Direitos 

Humanos é traçar o seu levantamento histórico, fato este realizado por inúmeros 

autores, tendo a maioria dado ensejo a sua estruturação a partir da Revolução 

Americana e Francesa291, outros preferindo atribuir as contribuições aos Direitos 

Humanos até a história antiga292. 

O primeiro momento de consolidação, que foi centro das discussões 

filosóficas durante as revoluções burguesas, corresponde à busca da igualdade do 

ser humano perante a lei, a “necessidade do reconhecimento do homem enquanto 

sujeito de direito” 293. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi um 

marco na consolidação destes direitos, de clara influência jusnaturalista, sobre os 

                                                                                                                                                                                     
RIGHTS.Advisory Opinion 16 - Right to Information on Consular Assistance in the Framework 
of the Due Process of Law.01.10.1999. paras. 34-35. Concurring Opinion Judge Cançado Trindade. 
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 “International legal personality has expanded, so as to encompass nowadays, besides States and 
international organizations, also peoples, individuals and humankind as subjects of International Law. 
The growing consciousness of the need to bear in mind common values in pursuance of common 
interests has brought about a fundamental change in the outlook of International Law in the last 
decades…”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. International Law for Humankind: Towards a 
New Jus Gentium – General Course on Public International Law. Part. 1 and 2. . Recueil des Cours – 
Collected courses of the hague academy of international law 2002.Tomo 316-7. Haia: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2005. 
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed.Rev. amp. 
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 Dentre eles: COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 5. Ed. 
São Paulo, Saraiva, 2007. Ou ainda: SMOLAREK DIAS, Bruno. Direitos Humanos e sua efetivação. 
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114 

 

revolucionários franceses que a redigiram294. 

Neste momento histórico e jusfundamental, a busca pela igualdade e 

liberdade perante a figura estatal295, devia permanecer inerte à sociedade296, o que 

acarretaria uma completa desigualdade entre os membros componentes desta 

sociedade moderna297 que, por fim, levaria às revoluções que exigiram a próxima 

evolução dos Direitos Humanos298. 

A segunda dimensão surge com o objetivo claro de gerar uma maior 

igualdade material entre os membros de uma mesma sociedade, surgindo no 

período posterior a Primeira Guerra Mundial. A criação dos estados de orientação 

socialista é o momento ápice desta dimensão.  

 

A segunda geração de direitos humanos representa a modificação do 
papel do estado, exigindo-lhe um vigoroso papel ativo, além do mero 
fiscal das regras jurídicas. Esse papel ativo, embora necessário para 
proteger os direitos de primeira geração, era visto anteriormente com 
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 MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Coimbra: Princípia, 2002. 
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 “A primeira geração engloba os chamados direitos de liberdade, que são direitos às chamadas 
prestações negativas, nas quais o Estado deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo. Para 
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desconfiança, por ser considerado uma ameaça aos direitos do indivíduo. 
Contudo, sob a influência das doutrinas socialistas, constatou-se que a 
inserção formal de liberdade e igualdade em declarações de direitos não 
garantiam a sua efetiva concretização, o que gerou movimentos sociais 
de reivindicação de uma (sic) papel ativo do Estado para realizar aquilo 
que Celso Lafer denominou “direito de participar do bem-estar social” 299. 

 

Assim, surgem os direitos de ordem social, que gerariam um papel mais 

efetivo do Estado em sua concretização e demandariam não só esforços políticos, 

mas também maior dispêndio econômico300, pois propunham a existência de um 

serviço público de saúde e de educação, dentre outros. São estes direitos, os 

sociais, a serem analisados neste trabalho. 

A terceira fase corresponde aos Direitos Difusos ou Direitos de 

Solidariedade, segundo a qual não é possível identificar o titular individual do direito, 

mas apenas a coletividade como um todo301. Esta fase passou a ter maior relevância 

a partir da década de 70, visto que começam a ser discutidos na década de 40 com 

o fim da Guerra Mundial e o direito à paz. 

Estes direitos de terceira geração, os direitos ao desenvolvimento, à paz e 

à livre determinação 302 , considerados direitos difusos, não identificáveis a um 

indivíduo em particular, e sim a uma coletividade identificável ou não, são os direitos 

do gênero humano303. 

Há quem defenda a existência de uma quarta fase, correspondendo aos 

direitos de diferença, ou seja: que tem relação com a cultura, a raça, a situação 

econômica e a orientação sexual; e a uma quinta dimensão: que trataria dos direitos 
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advindos da tecnologia de informação, como a internet304. 

Em consonância com as determinações da evolução histórica dos Direitos 

Humanos existe toda uma corrente que defende a existência de um construto básico 

que não pode ser anulado. Determinando que estes direitos passem a constituir um 

mínimo fundamental cuja liberalidade de sua anulação ou restrição seja impossível. 

Para Ingo Sarlet a fundamentação para este princípio de proibição do 

retrocesso guarda íntima relação com a noção de segurança jurídica, como 

subprincípio do próprio Estado de Direito 305 , como estrutura concretizadora e 

estruturante deste Estado de Direito306. 

Delimita-se o princípio através de um conteúdo positivo que seria o 

escopo de ampliação progressiva, de acordo com a realidade sócio-política, do bem 

estar social e a concretização dos Direitos Humanos. Seria, ainda, composto por um 

conteúdo negativo que se referiria a uma necessidade de respeito a não-supressão 

e a não-redução da densidade normativa que os Direitos Humanos já possuam307. 
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Mas não se quer dizer que as demandas sociais são absolutas, como já 

levantado em outros pontos deste trabalho, e aqui deve se levantar que isto também 

é verdade no que se refere ao mínimo social, como determinado por Ingo Sarlet.  

 

A dinâmica das relações sociais e econômicas, notadamente no que 
concerne às demandas de determinada sociedade em matéria de 
segurança social e, por via de consequência, em termos de prestações 
asseguradas pelo poder público, por si só já demonstra a inviabilidade de 
se sustentar uma vedação absoluta de retrocesso em matéria de direitos 
sociais308. 

 

Apesar da possibilidade de relativização, como visto nos princípios na 

teoria de Robert Alexy309, este princípio tem sede material na máxima eficácia e 

efetividade das normas definidoras dos Direitos Humanos310. 

“Em determinadas situações fáticas, será admissível que outros princípios 

venham a prevalecer sobre o princípio da proibição de retrocesso social, desde que 

observado o núcleo essencial dele” 311. 

Assim a proibição do retrocesso social é possível e aplicável aos Direitos 

Humanos, mas não de forma absoluta, mas como todos os princípios são passíveis 

de ponderação, desde que respeitado o núcleo essencial e/ou ao seu conteúdo 

relativo à dignidade humana e a segurança jurídica312. 
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3.1.9 Eficácia Horizontal 

 

A Eficácia Horizontal dos Direitos Humanos é vinculada à sua capacidade 

de servir como limitador das atividades dos particulares em detrimento de regular só 

as atividades dos entes públicos. 

De acordo com Canotilho, aos Direitos Humanos é aplicável a teoria da 

eficácia direta, onde os direitos são aplicados de forma obrigatória diretamente no 

âmbito jurídico entre entidades privadas, devido ao seu caráter de eficácia absoluta, 

sendo desnecessária a atuação dos poderes públicos para que isto ocorresse. 

Aplicável ainda a eficácia indireta, para a qual esta vinculatividade se consolida a 

partir de uma atuação por parte do Estado313. 

Segundo Daniel Sarmento314 existe ainda uma terceira corrente que nega 

a oponibilidade dos Direitos Humanos entre particulares, sendo esta corrente 

primariamente adotada pelos norte-americanos, também referenciada como doutrina 

da State Action, doutrina esta que delimita a atuação dos Direitos Humanos apenas 

ao Estado, semelhante às atribuições já refutadas no que concernia a interpretação 

de Tunkin aos Direitos Humanos. 

Independentemente da forma em que isso se realiza 315 é de consenso 

doutrinário de que os Direitos Humanos enquanto limitadores axiológicos materiais 

das liberalidades constituem também limites aos particulares, em especial em função 

da norma do respeito à dignidade da pessoa humana, sendo incoerente que esta se 
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aplicasse apenas as figuras públicas316. 

 

3.2 DIREITOS HUMANOS SOCIAIS 

 

Os direitos humanos sociais são os direitos que buscam a igualdade 

material, ao invés da igualdade formal determinada nas cartas e declarações de 

direitos. A igualdade não reduzida a “igualdade perante a lei” (que teve seu impacto 

e necessidade na história do desenvolvimento da sociedade)317, mas elevada a sua 

capacidade de diminuição das desigualdades de oportunidade entre os homens na 

sua capacidade de usufruir da vida em sociedade. Igualdade esta que não aplaine 

as diferenças, mas as reconheça e cultive, de forma que não se gerem exclusões, 

mas sim inclusões sociais318. 

No caso em tela, refere-se a igualdade de cunho socioeconômico. A 

igualdade de opções, a capacidade de todos, como iguais, de terem acesso à 

educação gratuita e de qualidade; a um serviço de saúde gratuito e de qualidade; a 

possibilidade de uma aposentadoria, de uma pensão por invalidez (gerada no caso 

de incapacidade ao trabalho), em que a aposentadoria ou a pensão é uma nova 

forma de sustento. 

Esta dimensão social, fruto das batalhas e movimentos em prol de 

condições mínimas, do mínimo ético fundamental, no tratar dos homens com as 

instituições, especialmente as de cunho econômico exploratório319. 

Visto que todos foram libertados pela burguesia nos processos 
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revolucionários, o sistema deixa de ter a força laboral dos servos, escravos, ou 

plebe, pois todos foram transformados em trabalhadores 320 . O que a princípio 

poderia parecer como um mau negócio foi, na verdade, a transformação do sistema 

produtivo, pois agora, como trabalhadores, detentores de direitos e de garantias e 

com a possibilidade de acumular capital, eles se transformaram em consumidores 

em potencial dos produtos manufaturados pela Revolução Industrial321. 

O sistema de consumo estava em crescente queda, pois aqueles que 

tinham capacidade econômica para o consumo diminuíam, pois somente os nobres 

(cada vez mais escassos com o sistema de concentração de capital e de governo na 

mão do monarca absolutista) e o clero tinha a capacidade econômica, além, claro, 

da própria burguesia para consumir seus produtos. 

Esta era uma relação entrópica fadada à transformação, no entanto, ao 

dar amplos poderes ao contrato para a regência de todos os negócios civis, inclusas 

as relações de trabalho, o Estado abre espaço, devido a sua inação, para a 

opressão do capital. A alteração social deste modelo de produção ocorre a partir da 

mudança nos processos de fabricação dos produtos. 

Dessa forma, o Estado deve gerar capacitação e fundamentação teórica 

para a intervenção. “Os direitos da segunda geração traduzem-se como 

necessidades históricas perpetradas pelos movimentos populares, devido aos 

conflitos surgidos entre capital e trabalho no desenvolvimento das primeiras 
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revoluções industriais” 322. 

Assim, a população se vê compelida a exigir os direitos que passam a 

chamar-se de direitos sociais. A democracia como sistema político adotado pela 

determinação de participação popular nos assuntos da polis, fruto dos direitos 

políticos, demanda uma garantia de homogeneidade social323. 

A efetividade, a aplicabilidade e a concretização de qualquer Direito 

exigem conduta estatal324. Demanda-se do Estado que ele passe então a intervir na 

vida econômica-social, em ação contrária do que ele tinha sido criado para fazer, 

pois o Estado em questão consiste no mesmo Estado que regia a sociedade liberal, 

sem intervenção325.  

Pede-se que o mesmo Estado, devido à incapacidade da sociedade de 

prover as necessidades primárias para todos: regule a economia, garanta empregos, 

regule e preste os serviços considerados de necessidade básica (como saúde, 

educação, dentre outros) 326. 

A demanda social agora era permeada pela intervenção estatal, e o 

Estado respondia que a aplicabilidade imediata seria impossível devido à grandeza 

da tarefa a ser cumprida327. 

Inicia-se o discurso social da cidadania, tendo como norte o alemão Karl 

Marx e o russo Lênin, e a primazia da igualdade perante a liberdade, pois, apesar de 

todos serem igualmente livres perante o Estado, o povo não era realmente igual, 

devido à falta de condições econômicas.  

“Do primado da liberdade se transita ao primado do valor da igualdade. O 
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Estado passa a ser visto como agente de processos transformadores, e o direito à 

abstenção do Estado, nesse sentido, converte-se em direito à atuação estatal, com a 

emergência dos direitos à prestação social”328. Segundo o professor Comparato, esta 

segunda geração de Direitos Humanos é o melhor legado à humanidade deixado 

pelo movimento socialista329. 

A titularidade dos Direitos Sociais também residia na figura do indivíduo, 

que os poderia opor à figura do Estado, pois pressupunha prestações positivas, 

garantindo as camadas mais miseráveis uma concretização abstrata de igualdade330. 

São direitos que cumprem com uma parte do conteúdo de justiça dentro 

de uma sociedade moderna e possuem como desiderato que todas as pessoas 

possam alcançar o nível máximo de humanização possível, em cada momento 

histórico, possibilitando a liberdade e a moralidade331. 

Desde o seu fundamento à dignidade da pessoa humana detrai-se uma 

dupla dimensão dos direitos humanos sociais. Uma dimensão negativa obstando a 

possibilidade de atos atentatórios à dignidade de outrem332. 

Uma segunda dimensão seria a positiva, que importaria em uma tarefa 

imposta ao Estado, de efetivar mediante ações tanto no sentido de preservar a 

dignidade existente, quanto de promover condições propícias para que a dignidade 
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seja plenamente satisfeita333. 

 

3.3 ESTRUTURA DEÔNTICA DOS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS 

 

Justifica-se a utilização da lógica deôntica no que tange aos Direitos 

Humanos Sociais devido a suas características enquanto composição da norma334. 

“A lógica deôntica é uma forma de lógica vinculada à moral que agrega os princípios 

do direito, tais como proibições e obrigações, onde o antecedente não pode ser 

considerado como causa do consequente. A ligação entre estes pólos é por um 

conectivo diferenciado: o dever ser”335. 

Os ditames da lógica deôntica não implicam que algo por ser permitido ou 

obrigatório o torna verdade, pois, como base dos sistemas jurídicos é sempre 

necessário ponderar que apesar de normativamente descrita uma conduta ainda 

pode ser descumprida. 

“O direito, como mundo do dever ser, estabelece comportamentos ideais 

para a sociedade e, o antecedente apresentado numa peça processual não pode ser 

considerado como causa do consequente, pois a ligação entre eles é feita pelo 

composto dever ser, que é o conectivo que serve de ligação numa relação 

imputativa, entre o antecedente e o consequente” 336. 

Com base na teoria da lógica deôntica, Robert Alexy determina três 

grupos de normas: as que dão direito a algo (implicando em uma dimensão positiva 

e negativa, ação e omissão), as liberdades (vinculadas a liberalidades de conduta, 
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normas permissionárias) e as competências (a possibilidade e condições de 

validade para a realização do ato) 337. 

 

3.3.1 Direitos de Defesa e Direitos a Prestações 

 

Com inspiração na classificação de Robert Alexy, Sarlet desenvolve uma 

classificação dos Direitos Humanos em dois grupos, sendo o primeiro os de direito 

de defesa e o segundo dos direitos a prestações. 

Para a lógica de Alexy/Sarlet, os direitos a algo se dividiriam em direitos a 

prestação (na dimensão positiva) e direito de defesa (na dimensão negativa). Sendo 

que os direitos a prestações dividir-se-iam em direitos à proteção, direitos à 

participação na organização e direitos a prestações em sentido estrito338. 

“Os direitos de defesa possuem matriz liberal-burguesa e são impedientes 

da ingerência estatal ilegítima na esfera privada, facultando-se a exigência de uma 

abstenção do Estado, seja mediante a vedação de emissão de normas lesivas aos 

direitos fundamentais, seja por meio da omissão dos poderes públicos” 339. 

Constituem-se, portanto, os direitos de defesa em inações do Estado 

perante os Direitos Humanos de titularidade dos indivíduos, servindo como proteção 

de seu âmbito de autonomia privada ou privacidade. 

“Os direitos à proteção exigem do Estado conduta apta à proteção do 

bem expresso em norma de direito fundamental independentemente da existência 

                                                           
337

 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
338

 OLSEN, Ana Carolina Lopes. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais frente à Reserva 
do Possível.  2006. 390 fls. [Dissertação de Mestrado em Direito] Setor de Ciências Jurídicas, 
Unversidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, 2006. 
339

 MENDONÇA FILETI, Narbal Antônio. A Fundamentalidade dos Direitos Socias e o Princípio da 
Proibição de Retrocesso Social. 2007. 265. Fls. [Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica] 
Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS, Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI, Itajaí - SC, 2007. P. 48. 



125 

 

de uma ou mais formas de sua realização” 340. Diferentemente dos direitos de defesa 

que pressupõem uma abstenção do Estado, enquanto que os direitos à proteção 

podem adotar outras formas, mas que não se encontram a total disponibilidade do 

agente público341. 

Os direitos à participação na organização e no procedimento “se destinam 

a assegurar a realização de procedimentos e organizações e/ou participações do 

indivíduo em procedimentos ou estruturas organizacionais já existentes, com o 

escopo de manutenção de um devido processo (due process) dos direitos 

fundamentais” 342. Onde se inseririam as estruturas para a manutenção e correto 

respeito aos direitos humanos. 

Sendo por fim os direitos a prestações em sentido estrito os direitos a 

prestações materiais, aqueles direitos que se estruturam ao redor de ações positivas 

do Estado, de acordo com o conteúdo mínimo e o conteúdo máximo dos direitos em 

tela. “Um programa minimalista de reconhecimento dos direitos fundamentais sociais 

busca assegurar ao indivíduo um mínimo espaço vital e social, ao passo que um 

programa maximalista visa à satisfação plena dos direitos fundamentais” 343. 

Desta forma, ao estabelecer prognósticos mínimos e máximos para a 

prestação estatal, possibilitou Alexy a adequação dos Direitos Humanos Sociais com 

a teoria dos princípios já apresentada, que depende de mandados de otimização 

para a sua efetiva implementação. 

Assim, vinculou-se a liberdade jurídica as possibilidades de liberdade 

fática, pois não se pode pensar o Direito e sua aplicação, mesmo no que tange os 
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Direitos Humanos, em completa separação do contexto social344. 

 

3.3.2. Direitos Positivos e Negativos 

 

A divisão entre as dimensões positivas e negativas dos Direitos Humanos 

foi tratada brevemente nos tópicos acima, incumbindo-se neste ponto traçar uma 

diferenciação teoricamente mais densa sobre este papel, as implicações desta 

diferenciação e a superação desta diferenciação. 

A doutrina anglófona divide os Direitos Humanos não em direitos positivos 

e direitos negativos, mas em deveres positivos e negativos, todos vinculados com o 

primado da liberdade. 

Os deveres positivos seriam vinculados às ações do Estado como 

garantidor dos Direitos Humanos, e os direitos negativos vinculariam uma abstenção 

do Estado frente às liberdades civis e políticas, sendo em essência muito parecido 

com a estrutura adotada pela doutrina germânica e portuguesa. 

A diferença tem início, no que tange ao conceito de liberdade que se 

busca com os Direitos Humanos. Segundo Amartya Sen a liberdade consistiria não 

pela abstenção de coerção, mas pela habilidade de exercer escolhas de maneira 

livre e de agir em função de suas escolhas345. Para que se possa efetivamente 

escolher de maneira livre e agir em função de suas escolhas depende da “Remoção 

das principais fontes de não-liberdade: pobreza bem como tirania, falta de 

oportunidades econômicas bem como  deprivação social sistemática, negligência de 

instituições públicas bem como intolerância ou sobre atividade de Estados 

repressores”346. 
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Segundo Sandra Fredman, este conceito dá a noção positiva de liberdade 

com uma teoria de capacitação para o exercício das liberdades. Traça-se a diferença 

entre estatuir um direito e torná-lo capaz de ser escolhido347. 

Vez que, nem todas as opções estão factualmente disponíveis para que 

sejam escolhidas, as opções se restringem conforme a situação socioeconômica 

daquele que pretende escolhê-las. 

Este processo gera uma conclusão lógica, demandam-se atuações 

positivas por parte da sociedade e do Estado para que os indivíduos possam 

efetivamente atingir a capacidade de escolha. Trabalho este que rendeu a Amartya 

Sen o prêmio Nobel de economia de 1988. 

Esta perspectiva foi trazida para a esfera dos Direitos Humanos por 

Martha Nussbaum348, com uma forte carga feminista, procurando estruturar uma 

forma em que os cidadãos pudessem exigir o cumprimento desta premissa. 

Nussbaum afirma existir uma barreira de capacidades, cuja atuação estatal deve 

procurar superar, dando condições das escolhas individuais. 

Estas análises compactuam com a visão de Henry Shue, que afirma que 

para que se possa usufruir dos Direitos Humanos, sejam eles quais forem (dado o 

fato de que ele defende a não separação), dependem necessariamente da garantia 

do direito à subsistência349. 

Proposta esta de Shue que trouxe inúmeras críticas 350  por sua teoria 
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possibilitar a acessão aos Direitos Humanos através, ou mediante a garantia do 

direito à subsistência, mas também vincula este direito a um direito moral à ação. 

Apesar das inúmeras propostas para o entendimento dos direitos ou 

deveres positivos e negativos, este trabalho pugna pela não separação dos mesmos 

com base na teoria apresentada por Stephen Holmes e Cass Sunstein. 

A teoria apresentada pelos dois professores implica que os direitos todos 

produzem custos, e se produzem custos ao Erário, devem ser considerados como 

positivos, não existindo dessa forma direitos puramente negativos. 

De acordo com a teoria, os direitos apresentam custos, seja para efetivá-

los mediante ação e estrutura pública, seja através de estrutura pública que os 

garanta, como seria o caso das forças policiais, do próprio judiciário e os sistemas 

de contenção de emergências como o caso do corpo de bombeiros351. 

Um dos exemplos citados é: “Liberdade de contratar um advogado 

significa pouco se todos os advogados cobram por seus serviços, se não há ajuda 

estatal, e se você não tem dinheiro. O direito à propriedade privada, uma importante 

parte da liberdade, significa nada se não existem recursos para proteger o que se 

possui e a polícia não está a disposição”352. 

Baseado nesta teoria surge uma consequência importante, a preferência 

por um determinado grupo de direitos, no que concerne à aplicação de recursos, 

pode significar o sacrifício de outro grupo de direitos. O que importaria na análise da 

teoria da reserva do possível. 
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3.3.3 Limitações Fáticas e Jurídicas aos Direitos Fundamentais e a Teoria da 

Reserva do Possível 

 

A restrição aos direitos fundamentais ocorre quando um direito 

fundamental não alcança sua efetividade, seja integral ou parcial. É preciso que 

estudemos como se dá a restrição aos direitos fundamentais sociais. Há dois 

sentidos de restrição, estrito e amplo; e duas teorias, interna e externa, acerca 

dela353. 

De acordo com o sentido estrito a restrição é realizada a priori no 

ordenamento jurídico, ou seja: é quando o próprio ordenamento a autoriza. Está 

associado à teoria interna da restrição segundo a qual não há que se falar, 

necessariamente, em restrição, mas apenas em delimitação do conteúdo 

normativo354. Por exemplo: peguemos o inciso XVIII, do art. 5º da CF, segundo o 

qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei exigir” (grifo nosso). A parte grifada corresponde 

a uma delimitação do conteúdo normativo, ou seja, uma restrição parcial à 

efetividade do direito de livre exercício de trabalho, ofício ou profissão. Este sentido 

de restrição está majoritariamente presente quando a norma analisada corresponde 

a uma regra. 

Já o sentido amplo trata de quando a restrição, que não esta 

expressamente autorizada pela constituição, ao direito fundamental, ocorre a 

posteriori, geralmente quando um ser, na maioria das vezes o Estado, através de 

uma ação ou omissão, embaraça a livre fruição de um direito fundamental355:  

Está, portanto, associada à teoria externa, segundo a qual há binômio em 
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que de um lado temos um direito fundamental e do outro uma restrição, que pode 

estar personificada por outro direito fundamental.  

É o que ocorre, por exemplo, quando o governo impede através de uma 

censura discricionária a manifestação pacífica da população contra um político ou 

uma celebridade. Este sentido de restrição esta majoritariamente presente quando a 

norma analisada corresponde a um princípio. 

 

Assim, a grande questão relativa a possibilidade de restrições não 
expressamente autorizadas não é a admissibilidade de uma atuação 
interventora dos poderes constituídos na esfera de proteção dos direitos 
fundamentais, mas sim identificar quando esta restrição representa 
verdadeira violação, e quais os parâmetros que os tribunais podem utilizar 
para controlar estas intervenções. Dessa forma, percebe-se a íntima 
ligação entre esta doutrina e a teoria externa das restrições aos direitos 
fundamentais, na medida em que compreende a atuação dos poderes 
constituídos como algo externo à norma de direito fundamental, e, 
portanto, sujeito ao controle de constitucionalidade.356 

 

As restrições geram maior dificuldade teórica quando um direito 

fundamental é efetivamente constrito pela existência de outro, que o impede de ser 

plenamente aplicável. 

Para que possamos entender a reserva do possível é preciso entender as 

várias acepções sobre a escassez de recursos. A doutrina elenca quatro tipos de 

escassez de recursos. Para tanto utilizemo-nos dos conceitos de Jon Elster357, que 

determina que a escassez ocorra na medida em que não é possível para um produto 

satisfazer as pretensões de todos aqueles que o desejam. O autor divide a escassez 

em três modalidades possíveis: Natural; Quase-Natural ou Artificial.  

Na escassez natural nenhuma atividade pode ser feita para que se possa 

suprir a demanda necessária para determinado produto, ocorre a escassez em 
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decorrência natural do processo, citando como exemplo categórico as reservas de 

petróleo, que não importa a condição, não há o que se possa fazer para que estas 

venham a suprir a necessidade de uso a longo prazo. 

Na escassez quase-natural ocorre quando por meio de alguma 

interferência seja possível superar a escassez para que o produto atenda a 

demanda necessária. Assim sendo, por mera interação não coativa é possível suprir 

a escassez de um determinado produto, como ocorreu na revolução agrícola pela 

que passamos algumas décadas atrás, que supriu a demanda por comida mundial. 

A escassez artificial por outro lado não seria escassez per se, pois se 

trata não de real falta do produto ou serviço, mas sim de poder de decisão que pode 

suprir a demanda. Explicamos melhor, a escassez artificial pode ser suprida com 

base em uma simples decisão política pelo atendimento da demanda. Cita-se como 

exemplo a dispensa ao serviço militar, basta que o Poder Público opte por diminuir o 

efetivo das forças armadas que o número de dispensas passa a atender a demanda 

social, ou que torne a apresentação às forças armadas não obrigatório, logo 

atendendo a demanda para as dispensas, pois todo aquele que deseje a dispensa, 

basta não apresentar-se que esta seria automática. 

Verificada as hipóteses de escassez de recursos, tem de se verificar as 

hipóteses em que a reserva do possível, associada com tal escassez, venha a afetar 

a aplicabilidade plena dos Direitos Fundamentais Sociais. 

A reserva do possível é um instituto oriundo da prática jurídica alemã, 

segundo a qual pode o Estado eximir-se de satisfazer um direito fundamental 

alegando a falta de recursos358. No entanto esta falta de recurso não é um dado real, 

não corresponde à escassez natural, ou quase-natural ou severa, mas sim à 

escassez artificial, pois o Estado possui os recursos necessários para a efetivação 

do direito fundamental; no entanto, quando da confecção do plano orçamentário 

anual, a administração, através de uma atitude discricionária, decidiu por alocar 
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recursos para os mais diversos fins. Isso, por vezes, lesa um direito fundamental, em 

sua capacidade de implementação total. 

 

Tratar da reserva do possível como limite imanente dos direitos 
fundamentais sociais quando ela se relaciona a aspectos lógicos de 
escassez de recursos poderia parecer até aceitável. Afinal, o Direito não 
pode se distanciar da realidade, de modo que as normas jurídicas, por 
certo, encontram-se sob a reserva do possível se esta for compreendida 
como possibilidade fática, dado de realidade empiricamente aferível. Não 
se pode pretender o absurdo. É certo que o avanço da tecnologia tem 
tornado determinados fenômenos antes considerados inatingíveis algo 
compreensível e controlável, mas ainda assim existem leis da física que o 
homem não logrou contornar. E o Direito deve regular as relações 
jurídicas entre os homens dentro daquilo que for humanamente 
possível359.  

 

Critério este que foi o adotado pela Corte Constitucional Alemã na criação 

da Reserva do Possível. Haveria um limite lógico entre aquilo que se era exigido e 

aquilo que se poderia esperar do Estado, não podendo haver disparidade lógica 

entre a pretensão e a capacidade de adimplemento por parte do Estado. 

Como bem salienta Ana Carolina Lopes Olsen, os direitos não são criados 

na medida em que se verifica a existência de recursos para o seu adimplemento, 

pois assim, estar-se-ia enquanto sociedade sempre na demanda da existência de 

possibilidade orçamentária para a criação do Direito. Ocorre que a sua definição e 

criação independem dessa disponibilidade de recursos; a sua aplicabilidade, se 

principiológica for a sua estrutura, é que demandará o recurso para sua efetivação, 

porquanto mandado de otimização360. 

Estando associada ao aspecto financeiro, parece lógico concluir que os 

direitos afetados pela reserva do possível serão aqueles em que o estado é obrigado 

a uma prestação, pois não parece lógico que uma omissão demande dinheiro.  
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De acordo com Cass Sustein e Stephen Holmes, que no livro “The Cost of 

Rights”, todos os direitos fundamentais são custosos, pois a estes, inclusive nos 

direitos negativos, há demanda de um dever correlato do Estado, seja na alocação 

de recursos para garantir um direito positivo ou na manutenção de um judiciário e 

um aparelho estatal capaz de garantir os direitos negativos; tudo demanda dinheiro.  

 

„Onde existe um direito, existe um remédio‟, é a clássica máxima legal. 
Indivíduos usufruem de direitos, num sentido legal em oposição a um 
sentido moral, somente se os danos sofridos por eles sejam justa e 
previsivelmente remanejados pelo governo. Este simples ponto pode ser 
levado longe até demonstrar a inadequação da distinção em direitos 
positivos/negativos. O que demonstra é que todos os direitos legalmente 
estipulados são necessariamente positivos. Direitos são custosos porque 
os remédios são custosos [...] quase todos os direitos implicam em um 
dever correlato, e os deveres são levados a sério somente quando o 
inadimplemento é punido pelo poder publico que saca da bolsa pública361. 

 

De acordo com os referidos autores, todos os direitos seriam 

considerados positivos, pois todos demandam a alocação de recursos, se não direta, 

indiretamente para garanti-los. No entanto, tal não representa que todos os direitos 

sejam passíveis de serem limitados pela reserva do possível. 

Pelo fato de ser sopesado a outros direitos, parece-nos aceitável que a 

reserva do possível atinja normas de caráter eminentemente principiológico, ainda 

mais pelo caráter extremo das regras que não aceitam uma realização parcial e 

demandam máxima efetividade frente ao caso concreto. Logo, apesar de reconhecer 

que todos os direitos fundamentais implicam numa ação, ao menos garantidora dos 
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direitos, não nos é possível verificar que todos os direitos fundamentais sejam de 

ordem principiológica. 

Ficou demonstrado pelos exemplos emanados anteriormente que alguns 

dos direitos fundamentais são considerados como regras, pela definição 

deontológica apresentada por Robert Alexy362, e a reserva do possível seria aplicada 

àqueles que por ventura viessem a ser considerados como princípios, pois 

dependeriam da máxima de otimização para que pudessem sofrer tal limitação. 

Dependendo agora de verificar quais Direitos Humanos e em que 

medidas estes podem ser objeto da Reserva do Possível e este estudo demanda a 

análise do núcleo essencial dos Direitos Humanos. 

O núcleo essencial da norma corresponde a uma porção inatingível, 

inatacável, impassível de restrição da área de abrangência da norma. Assim o é 

porque ele está diretamente relacionado com o conceito de mínimo existencial.  

 

É possível conceber o mínimo existencial como um instrumento jurídico 
de importante valor quando se trata de refrear a reserva do possível 
enquanto restrição aos direitos fundamentais sociais. Ainda que não seja 
o mais adequado considerá-lo como fator determinante da subjetividade 
(exigibilidade) dos direitos fundamentais sociais, é certo que diante da 
atuação da reserva do possível, atingindo desvantajosamente o âmbito de 
proteção da norma jusfundamental, e reduzindo a responsabilidade do 
Estado para com as prestações materiais normativamente previstas, o 
mínimo existencial, compreendido como condições necessárias à 
sobrevivência do homem, e como núcleo essencial do direito fundamental 
no dado caso concreto, em relação direta com a dignidade da pessoa 
humana, erige-se tal qual verdadeira muralha, que não poderá ser 
transposta, sob pena de comprometimento de todo o sistema 
constitucional, e da legitimidade do Estado Democrático de Direito363. 

 

Deveras divergente é a doutrina acerca do que vem a ser e qual a 
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delimitação do mínimo existencial: no entanto é consenso que ele está intimamente 

ligado ao princípio mor da nossa carta magna, a saber: dignidade da pessoa 

humana: 

 

Como observa Ingo Sarlet, na medida em que o princípio da dignidade 
humana determina a proteção da integridade física e moral do ser 
humano, ela também se revela uma “garantia de condições justas e 
adequadas de vida para o indivíduo e sua família, contexto no qual 
assumem relevo de modo especial os direitos sociais ao trabalho, a um 
sistema efetivo de seguridade social, em última análise, à proteção da 
pessoa contra as necessidades de ordem material e à asseguração de 
uma existência com dignidade”. Neste sentido, parece evidente que o 
direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência social e o 
direito à moradia refletem concretizações diretas do princípio da dignidade 
da pessoa humana. Ainda nas palavras de Sarlet, “o ponto de ligação 
entre a pobreza, a exclusão social, e os direitos sociais reside justamente 
no respeito pela proteção da dignidade da pessoa humana, já que – de 
acordo com Rosenfeld – „onde homens e mulheres estiverem condenados 
a viver na pobreza, os direitos humanos estarão violados‟ ”364. 

 

Em função disso, qualquer restrição ao núcleo essencial da norma seria 

uma restrição direta à dignidade da pessoa humana, o que em um Estado 

Democrático de Direito é inaceitável. Isso evidencia o caráter dirigente das normas 

de nossa constituição, ou seja, de aplicabilidade plena e imediata. Portanto é 

obrigação do governo suprir, não importa o custo ou o esforço, o núcleo essencial da 

norma. 

Há duas teorias acerca do núcleo essencial da norma: teoria do núcleo 

essencial absoluto e teoria do núcleo essencial relativo. A primeira prega um núcleo 

sempre constante, imodificável, o que, devido a este dogmatismo normativo, permite 

enquadrar as normas como se fossem regras 365 . A segunda teoria defende um 

núcleo maleável e instável que ao enfrentar o caso concreto encontra delimitação do 

seu conteúdo normativo, pois as necessidades podem variar conforme varia o caso 
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concreto; esta teoria está relacionada ao caráter eminentemente principiológico da 

norma.  

Para Virgílio Afonso da Silva366 o conteúdo da norma fundamentalmente 

exigível, como critério de mínimo existencial, tem de ser considerado como 

necessariamente relativo, pois o conteúdo do mínimo existencial é na verdade a 

aplicação do princípio da proporcionalidade quem define.  

 

Isso porque a definição desse conteúdo não é baseada simplesmente na 
intensidade da restrição, ou seja, uma restrição não invade o conteúdo 
essencialmente por ser uma restrição intensa. À intensidade da restrição 
são contrapostos os graus de realização e de importância dos outros 
princípios envolvidos no problema. Por isso, uma restrição que possa ser 
considerada como leve pode, mesmo assim, segundo uma teoria relativa, 
ser encarada como invasão do conteúdo essencial de um direito: basta 
que não haja fundamentação suficiente para ela. Nesse sentido, 
restrições não fundamentadas, mesmo que ínfimas, violam o conteúdo 
essencial a partir das premissas relativistas367. 

 

Logo, a teoria que possibilita a maior efetividade aos direitos tutelados, 

viria a ser a teoria relativista que incorporaria a análise caso a caso. Conforme o 

exposto anteriormente é possível delimitarmos a área de incidência da reserva de 

possível. 

Imaginemos dois círculos concêntricos. O maior deles representa a área 

de abrangência da norma, ou seja, todas as situações concretas abrangidas pela lei 

em estudo. O menor deles corresponde ao núcleo essencial, porção impassível de 

restrição do âmbito normativo. Logo, tudo que for intrínseco à área de abrangência 

da norma e extrínseco ao núcleo essencial, corresponde à área de incidência da 

reserva do possível.  

Não deve, entretanto, afirmam os doutos no direito, um Estado 
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Democrático de Direito assegurar aos cidadãos apenas a plena satisfação do núcleo 

essencial normativo. O governo, na figura do poder executivo na administração e 

alocação de recursos, na figura do poder legislativo na edição de normas e na figura 

do poder judiciário no julgamento de demandas, deve possuir o fulcro da maior 

efetividade normativa possível368. Isso tende a expandir o núcleo essencial da norma, 

salientando o caráter relativo deste, à sua máxima proporção sempre que 

possível369.    
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CAPÍTULO 4 

DIREITOS HUMANOS NA ORDEM JURÍDICA 

INTERNACIONAL 

 

Neste momento é oportuno dar os contornos positivos da teoria dos 

Direitos Humanos, abordando as normativas de caráter universal e regional, entre os 

diversos sistemas para que seja possível num segundo momento abordar os 

diferentes sistemas de proteção dos Direitos Humanos. 

Para dar continuidade neste desidério dá-se início a esta abordagem com 

a força normativa dada aos tratados de Direitos Humanos em suas disposições 

positivas, e as consequências destas disposições no que concerne às decisões já 

proferidas pelos Tribunais Internacionais. 

Ao traçar este paralelo sobre a força normativa dos tratados de Direitos 

Humanos serão dados como exemplo os dois tratados universais de maior 

abrangência no que tange ao objeto deste estudo, no caso a Declaração Universal 

de Direitos do Homem (1948) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966). Ambos são de âmbito universal e adotados no seio da 

Organização das Nações Unidas. 

Num segundo momento serão abordados os sistemas regionais de 

proteção, bem como as determinações que conformam os órgãos judiciários de 

proteção dos Direitos Humanos e sua competência com relação aos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

Neste ponto serão abordados especificamente os sistemas 

Interamericano, Europeu, Asiático, Africano e Islâmico de proteção dos Direitos 

Humanos, bem como a análise de alguns textos constitucionais no que se concerne 

ao Direito à Educação, objetivo precípuo desta tese. 
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4.1 DIREITOS HUMANOS E SUA FORÇA NORMATIVA 

 

De acordo com a teoria geral de Direito Internacional existem dois tipos 

de força normativa aplicável as normas internacionais. A primeira a ser tratada aqui 

seriam as normas não obrigatórias ou provisões que são também nominadas como 

“Soft Law”. 

Segundo Malcolm Shaw estes instrumentos ou provisões não seriam 

componentes de Direito, podendo ser de inúmeras outras naturezas, e ainda de 

acordo com este, “tais documentos, sejam nominados, por exemplo, 

recomendações, guias, códigos de prática ou modelos, é significativo para sinalizar 

a evolução e estabelecimento de estruturas, que podem in fine serem convertidas 

em normas legalmente vinculantes”370. 

O outro tipo de normas seriam as que estatuem normas vinculantes, ou 

seja, determinações normativas que impelem a atuação dos agentes em função de 

seus enunciados normativos sejam eles permissionistas ou proibitivos371. 

 

4.1.1 “Soft Law” e a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) 

 

A Organização das Nações Unidas – ONU – é um órgão mundial com a 

prerrogativa de evitar conflitos armados no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. 

Criada com o objetivo de manter esta paz através de três pilares básicos, de acordo 

com a sua própria Carta Constitutiva, os Direitos Humanos, as Liberdades 
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Caloutste Gulbenkian, 1997. Título Original: Principles of Public International Law. 



140 

 

Fundamentais e o Desenvolvimento dos Estados372. 

Possuindo os Direitos Humanos como pilares básicos da Organização, foi 

produzido em 1948 um tratado internacional multilateral que incorporasse e 

representasse estes valores, surgindo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que teria como fundamento instituir direitos cuja titularidade dependeria, 

única e exclusivamente, do fato de ser humano.  

A Declaração Universal, como passará a ser referenciada neste trabalho, 

foi introduzida no ordenamento jurídico internacional através de uma resolução da 

Assembleia Geral, sendo considerada formalmente como uma das normas não 

obrigatórias de Direitos Humanos373. 

Como estatuído por Louis Henkin, a Declaração começou a penetrar no 

sistema restrito da soberania instituindo num primeiro momento a possibilidade de 

responsabilizar o Estado por seus habitantes. “Em 1945, as principais potências não 

estavam preparadas para derrogar de seu caráter estabelecido no sistema 

internacional ao estabelecer leis e obrigações legais que pudessem penetrar a 

soberania nesta forma radical; claramente, eles mesmos não estavam prontos para 

submeter-se a tal lei”374. 

Num segundo momento alguns Estados já dão sinais de interpretar a 
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Declaração como mais do que apenas uma norma recomendatórias375. Neste quesito 

começa-se a analisar a possibilidade de que a Declaração Universal, visto tratar de 

valores universais, poderia ser utilizada como norte interpretativo376. 

Com o passar do tempo esta interpretação já evoluiu a ponto de 

proporcionar uma mudança de interpretação. A Corte Internacional de Justiça, órgão 

judicante da ONU, ao analisar o caso do Pessoal Diplomático e Consular Norte-

Americano em Teerã, decidiu que o conteúdo da declaração trata-se de 

“fundamental principles”377. 

Havendo vários autores que com base nesta afirmação da Corte 

Internacional de Justiça passaram a entender que a Declaração Universal, uma vez 

reconhecida pela Corte, passa a compor o conjunto de normas pertencentes ao 

costume internacional378. 

Costume Internacional que visto no início deste trabalho é fonte positivada 

de Direito Internacional, logo dando à Convenção a prerrogativa de funcionar como 

norma juridicamente vinculante379. 

Havendo aqueles que defendem que o texto foi incorporado às normas de 

jus cogens internacional devido ao seu caráter axiológico e a representação do 

mínimo existencial das normas internacionais, apesar da Corte não haver feito esta 

                                                           
375

 “Assim, o Chile afirmou na Terceira Comissão que a Declaração: „merely stated, explicitly, rights 
granted by the Charter‟, que a sua violação „would mean violation of the principles of the United 
Naions‟. A França afirmou que a Declaração „could be considered as an authoritative interpretation of 
the United Nations Charter‟. Também a China declarou: „the Charter committed all Member States to 
the observance of human rights, and the Declaration stated those rights explicitly‟. A Austrália afirmou 
que a Declaração constituía um „considerable advance towards a satisfactory definition of the 
<fundamental human rights> referred to in the Charter‟. O delegado do Líbano declarou: „no State 
could violate the principles of the Declaration without also violating the termos of the Charter”. 
CORREA BAPTISTA, Eduardo. Ius Cogens em Direito Internacional. Lisboa: LEX, 1997. P. 401. 
376

STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International Human Rights in Context: 
law, politics, morals. 3. Ed. New York: Oxford University Press, 2007. 
377

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. 
ICJ Reports, 1980. 
378

 HANNUN, Hurst. The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and 
International Law.Georgia Journal of International and Comparative Law. V. 25. N. 287. 1995-
1996. Ou ainda: LILLICH, Richard B. The Growing Importance of Customary International Human 
Rights Law.Georgia Journal of International and Comparative Law.V. 25. N. 1. (1995-1996).  
379

 MERON, Theodore. On a Hierarchy of International Human Rights.The American Journal of 
International Law. V. 80. N. 1. Jan. 1986. P. 1-23. 



142 

 

expressa determinação, apenas reconheceu sua fundamentalidade380. 

Com vistas ao objetivo do presente trabalho que é o conjunto dos Direitos 

Sociais, a Declaração nos traz em seu artigo XXII que: 

 

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e 
de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade381. 

 

Cabe ainda ressaltar o estabelecido no artigo XXV: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-
lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle382. 

 

Assim sendo, a Organização das Nações Unidas prevê que seus 

Estados-membros têm obrigações de oferecer um mínimo de dignidade a seus 

governados, sem dúvidas de que a efetivação prevista, como declarado no artigo 

XXVIII, é de plena realização das condições. 
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4.1.2 Normas Impositivas e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966) 

 

Além da Declaração Universal possui a ONU o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no qual o próprio preâmbulo em seus 

consideranda, professa a real característica destes direitos. 

 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à 
pessoa humana. Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, liberto do 
temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem 
condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, 
sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos383. 

 

Neste Pacto encontram-se determinados vários dos Direitos Sociais, 

citando-se como exemplo o direito ao trabalho (artigo 6 e 7); à previdência social 

(artigo 9); a proteção especial à família, à maternidade e às crianças (artigo 10); à 

saúde física e mental (artigo 12); à educação (artigo 13); e à cultura (artigo 15) 

dentre outros. 

Este tratado internacional multilateral foi feito num primeiro momento com 

a crença de que os Direitos Humanos de cunho social necessitavam de um 

instrumento que fosse legalmente aplicável, visto que isto não se traduzia nas 

primeiras crenças com relação à Declaração Universal de Direitos Humanos384. 
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144 

 

Com relação a sua efetividade perante o Direito Internacional, muito se 

discutiu na preparação do tratado, se este seria considerado um tratado de 

aplicabilidade imediata e de eficácia plena, ou se seria um conjunto de norma que 

deveriam ser estruturados de forma a terem uma eficácia programática385. 

O artigo 2 do Pacto ao definir esta questão o fez da seguinte maneira: 

 

Cada um dos Estados Parte no presente Pacto compromete-se a agir, 
quer com o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação 
internacionais, especialmente nos planos econômico e técnico, no 
máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar 
progressivamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em particular por meio de 
medidas legislativas386. 

 

Ao determinar que o Pacto compromete os Estados a tomar medidas 

individuais ou coletivas para atingir progressivamente a total realização dos direitos 

dispostos no tratado, não se pode dizer que a teoria de plena efetividade e aplicação 

imediata foi a vencedora. 

Sendo o principal objetivo deste trabalho a análise do direito à educação, 

verificaremos a disposição do Pacto sobre este direito especifico. 

 

Artigo 13.º 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito 
de toda a pessoa à educação [...] 

2. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a fim de 
assegurar o pleno exercício deste direito:  

                                                           
385
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a) O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a 
todos;  

b) O ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino 
secundário técnico e profissional, deve ser generalizado e tornado 
acessível a todos por todos os meios apropriados e nomeadamente pela 
instauração progressiva da educação gratuita;  

c) O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena 
igualdade, em função das capacidades de cada um, por todos os meios 
apropriados e nomeadamente pela instauração progressiva da educação 
gratuita;387. 

 

Pode-se aduzir a partir da estrutura deste direito e a forma em que este 

foi abordado pelo Pacto que, de acordo com as definições de Robert Alexy para os 

conceitos de regras e princípios, ambas as categorias normativas encontram-se 

aplicadas. 

No que tange à parte vinculada com a estrutura de regra, cuja aplicação 

não abre margem para interpretações, e sim de aplicabilidade ou não-aplicabilidade 

por subsunção, verifica-se que o texto do pacto se conforma como regra ao dispor 

sobre a educação primária ou básica e fundamental, e ao acesso à educação 

secundária ou média. 

Texto que, interpretado através do seu enunciado normativo, não 

comporta a aplicabilidade por otimização como previsto no artigo segundo do pacto, 

visto que esta questão deve ser subsumida. 

Ao determinar que a educação primária e secundária deva ser acessíveis 

a todos, esta determinação legal não é passível de otimização, ou é ou não é 
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cumprida. Logo pela lógica jurídica aplicada ao enunciado normativo, no que tange à 

estas determinações, o artigo 2 do Pacto não é aplicável. 

No entanto, ao dispor no restante do enunciado que a educação 

secundária, na medida do possível deve ser feita de forma gratuita, e que a 

educação superior é acessível por meio de capacidade, e na progressiva gratuidade, 

são clássicos exemplos norma definida por princípio. 

Ao serem elencadas como princípios, são passíveis de estruturação 

aplicativa na modalidade de mandado de otimização, logo, na medida progressiva 

das condições fáticas e jurídicas, serão adotados os mandamentos normativos. 

Uma das críticas apresentadas por Henry Steiner, Philip Alston e Ryan 

Goodman, é de que como as normas apresentadas no pacto são apenas obrigações 

programáticas, logo a serem incrementadas através da execução progressiva de um 

programa, seria impossível determinar quando estas obrigações estariam sendo 

cumpridas ou mesmo foram efetivadas de maneira plena388. 

A crítica feita pelos autores citados não parece ser tão impossível se 

analisada sob o prisma da classificação normativa de Alexy. Segundo o qual a norma 

em forma de regra deve ser cumprida de forma integral ou não, logo a sua análise é 

de fácil constatação. 

A questão da norma em forma de princípios, para que se verifique a sua 

aplicação efetiva ou não, basta analisar se a aplicação está sendo feita de forma 

progressiva 389  e não atentatória a outros princípios que possam incidir sobre a 

                                                           
388

 “A related criticism is that the Covenant imposes only „programmatic‟ obligations upon governments 
– that is, obligations to be fulfilled incrementally through the ongoing execution of a programme. It 
therefore becomes difficult if not impossible to determine when those obligations ought to be met or 
indeed have been met”. STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International 
Human Rights in Context: law, politics, morals. 3. Ed. New York: Oxford University Press, 2007. P. 
275. 
389

 “Article 2… describes the nature of the general legal obligations undertaken by States parties to the 
Covenant.Those Obligations include both what may be termed (following the work of the International 
Law Commission) obligations of conduct and obligations of result…The other the undertaking in article 
2(1) „to take steps‟, which in itself, is not qualified or limited by other considerations … [W]hile the full 
realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps toward that goal must be taken 
within a reasonably short time after the Covenant‟s entry into force for the States concerned. Such 
steps should be deliberate, concrete and targeted as clearly as possible towards meeting the 
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questão390. 

Efetivamente no caso em tela, os outros princípios que poderiam incidir 

dependeriam de uma análise casuística da situação de implementação em cada 

Estado391, não sendo possível atribuir uma regra de subsunção entre dois princípios. 

Ressalta-se que neste quesito devem também ser analisadas as questões 

fáticas que podem incidir sobre o referido direito, como apresentado no item que 

tratava das limitações aos Direitos Humanos Sociais e à Reserva do Possível. 

 

4.2 DIREITOS HUMANOS SOCIAIS E SUAS DISPOSIÇÕES INTERNACIONAIS 

REGIONAIS 

 

Vistas as determinações concernentes à proteção universal dos Direitos 

Humanos, passa-se a tratar das dimensões regionais, neste quesito fazendo uma 

análise das disposições constantes dos tratados (e especificamente no que tange ao 

direito à educação), bem como uma análise dos sistemas de proteção instituídos em 

cada um dos sistemas regionais. 

 

                                                                                                                                                                                     
obligations recognized in the Covenant”. UNITED NATIONS.Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, General Comment n. 3.Un. Doc. E./1991/23, Annex III. 
390

 “The concept of progressive realization constitutes a recognition of the fact that full realization of all 
economic, social and cultural rights will generally not be able to be achieved in a short period of time… 
Nevertheless, the fact that realization over time, or in other words progressively, is foreseen under the 
Covenant should not be misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content. It is on 
the one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities of the real world and the difficulties 
involved for any country in ensuring full realization of economic, social and cultural rights”.UNITED 
NATIONS. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment n. 3.Un. Doc. 
E./1991/23, Annex III. 
391

 “The government of India, for example, simply cannot command the resources that would 
guarantee each Indian an adequate standard of living. Another issue concern trade –offs. It is argued 
that more money on health inevitably means less for education, or water, or food etc.”.STEINER, 
Henry J.; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International Human Rights in Context: law, politics, 
morals. 3. Ed. New York: Oxford University Press, 2007. P. 295. Or: “Most budgets can, moreover, 
accommodate additional spending on human development by reorienting national priorities. In many 
instances, more than half the spending is swallowed by the military, debt repayments, inefficient 
parastatals, unnecessary government controls and mistargetted social subsidies”. UNITED 
NATIONS.United Nations Develpment Programme, Human Development Report. 1990. P. 4.  
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4.2.1 Pacto de San Jose da Costa Rica (1969) da Organização dos Estados 

Americanos 

 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é uma organização 

internacional criada pelos Estados do Continente americano a fim de conseguir uma 

ordem de paz e de justiça, promover sua solidariedade e defender sua soberania, 

sua integridade territorial e sua independência392. 

A Carta da OEA foi aprovada pela Nona Conferência Internacional 

Americana, realizada em Bogotá no início de 1948.  Ela foi reformada em 1967 pela 

Terceira Conferência Interamericana Extraordinária, realizada em Buenos Aires e em 

1985, mediante o “Protocolo de Cartagena das Índias”, assinado no Décimo Quarto 

Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral. O Protocolo de Washington 

(1992) introduziu modificações adicionais, que dispõem que um dos propósitos 

fundamentais da OEA é promover, mediante a ação cooperativa, o desenvolvimento 

econômico, social e cultural dos Estados membros e ajudar a erradicar a pobreza 

extrema no Hemisfério. 

Como se pode verificar pela estrutura da própria organização, foi criada e 

reformulada com vistas à promoção da busca pelos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a fim de concretizar os ideais dispostos nela e na própria Carta da Nações 

Unidas. 

Segundo a Prof.ª Flávia Piovesan393,  

 

A análise do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos 
demanda seja considerado o seu contexto histórico, bem como as 
peculiaridades regionais. Trata-se de uma região marcada por elevado 
grau de exclusão e desigualdade social, ao qual se somam democracias 
em fase de consolidação. A região ainda convive com as reminiscências 

                                                           
392

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS – OEA. Carta da Organização dos Estados 
Americanos. Protocolo de Bogotá , 1948. 
393

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 85-
6. 
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do legado dos regimes autoritários ditatoriais, com uma cultura de 
violência e de impunidade, com a baixa densidade de Estados de Direito 
e com a precária tradição de respeito aos direitos humanos no âmbito 
doméstico. [...] Ao longo dos regimes ditatoriais que assolaram os Estados 
da região, os mais básicos direitos e liberdades foram violados, sob as 
marcas das execuções sumárias; dos desaparecimentos forçados; das 
torturas sistemáticas; das prisões ilegais e arbitrárias; da perseguição 
político-ideológica; e da abolição das liberdades de expressão, reunião e 
associação. Nas lições de Guilhermo O‟Donnel: „É útil conceber o 
processo de democratização como um processo que implica em duas 
transições. A primeira é a transição do regime autoritário anterior para a 
instalação de um Governo democrático. A segunda transição é deste 
Governo para a consolidação democrática ou, em outras palavras, para a 
efetiva vigência do regime democrático‟. Nesse sentido, sustenta-se que, 
embora a primeira etapa do processo de democratização já tenha sido 
alcançada na região – a transição do regime autoritário para a instalação 
da democracia –, a segunda etapa desse processo, ou seja, a efetiva 
consolidação do regime democrático ainda está em curso. 

 

De forma que, a estrutura tem razão de ser, pois o continente/região 

efetivamente precisa de um sistema que dê suporte à sua necessidade de 

efetividade dos Direitos Humanos. 

 

4.2.1.1 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A “origem da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma 

resolução e não um tratado. Trata-se da Resolução VIII da V Reunião de Consulta 

dos Ministros das Relações Exteriores, ocorrida em Santiago (Chile) no ano de 

1959”394. 

Disposta já na Carta da OEA, a Comissão também é prevista pela reunião 

da Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada em 

San José de Costa Rica, em 22 de Novembro de 1969, que formulou e adotou a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 
                                                           
394

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2. Ed. Ver., atual. E 
ampl. São Paulo: RT, 2007. P. 727. 
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Uma das principais competências da Comissão é, seguramente, a de 
examinar as comunicações de indivíduos ou grupos de indivíduos, ou 
ainda entidade não governamental, atinentes a violações de direitos 
humanos constantes na Convenção Americana, por Estado que dela seja 
parte. Assim, os indivíduos, apesar de não terem acesso direto à Corte, 
também podem dar início ao procedimento de processamento 
internacional do estado com a apresentação de petição à Comissão 395. 

 

O reconhecimento da competência da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos é vinculativo ao aceite da Convenção, ocorrendo de forma 

automática e obrigatória.  

Com relação ao procedimento é imperativo constar que, como a maioria 

dos procedimentos judiciosos, existe pré-requisitos para a admissão de uma petição. 

Sendo o primeiro o prévio esgotamento dos recursos internos – salvo no caso de 

injustificada demora processual, ou no caso de a legislação doméstica não prover o 

devido processo legal. O segundo requisito é a inexistência de litispendência 

internacional396. 

No âmbito procedimental, ao receber uma petição, a Comissão 

Interamericana inicialmente procede na tentativa de um acordo entre as partes, 

buscando, desta forma, servir de filtro aos procedimentos judiciais. Em não sendo 

possível este acordo, passa então a encaminhar os procedimentos à corte para que 

os julgue397. 

Um dos assuntos mais noticiados sobre o sistema interamericano de 

proteção aos Direitos Humanos é a sua permeabilidade aos procedimentos de 
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 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2. Ed. Ver., atual. E 
ampl. São Paulo: RT, 2007. P. 728. 
396

 LAVELLE GODOY DE OLIVEIRA, Simone. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 
Formulação de Políticas Públicas. 2010. 225 fls. [Dissertação de Mestrado em Direito] Programa de 
Mestrado em Direito da Universidade Católica de Santos, Santos – SP, 2010. 
397

DUARTE, Mônica. Execução de decisões de organismos internacionais de proteção de 
Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro. 2010. 147 fls. [Dissertação de Mestrado em 
Ciência Jurídica] Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS, Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI, Itajaí - SC, 2010. 
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indivíduos398. 

 

Em linhas gerais, e desprezados os tópicos secundários de sua pauta de 
competências, a Comissão atua como instância preliminar à jurisdição da 
Corte. É amplo seu poder para requisitar informações e formular 
recomendações aos governos dos Estados pactuantes. O verdadeiro 
ofício pré-jurisdicional da Comissão se pode instaurar, contra um Estado-
parte, por denúncia ou queixa – atinente à violação de regra expressa na 
área substantiva do Pacto – formulada por (a) qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas, (b) por entidade não-governamental em funcionamento 
regular, e (c) por outro Estado-parte; neste caso, porém, sob a condição 
de que o Estado denunciado haja reconhecido a competência da 
Comissão para equacionar essa forma original de confronto, com ou sem 
exigência de reciprocidade. [...] A Corte não é acessível a pessoas ou a 
instituições privadas. Exauridas, sem sucesso, as potencialidades da 
Comissão, pode esta transferir o caso ao conhecimento do colégio 
judiciário399. 

 

Assim sendo, reconhece-se a permeabilidade aos procedimentos 

individuais e coletivos, que na inexistência de acordo passarão à Corte através da 

chancela da Comissão400. 

 

4.2.1.2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sua sede em San José 

de Costa Rica e é fruto da Convenção Interamericana de Direitos Humanos citada 

anteriormente. 
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CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. La persona humana como sujeto Del derecho 
internacional: avances de su capacidad jurídica internacional em la primera década Del siglo XXI. 
Revista IIDH – Instituto Interamericano de Derechos Humanos.Vol. 46. N. 1. Junio – Diciembre, 
2007. P. 273-330. 
399

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 2. Ed. Ver., atual. E 
ampl. São Paulo: RT, 2007. P. 223. 
400

 REHMAN, Javaid. International Human Righs Law: A practical approach. Edinburgh: Pearson 
Educational Limited, 2003. 
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A Convenção Americana estabelece dois órgãos para assegurar sua 
implementação: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cada um desses órgãos 
consiste em sete experts, eleitos a título individual e não como 
representantes dos Estados respectivos401. 

 

O compromisso acima descrito tem suas bases fundantes no princípio da 

imparcialidade dos juízes, de forma que os julgamentos emitidos pelo órgão são 

independentes da política externa de cada uma das nações, e sendo embasado pelo 

Direito.  

Cabe à corte a função tanto consultiva, sobre os tratados de Direitos 

Humanos, quanto contenciosa. 

 

Em 2001, contudo, a Corte revisou substancialmente as suas Regras de 
Procedimento para, de forma mais efetiva, assegurar a representação das 
vítimas perante a Corte. Ainda que indivíduos e ONGs não tenham 
acesso direto à Corte, se a Comissão Interamericana submeter o caso a 
esta, as vítimas, seus parentes ou representantes podem submeter de 
forma autônoma seus argumentos, arrazoados e provas perante a 
Corte402. 

 

Apesar dos inúmeros avanços obtidos pelo sistema interamericano, 

considerando-se os processos ditatoriais existentes em grande parte da América 

durante sua constituição, ainda, devido a um zelo sobre a soberania, a eficácia de 

suas sentenças não é garantida. O artigo 68 da própria Convenção estabelece que 

todos os Estados-partes têm o dever de dar cumprimento às decisões prolatadas 

pela Corte. 

 

                                                           
401

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 98. 
402

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 
104. 
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4.2.1.3 APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A DEMANDAS 

INDIVIDUAIS 

 

Para dar maior efetividade aos Direitos Humanos Sociais a Organização 

dos Estados Americanos produziu um Protocolo Adicional à Convenção Americana 

de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

também conhecido como protocolo de San Salvador.  

Este protocolo inicia em seu preâmbulo demonstrando a unicidade dos 

Direitos Humanos e sua crise de efetividade. 

 

Considerando a estreita relação que existe entre a vigência dos direitos 
econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, porquanto 
as diferentes categorias de direito constituem um todo indissolúvel que 
encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, 
pelo qual exigem tutela e promoção permanente, com o objetivo de 
conseguir sua vigência plena, sem que jamais possa justificar-se a 
violação de uns a pretexto da realização de outros. [...] Levando em conta 
que, embora os direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais 
tenham sido reconhecidos em instrumentos internacionais anteriores, 
tanto de âmbito universal como no regional, é muito importante que esses 
direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a 
fim de consolidar na América, com base no respeito pleno nos direitos da 
pessoa, o regime democrático representativo de governo, bem como os 
direitos de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e a 
dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais403. 

 

Para dar efetividade ao cumprimento da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, o protocolo determina em seus artigos 1º e 2º que os “Estados 

Partes”404  devem adotar todas as medidas necessárias, tanto de ordem interna 

                                                           
403

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS – OEA. Protocolo adicional à Convenção 
Americana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
Adotado e aberto a assinatura pela Assembléia Geral da OEA em 17 de Novembro de 1988, entrando 
em vigor em 16 de novembro de 1999. 
404

 Terminologia adotada por este protocolo em detrimento de Estados-partes encontrada em seus 
congêneres. 
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quando internacional para atingir os objetivos da efetividade dos Direitos Humanos 

Sociais. Apesar de ainda conter a expressão “até o máximo dos recursos disponíveis 

e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, 

progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade”, 

expressões estas que reduzem a aplicabilidade dos Direitos supramencionados. 

O protocolo trata em seu artigo 4º da não-admissão de restrições. “não se 

poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes num 

Estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções internacionais sob 

pretexto de que esse Protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor grau”. 

Assim, não permitindo a restrição e implementando, por meio de seu 

artigo 19, a necessidade de apresentar relatórios periódicos sobre as medidas 

progressivas que estão sendo adotadas para o real acompanhamento da efetividade 

que se pretende para estes Direitos, dá-se início à sua proteção, que é deveras 

diminuta. 

As ações individuais estão presentes na alínea 6 do mesmo artigo 19, 

mas claramente restritiva da sua possibilidade de ação, pois restringem o acesso à 

Comissão e à Corte nos casos de infração do Direito à Educação e à Liberdade 

Sindical, deixando de fora os, fundamentalíssimos, Direito à Saúde, Ambiente Sadio, 

Alimentação e Trabalho, para citar alguns exemplos do próprio protocolo. 

Apesar desta situação, cabe à Comissão avaliar todas estas áreas e 

proceder a relatórios anuais à Assembleia Geral em casos de descumprimentos e 

retrocessos no processo de efetivação. 

 

4.2.2 Convenção Europeia de Direitos Humanos (1950) e Carta Europeia de 

Direitos Humanos (2000) do Conselho da Europa 

 

Neste ponto é preciso fazer uma diferenciação entre os inúmeros 

institutos existentes na Europa atual. Este artigo concentra-se no sistema regional 
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de proteção dos Direitos Humanos, que no continente europeu é vinculado ao 

Conselho da Europa. 

O Conselho da Europa é baseado em Estrasburgo (França), e é 

composto por 47 Estados-membros, fundado em 5 de maio de 1949, com o objetivo 

de desenvolvimento comum europeu baseado nos princípios constantes na 

Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Não devendo ser confundido nem com a União Europeia 405  – 

Organização Internacional composta de 27 Estados Membros, com claros objetivos 

supranacionais que visa o desenvolvimento econômico e político dos seus membros 

– e nem com o Conselho Europeu – reunião de chefes de Estado e governo dos 

países membros da União Européia. 

O principal instrumento de proteção de Direitos Humanos neste sistema 

regional trata-se da Convenção Européia de Direitos Humanos de 1950, na qual 

estão amparados os direitos civis e políticos, e cujos direitos sociais foram 

elencados através da Carta Social Européia de 1965406. 

A Convenção Européia é composta por três diferentes acepções do 

sistema, onde se estruturam primeiramente os direitos a serem protegidos, para num 

segundo momento estruturar a Corte e seu funcionamento, para por fim estabelecer 

o funcionamento dos órgãos diversos relacionados com a Corte. 

A Convenção passou já por alguns protocolos que alteraram a sua 

estrutura buscando uma maior efetividade no seu funcionamento407. 

No que tange ao específico objeto deste trabalho houve a assinatura de 

um protocolo adicional à Convenção Européia, assinado em Paris em 20 de março 

                                                           
405

 A União Européia possui uma corte de justiça localizada em Luxemburgo cuja função legal é a 
interpretação e aplicação dos Tratados da União Européia, não especializada na questão dos Direitos 
Humanos e por este motivo não sendo analisada neste trabalho. 
406

 BONFIM DI CARMO NETO, Manoel; ZAWADA MELO, Adriana. O papel dos Sistemas Regionais 
na Proteção dos Direitos Fundamentais. Revista do Mestrado em Direito. Osasco, ano 8. N. 1. 
2008. P. 309-326. 
407

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O sistema regional europeu de proteção dos Direitos Humanos. 
Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais. Curitiba, n. 13. V. 1. P. 32-58. ISSN: 
1678-2933. 
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de 1952, que institui em seu artigo 2 o direito à instrução. 

“A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício 

das funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino respeitará o 

direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante com suas 

convicções religiosas e filosóficas”. 

Além da disposição presente na Convenção Européia, existe similar 

previsão na Carta Social Européia, com o adendo de que os Estados partes se 

comprometem com “um ensino primário e secundário gratuitos, assim como 

favorecer a regularidade da frequência escolar”408. 

 

4.2.2.1 A EXTINTA COMISSÃO EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS E A ANTIGA 

CORTE 

 

A Convenção Européia previa em sua estrutura original a existência de 

três órgãos que funcionariam em atendimento às demandas relativas a Direitos 

Humanos. 

O primeiro desses órgãos seria um órgão de natureza semi-judicial409, 

cuja função era analisar as demandas interestatais e individuais sobre violações às 

determinações da Convenção Européia. Uma vez analisadas as demandas, deveria 

esta comissão decidir sobre a admissibilidade das petições, propondo soluções de 

ordem conciliatória quando julgasse necessário e cabível, decidir sobre medidas 

acautelatórias de proteção e, por fim, encaminhar à Corte os processos que não 

tivessem fim nesta casa. 

À Corte competiria julgar os casos de violação. Existindo ainda um 
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 COUNCIL OF EUROPE. Carta Social Européia Revista. Assinatura em Estrasburgo, França, 03 
de Maio de 1996. Entrada em vigor 01 de Julho de 1999. 
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 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O sistema regional europeu de proteção dos Direitos Humanos. 
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terceiro órgão, o Comitê de Ministros do Conselho de Europa que funcionaria como 

supervisor do sistema. 

Sistema este completamente remodelado, pois a Comissão foi extinta em 

1 de novembro de 1998, com a entrada em vigor do protocolo de número 11, que 

reestrutura a Corte, que passa a funcionar com as funções acumuladas da 

Comissão e da antiga Corte410. 

A Corte ainda sofre mais uma adaptação de procedimento com a entrada 

em vigor do Protocolo de número 14, que procura dar vazão aos inúmeros 

processos oriundos dos membros mais recentes do Conselho da Europa e também 

os “clientes” mais assíduos do Tribunal411. 

 

4.2.2.2 CORTE EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

O sistema que passa a vigorar a partir do protocolo 14 de 01 de Junho de 

2010 possui na Corte o seu principal órgão. A corte é composta de um juiz para cada 

um dos Estados-membros (no caso 47 atualmente), devendo estes gozar da mais 

alta reputação moral e jurídica, exercendo as funções a título individual e devendo 

se eximir de quaisquer atividades que possam gerar conflito com os objetivos de um 

julgamento imparcial412. 

O artigo 26 faz a estruturação da Corte, “Tribunal singular, comitês, 

secções e tribunal pleno: Para o exame dos assuntos que lhe sejam submetidos, o 

tribunal funcionará com juiz singular, em comitês compostos por 3 juízes, em 

secções compostas por 7 juízes e em tribunal pleno composto por 17 juízes”. 

As competências variam de acordo com a conformação: “qualquer juiz 
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 BICUDO, Hélio. Defesa dos Direitos Humanos: sistemas regionais. Estudos Avançados. Vol. 17. 
N. 47. 2003. P. 225-236. 
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 PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo. Corte Européia de Direitos Humanos: Entrevista. 
Estrasburgo: 2012. Entrevista concedida a Bruno Smolarek Dias, Estrasburgo, 03 de Julho de 2012. 
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COUNCIL OF EUROPE.European Convention of Human Rights. Available in: Secretary of 
European Court of Human Rights. Jun. 2010. Articles 19-21. 
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singular pode declarar a inadmissibilidade ou mandar arquivar qualquer petição 

formulada nos termos do art. 34 se essa decisão puder ser tomada sem posterior 

apreciação”413. 

Aos comitês se atribui a competência de além do previsto ao juiz singular, 

“declarar a admissibilidade da mesma e proferir ao mesmo tempo uma sentença 

quanto ao fundo sempre que a questão subjacente ao assunto é relativa à 

interpretação ou à aplicação da Convenção ou dos respectivos protocolos for já 

objeto de jurisprudência bem firmada do tribunal”414. 

Competindo às secções e ao pleno as petições interestaduais, enquanto 

os juízes singulares e os comitês tramitam sobre as petições individuais, que podem 

ser feitas diretamente à Corte. 

 

4.2.2.3 APLICABILIDADE QUANTO A DEMANDAS INDIVIDUAIS 

 

O direito de peticionar diretamente à Corte por parte dos indivíduos é um 

grande diferencial com relação ao sistema interamericano de proteção dos Direitos 

Humanos, mas esta diferenciação possui um peso. 

“Vejamos: de 1955 (data de entrada em funcionamento da Comissão) a 

31 de Outubro de 1998, foram registrados 44.056 pedidos na Comissão, dos quais 

5.006 no ano de 1988”415. De acordo com a própria Corte, até a reforma do sistema 

haviam sido julgados 837 processos de 1955 até 1998, de 1998 até 2009 foram 

julgados 10.000 processos, com a abertura aos processos individuais416. 
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De acordo com a capacidade de julgamento e o volume de processos que 

dão entrada na Corte todos os anos, apesar de muito mais ativa, em números 

processuais do que a Corte Interamericana, os processos se acumulam na Corte 

Européia à espera de um Julgamento417. 

 

4.2.3 Carta Africana de Direitos Humanos (1986) 

 

O sistema africano de proteção aos Direitos Humanos decorre da 

assinatura da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos assinada em Banjul, 

capital da Gambia em 1981, vindo a entrar em vigor em outubro de 1986. 

A Carta Africana é geralmente citada por possuir em seu texto não só os 

direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, mas além 

destes também os direitos coletivos, que nominalmente em sua estrutura são 

referenciados como direitos dos povos. 

Outra característica que chama a atenção é o fato de se estabelecerem 

deveres também aos indivíduos na estrutura da Carta.  

 

Três princípios gerais emergem destas provisões relacionadas a 
obrigações. Primeiro, de que todos os indivíduos têm obrigações para 
com sua família e sociedade, para com o Estado, „outras comunidades 
legalmente reconhecidas‟, e a comunidade internacional. Segundo, Os 
direitos e liberdades individuais devem ser exercidos com o devido 
respeito aos direitos dos outros, a segurança coletiva, moralidade e 
interesses comuns. Terceiro, que todos têm o dever de respeitar e 
considerar os outros sem discriminação para promoção de respeito mútuo 
e tolerância. O indivíduo além disso possui deveres para com sua família, 
comunidade nacional, nação, e à Região Africana como um todo418. 
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Dada a sua estruturação a Carta Africana foi menos descritiva no que 

concerne ao conteúdo dos direitos a serem protegidos, fazendo menção aos direitos, 

sem maiores minúcias419. Cita-se como exemplo o direito à educação, cuja previsão 

no artigo 17 apenas afirma: “Toda pessoa tem direito à educação”420. 

Tendência esta que também se faz presente na Carta Cultural Africana, 

que ao relacionar a educação nos seus artigos 15 e 16. 

 

Artigo 15 – Os governos africanos devem dar especial atenção para a 
crescente importância da educação continuada nas sociedades 
modernas. Artigo 16 – Os governos africanos devem progressivamente se 
organizar no treinamento continuado de forma racional e estabelecer 
sistemas apropriados de educação que satisfaçam necessidades 
específicas de seu povo421. 

 

Com base no disposto nos dois enunciados o direito à educação se faz 

presente, não só como um direito à formação de menores, mas numa perspectiva 

continuada e com vistas ao melhoramento da condição de cidadão. 

                                                                                                                                                                                     
must be exercised with due regard to the rights of others, collective security, morality and common 
interests. Thirdly, that everyone has the duty to respect and consider others without discrimination and 
to promote mutual respect and tolerance. The individual also owes a duty to his family, national 
community, nation, and the African region as a whole” (Tradução livre).REHMAN, Javaid. 
International Human Righs Law: A practical approach. Edinburgh: Pearson Educational Limited, 
2003. P. 238. 
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 “Para além das inovações trazidas pela Carta Africana, importa ainda assinalar algumas lacunas 
de natureza técnico-jurídica, do seu articulado. Assim, a definição imprecisa dos direitos e a sua 
enunciação de forma ambígua e insuficiente, bem como a ausência de limitações específica, ou 
melhor, a formulação de limitações que protegem o Estado, em detrimento do indivíduo, reduzem o 
conteúdo dos direitos, por vezes abaixo do nível mínimo exigido pelo direito internacional dos direitos 
do homem”. MORAIS PIRES, Maria José. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. 
Documentação e Direito Comparado. N. 79/80. 1999. P. 335-350. P. 337.  
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 “Article 15 – African governments will have to pay special attention to the growing importance of 
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satisfied the specific needs of their people” (Tradução livre). ORGANIZATION OF THE AFRICAN 
UNITY.Cultural charter for Africa.XIII Ordinary Session, Port Louis, Mauritânia, 2-5 de julho de 1976. 
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4.2.3.1 Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos 

 

O sistema africano era composto por dois organismos distintos: a Corte 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos, estabelecida pelo Protocolo da Carta 

Africana adotado em 10 de junho de 1998, em Burkina Faso, e que vigorava desde 

25 de janeiro de 2004; e a Corte de Justiça Africana, estabelecida pelo Protocolo da 

Corte de Justiça da União Africana, adotado em 11 julho de 2003, em Maputo, 

Moçambique. 

Esta estrutura foi reorganizada pela XI Sessão Ordinária da Assembleia 

da União Africana, ocorrida em Sharm El-Sheikh, Egito, em 1 de julho de 2008. 

Nesta sessão houve a assinatura do Protocolo do Estatuto da Corte Africana de 

Justiça e Direitos Humanos, que substituiu as duas corte anteriores, dada sua fusão. 

A Corte passa a ser o órgão judicial oficial da União Africana e é 

composto por 16 juízes, com prerrogativas e processo eletivo compatível com os 

sistemas americano e europeu. Estruturada de forma a responder a questões 

contenciosas e emissão de advisory opinion. 

A Corte Africana se dividirá em duas seções, uma concernente a assuntos 

gerais, composta de oito juízes, e outra seção para questões de Direitos Humanos, 

também composta por oito juízes. 

São partes legítimas para a propositura de ações os Estados-membros e 

os órgãos e pessoal da União Africana, mas de acordo com o artigo 30, além destes, 

nos casos concernentes aos Direitos Humanos, são consideradas partes legítimas: 

os Estados-Partes; A comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos; o Comitê 

de Experts nos direitos e previdência da criança; Organizações Intergovernamentais 

acreditadas perante a União e seus órgãos; Instituições Nacionais de Direitos 

Humanos dos países africanos; e indivíduos ou organizações não-

governamentaisacreditadas perante a União e seus órgãos. 
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4.2.3.2 Aplicabilidade Quanto A Demandas Individuais 

 

A permeabilidade do sistema às questões individuais é de suma 

importância e possibilita um controle maior com relação às atitudes tomadas pelos 

Estados. Como visto o artigo 30 do Protocolo do Estatuto da Corte Africana instituiu 

a possibilidade de procedimentos por parte de indivíduos e organizações não-

governamentais acreditadas na União Africana. 

Permeabilidade esta que se mantém dada a possibilidade de participação 

individual e pessoal perante a Corte, o jus standi, e o direito previsto no artigo 36 

que determina “Indivíduos e Organizações não-governamentais acreditadas perante 

a União ou a representação ou assistência destes órgãos por alguém de sua 

escolha”422. 

Ao ser assistido por qualquer pessoa de sua escolha garante-se, de 

maneira mais efetiva, a possibilidade de atuação concernente aos interesses dos 

indivíduos, pois o continente africano possui ainda um longo caminho a frente das 

questões de Direitos Humanos423. 

 

4.2.4 Carta de Direitos Humanos da Liga Árabe de Nações (1994) 

 

Antes de abordar a estrutura do sistema árabe de proteção aos Direitos 

Humanos, far-se-á uma abordagem concernente aos Direitos Humanos na visão 

islâmica, visto que este panorama é consideravelmente mais abrangente que o 
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primeiro. 

Existe uma Declaração Islâmica Universal de Direitos Humanos composta 

a partir do sistema jurídico característico da família islâmica do Direito, oriunda do 

Conselho Islâmico proclamada em Paris, 19 de Setembro de 1981. 

O sistema jurídico islâmico também chamado de usul al fiqh, é baseado 

na estrutura jurídica dos textos religiosos e nas legislações proferidas pelos 

governos dos Estados424. A Declaração Islâmica Universal de Direitos Humanos é 

feita com base nos textos religiosos, que serão objeto de análise neste momento. 

Em momento contínuo far-se-á a análise dos documentos oriundo da Liga Árabe de 

Nações e seu sistema próprio de controle. 

O usul al fiqh é composto de fontes de direito que expressam os 

desígnios divinos, vez que, é monopólio deste a legislação sobre os homens. Esta 

tradição muçulmana é sedimentada através do hadith, que seria o composto das 

revelações e ações do profeta. 

A fonte primária do texto divino é o Quran, Corão, entendido como o texto 

formal das revelações feitas ao profeta, que contém os princípios norteadores da 

vida muçulmana em sociedade425. 

Num segundo momento a sunna serve como base de normas, vez que 

traz uma compilação dos ditos e ações do profeta Maomé, que estão constadas e 

validadas através da isnad, que seria a cadeia de pessoas que presenciaram ou 
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 Justifica-se a adoção do referido termo, usul al fiqh, ao invés do corrente shari‟a, em função da 
categorização feita por Shalakany: “The shari‟a  is therefore the corpus of rules and Standards with 
either (1) a direct scriptural basis in the Qur‟an, the Sunna (Prophetic tradition), and Ijma (the 
consensus of the community), or (2) shari‟a represents the myriad rules and standards derived from 
these three scriptural sources of law by way of analogical reasoning, or qiyas… In sum, for Schacht 
and Coulson, the study of Islamic law is the study of a corpus of black letter rules and standards 
known as the shari‟a. The shari‟a‟s normative legitimacy rests on it being God‟s law, and the term 
therefore only applies to those doctrines adduced in accordance with fiqh, The term „fiqh´ is commonly 
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relataram os fatos descritos. 

A terceira fonte seria considerada impossível por alguns e já descartada 

por demonstrar sua dificuldade426, o ijman que seria a solução através do consenso 

sobre um determinado ponto jurídico, que é pouco usado devido a falta de 

unanimidade desde o fim do império islâmico. 

A quarta e última fonte do direito islâmico seriam as qiyas que podem ser 

entendidas como “assentado no raciocínio analógico e na equidade, princípios 

absorvidos do direito helênico, não mais dos textos revelados ou inspirados por 

Alá”427. 

Além do sistema jurídico proveniente da letra da lei ainda pesam muito as 

interpretações feitas pelas quatro Mazhab, que seriam as escolas de pensamento 

jurídico islâmico, que proporcionam a teorização e aplicação dos textos aos casos 

concretos428. 

Ao lado do sistema jurídico proveniente da fé, está instalado o siyasa 

shar‟iyya que é o sistema baseado nas legislações estatais e de profunda inspiração 

na codificação francesa e na escola de direito egípcia429. 

Segundo o artigo XXI da Declaração Islâmica Universal de Direitos 

Humanos, “toda pessoa tem direito a receber educação de acordo com suas 
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habilidades naturais”. 

Previsão esta que, apesar de possibilitar diversas interpretações, dá 

certeza de que a educação é um dos Direitos Humanos Fundamentais, reconhecido 

pela comunidade islâmica como direito de todos. 

Em conformidade com esta interpretação também está a determinação 

feita na Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã, de 1990, oriunda da 

XIX Conferência Islâmica dos Ministros das Relações Exteriores430. 

“A educação deve ser apropriada aos interesses e ao futuro da criança, 

em sintonia com os valores éticos e os princípios da Shari‟a”431. 

Dados os certames legais acima, e a ratificação do Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais pelos países islâmicos432, pode-se referendar que o 

direito à educação faz parte dos Direitos Humanos Fundamentais, incluso na 

perspectiva Islâmica433. 

 

4.2.4.1 Liga Árabe de Nações 

 

A Liga Árabe de Nações foi constituída em 22 de março de 1945, pelos 
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países da península arábica com propostos de reforçar suas relações e coordenar 

suas políticas pelos interesses dos países. 

De acordo com o seu artigo II, sua competência material é concernente à 

assuntos econômicos e financeiros, comunicações, cultura, nacionalidade, questões 

sociais e sanitárias. Com base na previsão da Carta constitutiva e a edição de uma 

carta de Direitos Humanos, pode-se considerar a Arábia como um dos sistemas 

regionais. 

A Carta Árabe de Direitos Humanos foi adotada pela Liga Árabe de 

Nações em 1994, que em seu preâmbulo confirma os princípios adotados na Carta 

das Nações Unidas, na Declaração Universal de Direitos do Homem, nos Pactos 

Internacionais de Direitos Humanos (tanto civis como sociais) e na Declaração do 

Cairo sobre Direitos Humanos no Islã.  

Neste quesito se torna interessante fazer menção ao artigo segundo da 

Carta, devido à algumas concepções com relação aos países árabes. 

 

Cada Estado Parte da presente carta assume assegurar para todos os 
indivíduos em seu território e àqueles sujeitos a sua jurisdição o direito de 
gozar de todos os direitos e liberdades reconhecidos aqui, sem qualquer 
distinção em função de raça, cor, gênero, língua, credo, opinião política, 
origem nacional ou social, propriedades, nascença ou quaisquer outros 
estados e sem qualquer discriminação entre homens e mulheres434. 

 

De forma que, ao menos nas previsões constantes na Carta de Direitos 

Humanos, não são feitas distinções com relação a nenhuma das características que 

poderiam implicar em tratamento diferenciado entre as pessoas na sua 

aplicabilidade. 
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Ao tratar das questões educacionais a Carta Árabe o faz de maneira 

diversa de suas predecessoras. 

 

Artigo 34 – A erradicação do analfabetismo é uma obrigação vinculativa e 
todo o cidadão tem o direito à educação. Educação primária, ao menos, 
deve ser compulsória e livre, e ambas as educações secundária e 
universitária devem ser facilmente acessíveis por todos435. 

 

No caso há uma previsão específica no combate ao analfabetismo, 

questão que se coloca como solucionável perante o acesso à educação compulsória 

de ordem primária. 

 

4.2.4.2 Comitê de Experts em Direitos Humanos 

 

O sistema árabe de proteção aos Direitos Humanos possui um comitê 

composto por 7 membros, com as ressalvas de experiência e imparcialidade 

necessárias a qualquer órgão de proteção aos direitos humanos. 

O comitê possui competência para submeter relatórios periódicos sobre o 

status dos Direitos Humanos nos Estados-membros, bem como nas questões 

suscitadas pelos Estados. Estes relatórios são encaminhados à estrutura da Liga 

Árabe que deliberará, politicamente, sobre o conteúdo do relatório.  

Muitos autores não relacionam os Árabes como um dos sistemas de 

proteção dos Direitos Humanos pela falta de um organismo jurídico que possibilite a 

análise imparcial e aplicação de sentenças aos Estados-membros. 

Apesar da falta do órgão judicial, a pujança tanto em números (de 
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 “Article 34 – The eradication of illiteracy is a binding obligation and every citizen has a right to 
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habitantes, países e de recursos), não possibilitam o olvido da estrutura islâmica e 

árabe. 

Conquanto que a VIII Conferência das Instituições Nacionais de Direitos 

Humanos Árabes, realizada em Doha no Qatar, em maio de 2012, já solicitou à Liga 

Árabe a estruturação de um judiciário independente vinculado à organização no 

formato de uma Corte Árabe de Direitos Humanos, com competência para atuar em 

todos os países da península. 

Questão esta que vem ressoando nos países árabes desde a sua 

chamada “primavera”, com repercussões no Líbano, Yemen e Turquia436. 

 

 

4.2.5 Os Direitos Humanos para os Países Asiáticos 

 

Assim como feito no concernente à região árabe, como o continente 

referido como Ásia (visto que a Europa pertence à mesma massa geográfica, e 

grande parte do que se considera Ásia pertence à Rússia que se considera 

europeia) não possui um sistema de proteção de Direitos Humanos estruturado em 

função de um órgão jurídico próprio, inclusive considerando alguns esta uma 

proposta ainda de um futuro distante 437 , analisar-se-á a estrutura existente na 

organização do Sudeste Asiático (ASEAN) e o direito à educação como abordado 
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the Arab Charter of Human Rights and the need for a Arab Court of Human Rights. Arab Center 
of International Humanitarian Law and Human Rights Education. Estrasburgo, França. 
437

 “Many possible reasons may explain why this area has lagged behind, but certainly a central 
problem is that it cannot be considered a „region‟ in any realistic sense. It constitutes half the planet 
and contains more than half of the world‟s population. It encompasses large and small nations, rich 
and poor, members of all political and military alliances and alignments, and adherents to all the 
current economic arrangements. The cultural and political differences among the people of Asia and 
the Pacific are vast and, although common human rights issues overly optimistic to expect that these 
nations will all work together to solve these issues during the present generation”. VAN DYKE, Jon M. 
Prospects for the Development of Intergovernmental Human Rights Bodies in Asia and the Pacific. In: 
LUTZ, Ellen L.; HANNUM, Hurst; BURKE, Kathryn J. (Org.). New Directions in Human Rights. 
Pennsylvannia: University of Pennsylvania Press, 1989. P. 52. 
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pelas constituições da República Popular da China, República da Índia e do Japão. 

Justifica-se a escolha dos países não pertencentes à ASEAN devido ao 

seu papel preponderante na geopolítica regional e por não estarem consideradas em 

critérios já vistos, como os países de orientação islâmica, dentre os quais inúmeros 

estão na região asiática e africana. 

 

4.2.5.1 Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN – Association of 

SouthEast Asian Nations) 

 

A ASEAN foi constituída em 08 de agosto de 1967, com um claro discurso 

de aceleração econômica, pacificação da região, promover a assistência e 

colaboração mútua nos campos econômicos, sociais, culturais, técnicos, científicos e 

administrativos. 

A organização é composta pelos Estados do: Brunei; Camboja; Indonésia; 

Laos; Malásia; Myanmar; Filipinas; Singapura; Thailândia e Vietnam. 

Na décima quinta seção dos chefes de Estado e governo da ASEAN foi 

assinada a Declaração de Cha-Am Hua Hin, que constitui uma Comissão 

Intergovernamental de Direitos Humanos438, de acordo com a definição constante do 

artigo 14 da Carta constitutiva da ASEAN439. 

Nas diretivas dos propósitos da Comissão Intergovernamental está 

estipulado que: “para promover os direitos humanos dentro de um contexto regional, 

tendo em mente as particularidades regionais e nacionais bem como o respeito 
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ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS – ASEAN.The Cha-Am Hua Hin 
Declarationon the Intergovernmental Commision on Human Rights. Cha-Am Hua Hin: Thailand, 
23

rd
 of October, 2009. 

439
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS – ASEAN.The ASEAN Charter. Jakarta: 

ASEAN Secretariat, January 2008. 
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mútuo pelas diferentes histórias, culturas e fundamentos religiosos”440. 

A promoção regionalizada, item 1.4, a princípio parece contrastar com a 

definição dada no item 2.2, de respeito aos direitos humanos internacionais, e seus 

princípios de universalidade, indivisibilidade, interdependência e inter-relação. 

Reconhece que o papel de responsabilidade está atrelado à figura do 

Estado, ressalvando que se adotará o modelo de implementação evolucionária dos 

Direitos Humanos. 

A Comissão Intergovernamental, enquanto órgão pertencente à ASEAN, é 

um órgão consultivo, com função de desenvolvimento de estratégias, da Declaração 

de Direitos Humanos e a promoção dos Direitos Humanos nos países membros. 

Como órgão de representantes governamentais, os eleitos para a 

comporem a comissão não o fazem a título individual, e sim como representantes 

dos governos de sua nacionalidade, havendo assento para um de cada nação441. 

Fato este que pode ser corroborado pelo item 5.6 que esclarece que o 

representante de um determinado país exerce esta função como cargo de confiança 

do governo, sendo a sua destituição e substituição sendo feitas à discricionariedade 

do governo representado. 

Sistema este criticável, pois não oferece a imparcialidade necessária 

àquele que fará o papel de ombundsman, ou seja, os relatórios e consultas podem 

não expressar a realidade dos fatos, e sim a vontade política dos Estados que 

compõem a ASEAN.  

Em19 novembro de 2012, foi publicado pela ASEAN, em seu site na 

internet a ASEAN Human Rights Declaration, que estabelece a situação dos Direitos 

Humanos para a região. Entabula em seu início a questão relativa à não 
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 “to promote human rights within the regional context bearing in mind national and regional 
particularities and mutual respect of different historical, cultural and religious backgrounds”. (Tradução 
livre).ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS – ASEAN.Terms of Reference of ASEAN 
Intergovernmental Commision on Human Rights. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2009. 
441

 GINBAR, Yuval. Human Rights in ASEAN – Setting Sail of Treading Water?Human Rights Law 
Review.Vol. 10. N. 1. 2010. 
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discriminação de nenhum tipo, bem como a relação entre direitos e deveres, 

responsabilidades, na forma apresentada já pelo sistema africano. 

Gerou certo descontentamento internacional a previsão constante do 

artigo 7, que determinou: 

 

Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes 
e inter-relacionados. Todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais nesta Declaração devem ser tratados de modo justo e 
igualitário, num mesmo patamar e com a mesma ênfase. Ao mesmo 
tempo, a realização dos Direitos Humanos deve ser considerada no 
contexto regional e nacional, tendo em consideração os diferentes 
suportes políticos, econômicos, legais, sociais, culturais, históricos e 
religiosos.442 

 

Parte do descontentamento gerado, principalmente no que se refere aos 

Estados Unidos da América, fundamenta-se na relativização dos Standards 

universalmente aceito. Como já apresentado neste trabalho, a relativização na 

implementação se faz necessário, mas com o devido respeito ao mínimo 

fundamental, que deve ser analisado no momento da aplicabilidade para que não se 

ofendam os princípios norteadores da Comunidade Internacional. 

O Direito à Educação é tratado no artigo 31 da Declaração, que além de 

determinar em seu inciso primeiro o direito de todos à educação, vaticina no inciso 

segundo a educação compulsória e gratuita a todos, bem como a educação 

secundária acessível por todos os meios apropriados e em suas mais diferentes 

formas. Trata ainda da educação técnica e vocacional a ser geralmente acessível, e 

educação superior dada a base meritória. 

                                                           
442

 “All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. All human rights and 
fundamental freedoms in this Declaration must be treated in a fair and equal manner, on the same 
footing and with the same emphasis. At the same time, the realization of human rights must be 
considered in the regional and national context, bearing in mind different political, economic, legal, 
social, cultural, historical and religious backgrounds”. ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 
NATIONS – ASEAN.ASEAN Human Rights Declaration. Phnom Penh, Cambodia: ASEAN 
Statement & Communiques, 19 November 2012. 
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Chama a atenção o inciso terceiro que determina a correlação entre o 

Direito à Educação e os Direitos Humanos, além de sua efetividade. 

 

Educação deve ser dirigida ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e ao sentido de sua dignidade. Educação deve ser reforçar o 
respeito aos Direitos Humanos e às liberdades individuais nos Estados-
membros da ASEAN. Além disso, educação deve ser disponível para 
todas as pessoas para participar efetivamente de suas respectivas 
sociedades, promovendo entendimento, tolerância e amizade entre todas 
as nações, grupos religiosos e raciais, e promover as atividades de 
manutenção da paz da ASEAN.443 

 

No que concerne ao direito à educação, a organização possui um órgão 

especializado para o assunto, nominado ASED, que seria a reunião dos ministros da 

educação dos referidos países membros. 

Reconhecido como um dos objetivos específicos da organização em sua 

carta constitutiva que assevera a assistência mútua para desenvolvimento de 

pesquisas na área educacional, profissional, técnica e administrativa. 

 

4.2.5.2 Direito à Educação na Constituição da República Popular da China 

 

A República Popular da China enquanto potência mundial é 

inquestionável em nosso paradigma atual. Um país composto por 1.35 bilhões de 

pessoa em 2010, possuindo ainda como imigrantes “em Cingapura, é de 75% a 

participação de chineses na população de cerca de 3 milhões. Na Malásia, aquele 

                                                           
443

 “Education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of his 
or her dignity. Education shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms in 
ASEAN Member-States. Furthermore, education shall enable all persons to participate effectively in 
their respective societies, promote understandings, tolerance and friendship among all nations, racial 
and religious groups, and enhance the activities of ASEAN for the maintenance of peace”. 
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS – ASEAN.ASEAN Human Rights 
Declaration.Phnom Penh, Cambodia: ASEAN Statement & Communiques, 19 November 2012. 
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grupo étnico corresponde a cerce de 35% do total de 17 milhões de habitantes”444. 

Reconhecidamente a segunda economia mundial de acordo com o Fundo Monetário 

Internacional445. 

A análise de Direitos Humanos na China sempre encontra dois 

problemas: o primeiro com relação às liberdades civis446, e um segundo com relação 

a disparidade entre os direitos sociais e os civis e políticos447. Mas apesar das 

críticas o governo chinês está criando um “Draft of Human Rights Law”448, que não 

se sabe em que medida ele será legislado e em que maneira será implementado, 

pois ambos dependem de questões mais políticas que jurídicas. 

Dado não participar da organização regional asiática se torna necessário 

a sua referência com relação ao assunto em tela, o Direito à Educação. 

A primeira menção ao Direito à Educação se encontra no artigo 19 que 

descreve: “O Estado estabelece e administra escolas de vários tipos, 

universalizando a educação primária compulsória e promovendo a educação 

secundária, vocacional e superior bem como a pré-escola”449. 
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 PEREIRA PINTO, Paulo A. China e sudeste asiático: diferenças e semelhanças de percepção 
quanto a questões atuais. Revista Brasileira de Política Internacional. V. 40. N. 2. P. 144-165. 
1997. 
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 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. World Economic Outlook Database. Yearbase 2011. 
Nominal GDP List. April 2012. 
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 ASCIUTTI, Elena. Diritti umani in Cina. Evoluzione storica de un concetto:1899-1998.Diritti 
humani e diritto internazionale. V. 3. 2009. P. 281-308. 
447

 DELMAS-MARTY, Mireille. La question des droits de l‟homme en Chine. Recueil Dalloz. 11 
Septembre, 2008.Année 184. N. 31. P. 2182-2186. 
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 “The draft comprises of ten chapters and starts with a general part that sets out the aims, the scope 
of application and the interpretation of the HRL, a general equality clause, obligations of the State to 
protect human rights and regulations on the relationship between the HRL and the Constitution as well 
as the relationship between the HRL and international human rights treaties. The final chapter of the 
HRL reiterates and substantiates some of these provisions. The second chapter establishes Human 
Rights Committees for the supervision of the implementation of the HRL. Chapter three to five set out 
the competence of the legislature, the administration and the courts in view of the application of the 
HRL. The subsequent chapter deals with the restrictions of human rights in a state of emergency. 
Chapter seven sets out the substantive civil and political rights whereas chapter eight elaborates on 
the economic, social and cultural rights. Chapter nine is devoted to international co-operation in the 
field of human rights and chapter ten contains miscellaneous provisions”. AHL, Björn. Exploring Ways 
of Implementing International Human Rights Treaties in China.Netherlands Quarterly of Human 
Rights.Vol. 28. N. 3. Antwerp: Intersentia, 2010. P. 361-403. ISSN 0169-3441. 
449

 “The State establishes and administers schools of various types, universalizes compulsory primary 
education and promotes secondary, vocational and higher education as well as pre-school education”. 
(Tradução Livre). REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Constituição da República Popular da 
China. Texto adotado na Quinta Sessão do Quinto Congresso Nacional dos Povos em 4 de 
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Cujo objetivo é a eliminação do analfabetismo promovendo através do 

estudo a educação de todos, que é tratada na Constituição como sendo um direito e 

um dever de todo cidadão chinês. Ainda há a menção à instrução para o trabalho e a 

liberdade de estudos, de acordo com os ideais, a ética e a ideologia chinesa. 

O governo chinês é muito criticado pela Comunidade Internacional como 

não sendo um dos países que proporciona o respeito aos Direitos Humanos, mas tal 

assertiva normalmente está vinculada aos direitos civis e políticos. De acordo com a 

própria estrutura da sociedade asiática, existe a predominância de aplicação dos 

direitos sociais como sendo preponderantes450.  

Ao fazer a análise do texto constitucional chinês no que tange à 

educação, sustenta-se, de acordo com a teoria de Robert Alexy451 já apresentada, 

que se trata de um enunciado normativo composto tanto por uma regra quanto por 

um princípio. 

A regra estatuída é a de prover educação gratuita universal na esfera 

primária, regra pois a sua aplicação somente é possível na modalidade de 

subsunção ao enunciado normativo, logo, ou ele é aplicado ou não. 

O princípio descrito é no sentido de proporcionar a universalização das 

outras modalidades de ensino, a saber, a secundária, a vocacional e a superior. 

Sendo considerado como princípio dado o seu claro conteúdo de mandado de 

otimização, sendo realizável na medida das capacidades do governo chinês. 

 

4.2.5.3 Direito à Educação na Constituição do Japão. 

 

                                                                                                                                                                                     
Dezembro de 1982. Texto atualizado até as emendas ocorridas na Segunda Sessão do Décimo 
Congresso Nacional dos Povos em 14 de Março de 2004. 
450

 TAVARES DE OLIVEIRA, Vitor Eduardo. República Popular da China: A evolução e adequação do 
ordenamento jurídico chinês aos direitos humanos. Revista Jurídica. Brasília, v. 8. N. 82. P. 141-149. 
Dez./jan. 2007. 
451

 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
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O Japão por seu status cultural e político, além de suas tentativas de 

dominação na Ásia continental durante as Guerras Mundiais, é objeto de estudo 

neste trabalho, em função das características apresentadas pela sua Constituição452. 

A Constituição Japonesa data de 1946, tendo sido promulgada no pós-

Segunda Guerra Mundial, com rol de direitos e garantias em conformidade com as 

normas e estruturas criadas na mesma época, leia-se a Organização das Nações 

Unidas. 

Constituição esta que faz inclusive menção expressa de participação na 

Comunidade Internacional e a aceitação dos Direitos Humanos Internacionais. 

Uma diferença notável no que tange a questão educacional, em conflito 

direto com a determinação adotada pela carta constitutiva chinesa, descrita no artigo 

23, que é a liberdade acadêmica como um dos direitos fundamentais. 

Liberdade acadêmica que provisiona contra a adoção de uma 

determinada ideologia por parte do governo ou de partido político. Aos acadêmicos é 

dada a liberdade de estudar sobre qualquer matéria, de diferentes pontos de vista, e 

com isto agregando maiores conhecimentos à população japonesa. 

A determinação do direito à educação está presente no artigo 26 que 

assim professa:  

 

Todas as pessoas devem ter o direito à receber igual educação 
correspondente com suas habilidades, como provido pela lei. Todas as 
pessoas são obrigadas a colocar todos os meninos e meninas sob os 
seus cuidados para que recebam a educação ordinária, como 

                                                           
452

 “Japan is a country with many human rights problems, e.g., the buraku problem relating to the 
position of the disadvantaged buraku people, numbering nearly 3 million; problems relating to the 
hundreds of thousands of ethnic Koreans who are in Japan for reasons beyond their control; atom 
bomb victims (the kibakusha), who complain of social discrimination owing to their scars of 
deformities; and „occupation babies‟, who are children fathered by foreing soldiers who have since left 
the country. Yes, its bold advances in the field of human rights – constitutional, institutional, and 
conceptual – can be a source of ideas and inspiration in all jurisdictions concerned with human 
rights”.WEERAMANTRY, C. G. Justice without frontiers: furthering human rights. Vol. 1. The 
Hague: Kluwer Law International, 1997. P. 155. 
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estabelecido pela lei. Tal educação compulsória deve ser gratuita453. 

 

A Constituição japonesa traz não só o direito à educação como a 

obrigação daqueles que possuam crianças sob a sua responsabilidade de 

proporcionarem a eles a educação obrigatória pela lei, sendo os custos direcionados 

ao Estado japonês. 

O interessante no que tange à previsão do direito educacional na 

constituição japonesa é de que esta é feita unicamente na modalidade de regra, 

segundo a caracterização de Robert Alexy 454, utilizada neste trabalho. Todos os 

enunciados normativos, desde a obrigatoriedade do ensino, a gratuidade e a 

responsabilidade dos pais, são aplicáveis mediante a regra da subsunção. 

 

3.2.5.4 Direito à Educação na Constituição da República da Índia 

 

A Constituição da República da Índia ao tratar do próprio texto 

constitucional faz menção à teoria do direito vivo e flexível, como corroborado pelo 

número de emendas que o texto já sofreu 94 até o ano de 2006. 

O artigo 21 faz menção ao direito à educação, ao declarar que é uma 

obrigação estatal prover educação gratuita para todas as crianças em idade entre 

seis e quatorze anos. Além de determinar no artigo 28 que todas as instituições de 

ensino financiadas pelo governo devem ser de instrução laica. 

As determinações são compatíveis com as cartas internacionais e com as 

designações feitas em outros documentos constitucionais, chamando a atenção ao 
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 “All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as 
provided for by Law. All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection 
receive ordinary education as provided for by the Law. Such compulsory education shall be free” 
(Tradução livre).JAPÃO.The Constitution of Japan.Promulgada em 3 de novembro de 1946. 
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 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. Título Original: Theorie der Grundrechte. 
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disposto no artigo 41. 

 

O Estado deve, dentro de sua capacidade econômica e desenvolvimento, 
fazer efetivas provisões para assegurar o direito ao trabalho, educação e 
assistência pública em casos de desemprego, velhice, doença e 
incapacidades, e em outros casos de necessidade não merecida455. 

 

A disposição da educação primária obrigatória a todos, disposta no artigo 

21, para crianças entre 06 e 14 anos, foi fruto de uma disputa perante a Suprema 

Corte Indiana, que designou a obrigação ao Estado de que este seria efetivamente o 

núcleo mínimo de implementação do referido direito456. 

A disposição do referido artigo 41 faz menção a capacidade de 

implementação do governo indiano com relação ao direito à educação entre outros. 

Tal efetivação deve ocorrer de acordo com as possibilidades fáticas e econômicas 

da sociedade indiana457. 

No caso da constituição indiana verifica-se a disparidade entre o 

enunciado normativo e a sua aplicação. De acordo com a teoria de Robert Alexy já 

estudada458, os enunciados normativos são divididos em regras, cuja aplicabilidade 

deve ser feita por subsunção (aplicável ou não), e os princípios, cuja aplicação se dá 

mediante mandado de otimização (aplicabilidade mediante as condições de 

efetivação e a ponderação em caso de conflito). 

Os enunciados normativos da constituição indiana ao declarar ser 

obrigação do estado prover educação gratuita a todas as crianças entre 6 e 14 anos, 
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 “The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective 
provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of 
unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want” (Tradução 
livre). REPUBLIC OF INDIA.The Constitution of India. Promulgation in 26 january, 1950. 
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SUPREME COURT OF INDIA.Unni Krishnan, J. P. v. Estate of Andhra Pradesh. [1993] 4 Law 
Reports of the Commonwealth 234. 4 February 1993. 
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 MURALIDHAR, Shanka. India. In: LANGFORD, Malcolm (Org.). Social Rights Jurisprudence: 
Emerging trends in international and comparative law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
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o faz mediante regra. A regra pela sua característica deve ser aplicada sem a 

consideração de fatores exógenos a ela, como seriam as questões sociais e 

econômicas do Estado indiano. 

Ao referir-se no artigo 41, que a efetivação depende de condições 

socioeconômicas para ocorrer, o Estado indiano procura aplicar o modelo de 

efetivação dos princípios, o mandado de otimização que é passível de relativização 

mediante as condições sociais, a uma regra que não o é. Tal gera uma disparidade 

entre o enunciado normativo e a intenção do governo indiano na construção de seu 

texto constitucional. 

 

3.2.5.5 Panorama Constitucional Mundial no que se refere ao Direito á 

Educação 

 

Vez que se propugna pela apresentação do Direito à Educação como 

realidade social e política que importa no reconhecimento de uma situação jurídica, 

viu-se por bem fazer uma análise em um número significativo de Constituições para 

sustentar o seu reconhecimento interno por parte dos integrantes da Comunidade 

Internacional. 

Para tanto foram analisadas 137 Constituições de Estados dos mais 

diversos continentes e com os mais variados substratos culturais, com o fulcro de 

demonstrar o reconhecimento da fundamentalidade deste Direito perante suas 

comunidades internas. 

Os dados compilados foram inseridos na tabela abaixo para finalidade de 

controle. As Constituições que faziam referência ao Direito à Educação de forma 

autônoma tiveram os seus respectivos artigos nominados para que fosse possível 

sua conferência. Aquelas que o fizeram por meio do reconhecimento através do 

direito de liberdade e de liberdade de consciência, tiveram apenas esta circunstância 

ressalvada.  
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Núm. País 

Denominação 
própria 

Denominação como 
outro direito Não possui 

previsão 
constitucional 

Dentre os 
Direitos 

Fundamentais 

Direito à 
Consciência 

Religiosa 

Direito à 
Liberdade 

001 Afeganistão Artigo 56    

002 África do Sul Artigo 29    

003 Albania    X 

004 Alemanha Artigo 7    

005 Algeria Artigo 53    

006 Angola Artigo 49    

007 
Antigua e 
Barbuda 

 X X  

008 
Arábia 
Saudita 

Artigo 30    

009 Argentina Artigo 5    

010 Armênia Artigo 35    

011 Austrália    X 

012 Áustria Artigo 14    

013 Azerbaijão Artigo 42    

014 Bahamas  X X  

015 Bahrein Artigo 7    

016 Barbados  X   

017 Belarus Artigo 49    

018 Bélgica Artigo 24    

019 Belize  X   

020 Bolívia Artigo 177    

021 
Bósnia 

Herzegovina 
Artigo 2, Parag. 

3, I 
   

022 Brasil Artigos 6 e 205    

023 Bulgária Artigo 53    

024 Camboja Artigo 65    

025 Canadá Artigo 93    

026 Chechênia Artigo 40    

027 Chile Artigo 10    

028 China Artigo 19    

029 Chipre Artigo 20    

030 Colômbia Artigo 67    

031 Congo 
Artigos 13 e 43 a 

45 
   

032 
Coréia do 

Norte 
Artigos 44 e 45    

033 Coréia do Sul Artigo 31    

034 Costa Rica Artigo 77    

035 Croácia Artigos 63 e 65    

036 Cuba Artigos 38 e 50    

037 Dinamarca    X 

038 Dominica  X X  
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039 Egito Artigo 18    

040 El Salvador Artigo 53    

041 
Emirados 
Árabes 
Unidos 

Artigo 17    

042 Equador Artigo 27    

043 Eritréia Artigo 21    

044 Eslováquia Artigo 42    

045 Eslovênia Artigo 57    

046 Espanha Artigo 27    

047 
Estados 

Unidos da 
América 

   X 

048 Estônia Artigo 37    

049 Etiópia Artigos 41 e 90    

050 Fiji Artigo 39    

051 Finlândia 
Capítulo 2, 
Seção 16 

   

052 França    X 

053 Georgia Artigo 35    

054 Granada Artigo 9    

055 Grécia Artigo 16    

056 Guatemala Artigos 71 a 74    

057 Guiana Artigo 27    

058 Haiti Artigo 32    

059 Holanda Artigo 23    

060 Honduras Artigo151    

061 Hong Kong Artigo 136    

062 Hungria 
Artigos 16, 67 e 

70 
   

063 Índia Artigos 29 e 30    

064 Indonésia Artigo 31    

065 Irã Artigo 3, 3    

066 Iraque Artigo 34    

067 Irlanda Artigos 40 e 42    

068 Islândia Artigo 76    

069 Israel    
Não possui 
Constituição 

escrita 

070 Itália Artigos 33 e 34    

071 Jamaica Artigo 15    

072 Japão Artigo 26    

073 Kazaquistão Artigo 30    

074 Kirgistão Artigo 45    

075 Kuwait Artigos 13 e 40    

076 Látvia Artigo 112    

077 Líbano Artigo 10    

078 Libéria Artigo6    

079 Líbia Artigo 14    

080 Lichtenstein Artigos 15 e 16    

081 Lituânia Artigos 40 e 41    
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082 Luxemburgo Artigo 23    

083 Macedônia Artigo 44    

084 Madagascar Artigos 23 a 25    

085 Malawi 
Artigos 13, 6 e 

25 
   

086 Malta Artigos 10 e 11    

087 Marrocos Artigo 13    

088 Mauritânia    X 

089 México Artigo3    

090 Mongólia Artigo 16    

091 Namíbia Artigo 20    

092 Nepal Artigo 18    

093 Nicarágua 
Artigos 116 a 

128 
   

094 Noruega    X 

095 
Nova 

Zelândia 
   

Não possui 
Constituição 

escrita 

096 Omãn Artigo 13    

097 Panamá Artigo 87    

098 Paraguai Artigo 73    

099 Perú Artigos 13 a 17    

100 Polônia Artigos 33 e 70    

101 Porto Rico 
Artigo II, Seção 

20 
   

102 Portugal Artigos 43 e 73    

103 Quatar 
Artigos 22, 25 e 

49 
   

104 Quênia Artigo 43    

105 Reino Unido 
Seção 8 das 

normativas do 
Reino 

   

106 
República 

Dominicana 
Artigo 16    

107 
República 

Tcheca 
   X 

108 Romênia Artigo 11    

109 Ruanda Artigo 40    

110 Rússia Artigo 43    

111 
Saint Kitts e 

Nevis 
 X   

112 Santa Lucia  X X  

113 São Vicente  X X  

114 Sérvia Artigo 71    

115 Singapura Artigo 16    

116 Síria Artigos 21 e 22    

117 Somália Artigo 30    

118 Sudão do Sul Artigo 29    

119 Suécia Artigo2    

120 Suíça Artigo 19    

121 Suriname Artigos 8, 24, 38    
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e 39 

122 Tailândia 
Capítulo III, 

Parte 8, Seção 
49 

   

123 Taiwan Artigos 21 e 158    

124 Tajiquistão Artigo 41    

125 Tanzânia Artigo 11    

126 Tibete Artigo 17    

127 Timor Leste Artigo 59    

128 
Trinidad e 
Tobago 

Artigo4, f e 125    

129 Tunísia    X 

130 Turquia Artigo 42    

131 Uganda Artigo 30    

132 Uruguai 
Artigos 40, 41 e 

71 
   

133 Venezuela Artigos 78 a 83    

134 Vietnam Artigo 31    

135 Yemén Artigo 37    

136 Zâmbia  X X  

137 Zimbábue  X X  

 

Fica evidente que dentre um universo, apenas exemplificativo, de 137 

Cartas Constitucionais (e documentos de Direitos no caso do Reino Unido da Grã-

Bretanha), 126 fazem referência ao Direito à Educação, sendo que destes 116 o 

fazem de forma autônoma incluindo-o no rol dos Direitos Fundamentais. 

Situação que importa no reconhecimento de uma realidade social de 

cunho generalista e jusfundamental. Ao nominar que o Direito à Educação deve ser 

reconhecido como, lege ferenda, uma das normas de jus cogens internacional, 

apesar deste reconhecimento não ter ocorrido, com este panorama constitucional 

interno dos países a chance de que ocorra uma objeção ao mesmo é mínima. 

A análise da próxima parte deste trabalho, se dará com relação à 

verificação deste referido direito, Direito à Educação, como parte dos Direitos 

Humanos e como potencial direito componente do jus cogens internacional, com 

seus requisitos e características como apresentado em capítulo anterior. 
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PARTE 3 

CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO COMO JUS 

COGENS INTERNACIONAL E SUA POSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO 

 

Na terceira parte deste trabalho se desenvolverá a tese propriamente dita 

composta de alguns critérios. Como viso na primeira parte existe um já consagrado 

instrumento do Direito Internacional com vistas a atribuição de valores jurídicos à 

Comunidade Internacional chamado de jus cogens.  

Na segunda parte do trabalho foram desenvolvidos os conceitos dos 

Direitos Humanos, em específico dos Direitos Sociais, seus sistemas de 

reconhecimento e implementação, bem como as visões dos diversos sistemas 

jurídicos (regionalmente distribuídos e não de acordo com as famílias jurídicas do 

Direito Comparado) sobre os Direitos Sociais, em específico o Direito à Educação. 

Nesta terceira parte do trabalho será feita uma comparação específica, 

com fulcro na sustentação da situação social e política que deve proporcionar em 

pouco tempo o reconhecimento do Direito à Educação como norma juris cogentis, 

estabelecendo-se primariamente uma proposta de enunciado jurídico para esta 

norma, bem como a sua caracterização enquanto Direito Humano Fundamental e 

enquanto norma peremptória de Direito Internacional. 

Parte da originalidade proposta para esta tese está na categorização de 

um direito específico, através das características das normas juris cogentis 

verificando-se sua aplicabilidade dentro do conceito, vez que os inúmeros autores 

que relacionam normas como peremptórias não fazem esta verificação de 

cumprimento das características apontadas de maneira objetiva. 

Num segundo momento, também componente da tese e da originalidade 

que se pretende este trabalho, demonstrar-se-á que a partir do reconhecimento do 
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Direito à Educação como sendo, lege ferenda, uma das potenciais normas 

peremptórias de Direito Internacional surgem como consequências diferentes 

aproximações possíveis à sua efetivação. 

Uma vez demonstrado o latente caráter cogente à norma se irá propor, 

como possibilidade teórica, uma nova modalidade de implementação do referido 

Direito Humano através dos Tribunais Internacionais, mediante uma nova 

conformação entre a Universalidade e a Relatividade do conceito de Direitos 

Humanos. 

 

CAPÍTULO 5 

DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO SOCIAL 

E JUS COGENS INTERNACIONAL LATENTE 

 

Neste capítulo far-se-á uso dos critérios e características dos Direitos 

Humanos e das normas peremptórias de Direito Internacional para compará-los ao 

Direito à Educação. 

Justifica-se esta empresa tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência 

nacional e internacional não possuem dúvidas, de que nem todos os direitos podem 

ser relacionados como sendo fundamentais, humanos ou peremptórios para o 

Direito Internacional.  

Como já existia a determinação na teoria de Carl Schmitt, mesmo nas 

normas de estruturação do ordenamento jurídico, as constitucionais, existem as 

normas formalmente e materialmente constitucionais, indicando que a mera 

presença nos textos normativos não significa automática relação com os Direitos 

Humanos Fundamentais. 
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Tentativa esta de (des) classificar 459  alguns direitos enquanto 

fundamentais ou básicos para os seres humanos, que não é nova460, mas esta será 

feita neste montante com especificidade a um direito, o Direito à Educação, e ainda 

com relação ao sistema de normas peremptórias de Direito Internacional, inferindo a 

possibilidade de sua classificação como uma destas normas. 

 

5.1 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO SOCIAL 

 

Segundo os ensinamentos de Henry Shue, seriam básicos os direitos que 

pudessem ser considerados essenciais ao usufruto de todos os outros direitos461. Ao 

fazê-lo Shue não procura determinar uma diferenciação hierárquica com sua teoria, 

ou uma diferenciação valorativa, que ocorre posteriormente por parte de outros 

autores, implica sim na falta do Direito Humano Fundamental proporcionando uma 

falta de capacidade em usufruir dos outros direitos, sejam eles quais forem. 

Faz uso incluso do direito à férias remuneradas como um exemplo. Pode-

se considerar como um dos direitos relevantes na sociedade atual, mas de maneira 

alguma pode ser considerado como um dos direitos basilares da sociedade atual, 

pois diferentemente do direito à subsistência, ou a dignidade no ambiente de 

trabalho, a sua falta não importa necessariamente em incapacidade de usufruto dos 

outros direitos462. 

Todos os Direitos Humanos Fundamentais são o reconhecimento de uma 

                                                           
459

 GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 
460

 LICHTENBERG, Judith. Are There Any Basic Rights? In: BEITZ, Charles R.; GOODING, Robert E. 
Global Basic Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
461

 BEITZ, Charles R.; GOODING, Robert E. Introduction: Basic Rights and Beyond. In: BEITZ, 
Charles R.; GOODING, Robert E. Global Basic Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
462

 “Daí percebe-se uma dicotomia de cunho qualitativo, no sentido de que nem todos os rights são 
enquadráveis na categoria dos direitos humanos, mas tão somente aqueles essenciais à existência e 
evolução da espécie humana. A identificação de quais são os direitos humanos importa na discussão 
de seu conteúdo, cuja base reside na análise antropológica das necessidades humanas 
(FERNANDEZ, 1991, p. 79). Com efeito, somente a aferição das condições imprescindíveis para a 
existência e convivência harmônica dos homens permite abstrair quais a prerrogativas são 
fundamentais para o desenvolvimento da dignidade humana” ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Direitos 
Humanos e Moral: os valores morais nas fases de positivação e de aplicação dos direitos humanos. 
Revista Sequência. N. 60. P. 109-132. Jul. 2010. 
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prestação moral justificada por parte do Direito, mediante positivação, sendo 

fundamental os critérios de dignidade humana e o desenvolvimento integral do ser 

humano463. 

Empreita esta que se justifica dado o apresentado acima, far-se-á esta 

classificação como norma peremptória, pois apesar do reconhecimento (positivação) 

como parte das normas de Direitos Humanos, como visto no capítulo anterior, na 

seara do Direito Internacional Geral, no que tange ao jus cogens este 

reconhecimento ainda encontra-se pendente. 

Ferrajoli já estipulou para si um conjunto de regras para determinar se 

certo direito é considerado como Direito Humano ou não tendo em vista os critérios 

meta-jurídicos do Direito Internacional e Constitucional464. 

Para Ferrajoli, o primeiro critério para definição de se um determinado 

direito pode ser considerado como um Direito Humano Fundamental é o seu critério 

de promoção e manutenção da paz, mediante a clara evocação da Comunidade 

Internacional em sua ocorrência. 

O segundo critério dependeria o da igualdade sem gerar a planificação 

absoluta, ou seja, preservando as diferenças, sejam elas oriundas da personalidade 

ou de critérios sociais. 

O terceiro parâmetro residiria na proteção contra o abuso, ou de 

limitações destes direitos, prioritariamente contra o uso da força, seja ela estatal, 

econômica ou social. 

Eusebio Fernandez465 ainda traz um quarto critério, seria a necessária 

                                                           
463

 “Cuando hablamos de derechos fundamentales estamos refiriéndonos, al mismo tiempo a una 
pretensión moral justificada y a su recepción en el Derecho positivo. La justificación de la pretensión 
moral en que consisten los derechos se produce sobre rasgos importantes derivados de la idea de 
dignidad humana, necesarios para el desarrollo integral del ser humano”. PECES-BARBA 
MARTINEZ, Gregorio. Derechos Fundamentales, Especificación y discapacidad. In: CERVERA, 
Campoy. Igualdad, no discriminación y discapacidad: una visión integradora de las realidades 
española y argentina. Madrid: IDHBC-Dykinson, 2007, p. 353-375. ISBN 978-84-9849-045-9. P. 363. 
464

 FERRAJOLI, Luigi. Sobre los Derechos Fundamentales. Cuestiones Constitucionales. N. 22. P. 
113-136. 2006. 
465

 FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de la justicia y derechos humanos. Madri: Editorial Debate, 
1991. 
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vinculação do direito em tela com o princípio da dignidade da pessoa humana, logo, 

sendo, como já dito por Peces-Barba Martinez, somente considerados como 

essenciais os direitos que tenham fundamento na dignidade e que importem no 

pleno desenvolvimento dos seres humanos. 

Com relação ao primeiro critério, a promoção e manutenção da paz são 

eminentemente vinculadas com as possibilidades oriundas do Direito à Educação, 

que como previsto pela Organização das Nações Unidas, deve ser exercido em 

função de uma educação pluralista, compreensiva, e fundada nos Direitos 

Humanos466. 

O segundo parâmetro vinculado à igualdade sem gerar o olvido das 

diferenças, também é fruto de uma cultura que pode ser efetivada através do Direito 

à Educação467, pois com maior acesso a informação caem-se inúmeros preconceitos 

e promove-se a inclusão468. Incluso segundo Montesquieu a igualdade somente é 

possível mediante a educação469. 

O terceiro critério de análise trata-se de proporcionar uma maior defesa 

contra os abusos por parte daqueles que ameaçam o exercício dos Direitos 

Humanos. Com base nesse critério, o Direito à Educação proporciona um maior 

conhecimento dos direitos dos indivíduos proporcionando a eles a capacidade de 

procurar meios, justos, legais e legítimos para a defesa de seus direitos. 

O quarto critério seria a promoção da dignidade humana, de forma a 

proporcionar o desenvolvimento da pessoa humana, sendo este incluso um dos 

programas educacionais da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, chamado Educação para um Desenvolvimento Sustentável, com 
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UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION.UNESCO 
Guidelines on Intercultural Education. Paris, France: UNESCO, 2006. 
467

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION.A Human 
Rights-Based Approach to Education. New York: United Nations Children‟s Fund, 2007. 
468

UNITED NATIONS.The Right to Education.Disponível em 
<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-
education/>. Acesso em 03 de Agosto de 2012. 10hs 19min. 
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 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondát Barão de. O Espírito das Leis. Tradução de Cristina 
Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Título Original: L‟Esprit des Lois. 
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viés na dignidade humana e a preservação do planeta470. 

Com a análise destes critérios não se procura fazer uma distinção entre 

os Direitos Humanos Fundamentais, dado que estes são indivisíveis, mas de traçar 

uma diferenciação entre Direito Humanos Fundamentais e direitos471. 

Dadas as análises feitas nas partes anteriores, tem-se certeza do papel 

preponderante do Direito à Educação constante nas diversas cartas de Direitos 

Humanos, bem como na estrutura constitucional dos países analisados, e o seu 

reconhecimento por parte destes como um Direito Fundamental. 

Existe um indelével entendimento de que a Educação é um dos caminhos 

para o progresso dos seres humanos, no seu desenvolvimento pessoal, bem como 

para o desenvolvimento dos valores necessários para uma sociedade e uma 

comunidade, como os próprios valores da paz, igualdade e respeito472. 

Uma das mais completas conceituações da educação foi fruto de 

perspectiva feita por Montesquieu, para quem a educação somente é fonte de 

resultados se permeada e compatibilizada em suas três formas. 

A educação formal, aquela determinada pela educação escolar, feita nos 

bancos das mais variadas entidades educacionais em todo o globo, são claro parte 

de um sistema, no entanto não se constituem em solução única para todos os 

problemas, como afirmam alguns demagogos. 

A educação formal somente trará frutos se aquilo que for ensinado 

                                                           
470

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION.Education 
for Sustainable Development (ESD).Disponível em: 
<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development>. Acesso em 03 de Agosto de 2012.10hs 31 min. 
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 “This may all be true, but there still remain weighty arguments which militate in favour of 
distinguishing fundamental human rights from other human rights. Such fundamental rights can also 
be called elementary rights or supra-positive rights, i.e. rights whose validity is not dependent on their 
acceptance by the subjects of law but which are at the foundation of the international community…”. 
VAN BOVEN, Theo. Distinguishing Criteria of Human Rights. In: VASAK, Karel; ALSTON, Philip. The 
International Dimensions of Human Rights.Vol. 1. Santa Barbara: Praeger Editors, 1982. P. 43. 
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 DIAS, Túlio César. A Nação Sul Americana: uma proposta supranacional para a efetivação dos 
direitos humanos e da democracia no subcontinente. 2011. 127 fls. [Dissertação de Mestrado em 
Ciência Jurídica] Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS, Universidade do Vale 
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durante as aulas das crianças, adolescentes e adultos, tiver respaldo em sua vida 

social e familiar. Ensinar alguém de que o racismo é considerado errôneo e fruto de 

um imenso desrespeito aos Direitos Humanos é ineficaz se, durante o seu convívio 

social, o indivíduo se debate com uma sociedade que considera determinado grupo, 

caracterizado digamos que pela coloração da pele ou do cabelo, como inferior. 

O exemplo continua respaldado se, num determinado caso, é ensinado a 

um grupo de alunos que a mulher tem os mesmos direitos e deveres que qualquer 

outro cidadão, e sendo parte de um dos grupos vulneráveis socialmente falando, 

tenha inclusive direito a alguns dos ditames das ações afirmativas, e num segundo 

momento parte destes alunos se defronta com uma realidade familiar na qual a mãe 

é agredida verbal, moral e fisicamente pelo pai. 

Não é intenção do autor, que fique bem claro, determinar que o ensino 

formal deixe de ter seu caráter formador da moral humana. Quer apenas dizer que, 

para que seja plenamente eficaz, deve este processo ser acompanhado por 

discursos semelhantes nos âmbitos da família e da sociedade. 

Logo uma proposta de conceituação do Direito à Educação não deve se 

fazer restrita ao direito que determinada criança possa ter a educação primária, visto 

que a educação trata-se de um processo que não tem fim, que inicia-se no seio 

familiar e que se expande para a sociedade. 

A educação enquanto valor global representado pelos Direitos Humanos e 

pelas normas peremptórias de Direito Internacional deve ser formulada de forma que 

possibilite esta comutação, num texto que se faça representar por um princípio, 

dando margem de interpretação e de evolução do conceito, sendo aplicado por 

mandado de otimização, como referido por Alexy. 

O Direito à Educação deve ser entendido como o direito que possui 

qualquer pessoa, independentemente da idade que possua, de se manter em 

constante aprimoramento intelectual e social, que proporcionarão uma possibilidade 

de melhoria nas condições socioeconômicas e o desfrute dos outros direitos que 

compõem os Direitos Humanos. 
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5.2 DIREITO À EDUCAÇÃO COMO NORMA PEREMPTÓRIA INTERNACIONAL 

 

Seguindo o nosso estudo com relação a peremptoriedade do Direito à 

Educação, faz-se necessário verificar se este possui ou não os critérios necessários 

para que se possa, futuramente, considerá-lo e reconhecê-lo como parte do jus 

cogens internacional. 

Verificação esta que se faz necessária, pois se compactua com a teoria 

de que nem todas as normas se constituem em Direitos Humanos, como verificado 

no item anterior. Lógico que todas as normas devem estar em conformidade para 

com os enunciados normativos constantes das normas de Direitos Humanos 

Fundamentais o que acarreta em legitimidade, mas isso não quer dizer que todas as 

normas se revistam de caráter fundamental elas próprias473. 

Compactua-se ainda com a teoria de que as normas de Direitos Humanos 

constantes da Declaração Universal de Direitos Humanos compõem hoje o Costume 

Internacional, e em conformidade com as outras duas normas universais, os Pactos 

Internacionais de Direitos Civis e Políticos por um lado, e os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturas por outro, conformam o sistema positivado universal de Direitos 

Humanos. 

Ainda, em respeito a teoria do núcleo mínimo essencial474, composto por 

normas de Direitos Humanos, que é por sua própria natureza volátil de acordo com 

sua historicidade e evolução475, deve-se analisar em dados momentos históricos se 

um direito está ou não de acordo com as normas peremptórias de Direito 

Internacional. 

As normas cogentes de Direito Internacional Geral são também um 

núcleo essencial e mínimo do Direito Internacional, composto por normas de Direitos 

                                                           
473

 ACOSTA-LÓPEZ, Juana Inés; DUQUE-VALLEJO, Ana Maria. Declaración Universal de Derechos 
Humanos, norma de ius cogens? International Law: Revista Colombiana de Derecho 
Internacional. Bogotá, Colômbia. N. 12. P. 13-34. Edición Especial 2008. 
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 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais. Revista de Direito do Estado. V. 4. 2006. P. 23-51. 
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 Como visto nos capítulos anteriores com relação a historicidade, evolução e proibição do 
retrocesso social. 
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Humanos, mas isto não determina necessariamente que todas as normas 

constantes do sistema universal de Direitos Humanos estejam no núcleo de normas 

do jus cogens internacional476.  

Como visto, devem as normas dispositivas ser conformadas aos ditames 

das normas cogentes, sob pena de perda de legitimidade, de forma que as normas 

constantes do jus cogens internacional são em sua maioria determinações 

principiológicas 477 , que possibilitem a conexão com as outras normas de Direito 

Internacional. Vide a impossibilidade de derrogação das disposições das normas 

peremptórias de Direito Internacional478. 

Para que se possa incluir o Direito à Educação no rol das normas 

peremptórias há que se verificar se este preenche todos os requisitos, questão a que 

se dará início na sequência. 

 

5.2.1 Requisitos para as normas peremptórias 

 

Os requisitos para reconhecimento das normas peremptórias foram 

construídos no capítulo 2 deste trabalho, não se fazendo necessária a retomada da 

sua constituição, apenas da verificação de se o chamado Direito à Educação como 
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 “Third, owing to their range and heterogeneity, not all of the human rights of contemporary doctrine 
can plausibly be regarded as peremptory”. BEITZ, Charles R. The Idea of Human Rights. Oxford: 
Oxford University Press, 2009. P. 30. 
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 “The formulation in Article 53 of the Vienna Convention makes it likely that a new source of general 
norms is emerging. That new source, to the extent it exists, manifestly involves the community 
intention to create general norms directly. This is even referred to as a constitutional source. If the 
autonomous nature of jus cogens is accepted, it must be explained by extra-positivist factors, such as 
morality and humanity, and their link to transcendent community interest ”. ORAKHELASHVILI, 
Alexander. Peremptory Norms in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. p. 110-
1. 
478

 “This jus cogens is not disposable on the basis of the concurring derogation (Abweichung) by the 
parties. The code of obligation in humanitarian treaties is „absolute and admits of no derogations‟. As 
human rights treaties merely reflect the pre-existing standard of jus cogens, the parties may not retract 
them in reciprocal relations”. ORAKHELASHVILI, Alexander. Peremptory Norms in International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. p. 91. 



192 

 

delimitado no item 5.1479 é válido como norma juris cogentis. 

 

5.2.1.1 Generalidade/Universalidade da norma 

 

Vários são os autores que propugnam pela universalidade das normas de 

Direito Internacional, dentre eles Michael Perry480, James Griffin481, Jack Donnelly482, 

dentre inúmeros outros. Como também existe um sem números de autores que 

pregam pela relativização dos paradigmas de Direito Internacional, prioritariamente 

aos Direitos Humanos, considerando-os como imposição ou imperialismo velado dos 

países ocidentais, dentre estes Francescomaria Tedesco483 e Martii Koskenniemi484. 

Diferentemente destas aproximações filosóficas à questão da 

universalidade ou relatividade dos Direitos Humanos, farei uso do paradigma da 

prova485.  

O paradigma da prova não é muito utilizado tendo em vista sua 

dificuldade de sustentação dado o número excessivo de partes na Comunidade 

Internacional. Parte do princípio de que haveria a necessidade de prova de respeito 

de um determinado direito por todos ou praticamente todos os Estados para que se 

pudesse auferir a sua validade. 

Critério este completamente válido com relação à determinação feita para 

as normas peremptórias de Direito Internacional, que necessitam de serem 
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verificadas perante um número quase absoluto de países representantes de todas 

as famílias jurídicas486. 

Critério este que se procurou demonstrar ao fazer a análise dos inúmeros 

sistemas regionais de proteção, e onde este era inexistente, fazer uso de algumas 

constituições de países representativos de uma determinada realidade jurídica, e 

ainda mediante o cotejo exemplificativo das Cartas Constitucionais. Sendo na atual 

conjuntura 487 , 160 Estados signatários do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

Sendo que além destes, dentre signatários não ratificados e não 

signatários: Brunei, Burma (Myanmar), Malaysia e Singapura, como partes da 

organização do sudeste asiático estão vinculados por suas próprias normas; Os 

Estados-Unidos da América, Cuba, Belize, Antigua e Barbuda, Haiti, Saint Kitts e 

Nevis, Santa Lucia e São Tomé e Principe estão vinculados como parte da 

Organização dos Estados Americanos; Moçambique, Botsuana e África do Sul pela 

União Africana; e por fim, Comoros, Sultanato de Oman, Qatar, Reino da Arábia 

Saudita e Emirados Árabes Unidos pertencentes a Organização da Conferência 

Islâmica, responsável pela Declaração do Cairo de Direitos Humanos, também 

referendam o Direito à Educação. 

Num total de 180 países num universo de 193 pertencentes a 

Organização das Nações Unidas com a possibilidade de serem considerados 195 se 

flexibilizados os critérios, tendo em vista o pedido pendente da Palestina e do 

Kosovo. Bem como apresentado no cotejo constitucional feito anteriormente, o 

Direito à Educação não se trata de um anseio da população de um local geográfico 

determinado. 

Critério este considerado suficiente para refutar a perspectiva de que se 

trata de uma imposição de valores, além de refutar a teoria de que não passa de 
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orientação representativa apenas de parte da população mundial488. 

 

5.2.1.2 Reconhecimento do caráter peremptório 

 

Em todos os sistemas analisados o Direito à Educação compõe o rol dos 

Direitos Humanos Fundamentais, logo tendo reconhecidamente em todos os 

sistemas a sua força vinculativa dentre a estrutura dos mais variados ordenamentos 

jurídicos. 

Reconhecendo que as normas de caráter juris cogentis possuem 

peremptoriedade e que as normas de Direitos Humanos requerem essencialidade, 

dentre estas o Direito à Educação se faz presente de maneira preponderante dado o 

papel reconhecido pela Organização das Nações Unidas e outras modalidades de 

reconhecimento apresentadas anteriormente, para os quais, este direito é essencial 

e fundamental para o exercício de todos os outros direitos. 

Ao reconhecer a essencialidade do Direito à Educação em relação ao 

exercício e usufruto de todos os outros direitos, se reconhece a sua necessidade 

perante a Comunidade Internacional. 

Para Michael Bothe o reconhecimento específico do caráter peremptório 

de uma norma é subsidiário, visto que nunca aconteceu e nem tem previsão de 

acontecer, ao reconhecimento da essencialidade ou fundamentalidade de uma 

norma, cujo efeito acaba sendo o mesmo489. 

Sendo que o reconhecimento por parte da Comunidade Internacional 

pode ser aduzido em partes, no que se refere às normas peremptórias. Justifico. Ao 

analisar o reconhecimento por parte da Comunidade Internacional, feito na primeira 
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parte, fica determinado que as normas compositoras do jus cogens internacional 

devem ter sua essencialidade e peremptoriedade reconhecidas pela Comunidade 

Internacional como um todo.  

Situação esta que, importa na sustentada essencialidade dada pelos 

documentos apresentados na segunda parte da tese, mas que ainda carece de 

reconhecimento de sua peremptoriedade, situação esta que propugna pelo seu 

reconhecimento como lege ferenda, ou situação sócio-política que importará em 

afirmação de seu caráter peremptório num futuro próximo. 

Em analogia ao verificado no referido aos Costumes Internacionais, 

buscou-se com o cotejo comparativo dos sistemas e das Constituições, bem como 

com o rol das Constituições que reconhecem a fundamentalidade do Direito à 

Educação, que mesmo que não haja ainda ocorrido o reconhecimento específico de 

tal norma como peremptória, no caso de que esta situação viesse a ocorrer, estes 

Estados que já o reconhecem internamente teriam a tendência a fazer o mesmo no 

âmbito internacional. Havendo a refutação por maioria de uma hipotética situação de 

objeção por parte de um determinado Estado. 

Objeção esta que não surtiria o efeito desejado visto que não caberia no 

que concerne às normas peremptórias a figura do objetor insistente. No entanto 

seria possível gerar óbices no reconhecimento de sua generalidade ou 

universalidade. Situação esta que não se considera como sendo real no que se 

refere ao Direito à Educação, dado o seu reconhecimento ser efetivamente uma 

realidade para a quase totalidade dos Estados, figurando como parte do rol dos 

Direitos Humanos Fundamentais. 

Segundo Talbott esta peremptoriedade está fundamentada no caráter de 

que inúmeros direitos dependem de um julgamento de escolha, ou ponderação por 

parte de um povo ou de um indivíduo, e a função da ponderação entre dois direitos 

para que se faça uma escolha consciente por parte do indivíduo, seja por benefício 

ou próprio ou coletivo, só é possível mediante educação490. 
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5.2.1.3 Inderrogabilidade 

 

A inderrogabilidade de um determinado direito é fruto da sua constituição 

como parte do mínimo existencial e a teoria da proibição do retrocesso já estudada. 

Com base nesta teoria e linha de raciocínio, uma vez que um Direito 

Humano Fundamental seja reconhecido como possuindo este critério de 

sedimentação no Ordenamento Jurídico Internacional, este não é mais passível de 

derrogação por vontade unilateral, ou mesmo coletiva. 

Ao reconhecer que os direitos humanos refletem o status das normas de 

jus cogens internacional, as partes não podem retratar-se de seu conteúdo de 

maneira recíproca491. 

O conteúdo das normas de Direitos Humanos Fundamentais, 

reconhecidamente traduzido nos tratados internacionais, se tornamaterialmente 

inderrogáveis, em função do artigo 60 da Convenção de Viena do Direito dos 

Tratados de 1969492. Sendo que para este critério, a inderrogabilidade não significa 

imutabilidade ou não relativização perante situação extraordinária, de cunho 

extremo, questões estas já levantadas nas características das normas juris cogentis 

com enunciado normativo estabelecido de maneira principiológica. 

Ao elencar o Direito à Educação como parte do Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de parte da Organização das Nações 

Unidas, e os Estados signatários a ele, tornou este direito como parte dos direitos 

inderrogáveis em função do construto de direitos básicos existentes e a teoria da 

proibição do retrocesso. 
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5.2.1.4 Hierarquia normativa 

 

A hierarquia normativa é consequência do reconhecimento da 

peremptoriedade de uma norma, sendo plausível destacar que as normas de jus 

cogens funcionam como paradigma axiológico jurídico-positivo para o Ordenamento 

Jurídico Internacional, logo por decorrência da estruturação de um ordenamento 

jurídico, deve possuir hierarquia normativa com relação às outras normas493. 

Como diria Robert Kolb, as normas cogentes de Direito Internacional 

protegem os interesses fundamentais da Comunidade Internacional, de forma que 

sua influência perpassa a todas as normas pertencentes a esta seara do Direito, 

podendo ser inclusive chamadas de “l‟utilitas publica”494. 

Ainda sendo possível, creditada a Antônio Augusto Cançado Trindade, a 

possibilidade e visualização do Direito Internacional a partir de suas fontes materiais, 

e não somente formais, fruto de uma Consciência Jurídica Universal 495 , abrindo 

espaço para os Direitos Humanos como linguagem universal desta Comunidade 

Internacional496. 

Superioridade hierárquica esta que dará ao Direito à Educação, quando 

de seu efetivo reconhecimento, capacidade de estabelecer condutas aos variados 

Estados, em função de sua essencialidade para a Comunidade Internacional, 

prevenindo problemas como o apresentado pela menina paquistanesa Malala e sua 

luta pelo efetivo reconhecimento do Direito à Educação para as mulheres no sistema 

social dominado pelo Talibã497. 
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5.2.1.5 Exigibilidade pela comunidade internacional 

 

As normas que compõem o núcleo de normas de jus cogens internacional 

também compõem as normas costumeiras de Direito Internacional Geral. De 

maneira que as normas peremptórias são todas também consideradas como normas 

costumeiras, enquanto que, nem todas as normas costumeiras podem alegar 

possuírem o caráter de normas peremptórias. 

Ao afirmar este paradigma de conexão entre os dois tipos de normas de 

Direito Internacional, visto que grande parte da doutrina defende que as normas 

peremptórias são evoluções ou transformações das normas costumeiras, dá-se 

condições das normas cogentes de Direito Internacional serem exigidas da mesma 

maneiras que as normas costumeiras. 

As normas de Direitos Humanos previstas nos tratados internacionais de 

cunho universal, reconhecidas pela maioria absoluta, quase totalidade dos Estados, 

importa em reconhecimento através do tratado da existência de um Costume 

Internacional que vincula a todas as partes. 

Ao vincular todas as partes componentes da Comunidade Internacional 

possibilitam a estas alegarem a sua infringência em caso de descumprimento por 

parte de algum Estado498. 
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Assim sendo, em caso de descumprimento do Direito à Educação 

enquanto norma cogente de Direito Internacional por parte de um Estado, os outros 

Estados tem direito a exigir o cumprimento em nome da Comunidade Internacional. 

Segundo Christian Tomuschat a vinculação não deve ser feita com 

relação às normas costumeiras, mas sim com o Direito Internacional Geral, que seria 

um conjunto de normas, das mais variadas fontes, cujo objetivo é organizar o 

Ordenamento Jurídico Internacional, logo válido para todos e em todas as relações 

internacionais499. 

O Direito Internacional Geral não deve ser reduzido aos conceitos de 

Costume Internacional e dos Princípios Gerais, pois o artigo 30 da Corte 

Internacional de Justiça, apenas representa parte das fontes formais do Direito 

Internacional, havendo inúmeras fontes de Direito e principalmente de origem 

material500. 

Se válidas para todos em todas as situações também devem ser exigíveis 

por todos os membros desta comunidade, em função do seu caráter público e 

fundamental na organização da Comunidade Internacional501. 

 

5.2.1.6 Oponibilidade aos Estados 

 

A responsabilidade internacional, por questões não criminais, são sempre 

oponíveis ao Estado na seara Internacional. Não sendo diferente no que tange aos 
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Direitos Humanos502. 

Os atos dos Estados são passíveis de responsabilidade desde que se 

configurem como brechas de suas obrigações perante o Direito Internacional, seja 

por ato público, por omissão no cumprimento da obrigação503. 

Critérios estes que estão dispostos no Draft articles on Responsibility of 

States for International Wrongful Acts (Proposta de artigos sobre Responsabilidade 

de Estados sobre Atos Ilícitos), produzido pela Comissão de Direito Internacional 

aguardando aprovação por parte da Assembleia Geral da ONU504. 

Ambos os casos são passíveis de responsabilização perante a 

Comunidade Internacional, vide os inúmeros casos, inclusive envolvendo o governo 

brasileiro505, e ambos são passíveis de ocorrerem com o descumprimento da norma 

cogente do Direito à Educação506. 

 

5.2.1.7 Relativização em situações excepcionais 

 

Neste ponto se faz necessário fazer uma ressalva no que tange ao 

conceito de relativização em situações excepcionais. A relativização ocorre em 
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função da responsabilidade a ser imputada ao Estado infrator, e não à norma de jus 

cogens e a obrigação concernente a ela. Ideologia compatível com o que se verifica 

na seara penal. 

O Draft articles on Responsibility of States for International Wrongful 

Acts(Proposta de artigos sobre Responsabilidade de Estados sobre Atos Ilícitos), 

importa no que tange a responsabilidade em Direito Internacional, e esta proposta 

de texto normativo traz algumas situações em que a responsabilidade do Estado é 

afastada507. 

As analisaremos individualmente, incluso a sua questão concernente às 

normas peremptórias de Direito Internacional Geral, que infringem em si parte do 

que se supõe para as normas peremptórias. 

A primeira das hipóteses apresentadas no artigo 20 é o consentimento, 

pelo qual o consentimento das partes envolvidas poderia afastar a responsabilidade 

de qualquer uma delas por infringência da norma. 

Critério este completamente infundado no que tange às normas 

peremptórias cujo objetivo primário foi o de afastar do consentimento das partes 

questões de fundamental caráter público. 

O artigo 21 incorpora a segunda medida que seria a legítima defesa, pois 

segundo o texto do artigo a ilegalidade de uma medida deixa de ser ilegal quando 

ela se torna um meio legítimo para a defesa dentro dos limites estabelecidos pela 

Carta da ONU. 

Esta determinação tem vinculo estrito com a norma peremptória que 

impede a utilização da força como meio de solução de litígios, tendo inclusive as 

suas hipóteses previstas na Carta da ONU, em conformidade com o texto do artigo 

21. No entanto, não possui correlação com o Direito à Educação, visto que este não 
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será considerado, dado os conhecimentos e status atual da sociedade humana, 

como meio ilícito constituinte de medida legítima para a defesa. 

O artigo 22 estabelece que a responsabilidade é afastada de um Estado 

se a medida infringente foi tomada como contramedida em função de um ato 

primário, ilegal, por parte da contraparte na obrigação jurídica. 

Caso este que também se comportaàs questões concernentes a 

embargos ou outras penas aplicadas como contramedidas em função de 

descumprimento de norma internacional por meio de um Estado. 

Como a hipótese anterior, nesta também não se verifica a possibilidade, 

mediante o atual estágio evolutivo da sociedade humana, uma hipótese em que o 

descumprimento do Direito à Educação fosse usado com este propósito, dado a sua 

total incapacidade para obtenção do fim proposto, ou seja, a desistência do ato ilegal 

por parte do infrator primário. 

A quarta hipótese se reporta à questões de força maior, em Direito 

Internacional utilizada sua contraparte francesa force majeure. Seria a ocorrência de 

uma força irresistível ou um evento completamente imprevisível, além das 

possibilidades de controle do Estado, tornando a obrigação materialmente 

impossível de ser performada. 

O próprio artigo 23 aplica duas exceções: 1 – no caso de contribuição, 

mesmo que parcial, por parte do Estado infrator para o resultado que o impossibilitou 

de cumprir a obrigação; ou 2 – este mesmo Estado, sabendo dos riscos da 

atividade, resolveu assumi-los. 

Este hipótese verifica-se materialmente vinculável ao Direito à Educação, 

sendo possível dar exemplos claros de como o exercício deste direito pode ser 

prejudicado por uma situação que fuja ao controle do Estado, sendo materialmente 

impossível concluí-la. 

O primeiro exemplo que se pode dar é o terremoto que assolou a ilha do 

Haiti, tornando grande parte da população desabrigada, necessitada prioritariamente 
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de meios de subsistência e de assistência médica que em 2010 importaram na 

inaplicabilidade do exercício da obrigação do Direito à Educação. 

O segundo exemplo pode ser subdividido, os Tsunamis que atingiram as 

ilhas do Pacífico em 2004 e o que atingiu o Japão em 2010, sendo ambos exemplo 

claro de afastamento da responsabilidade pelo descumprimento da norma constante 

do Direito à Educação. 

Ressalvando-se que ambos os caso, e em todos os que se consegue 

imaginar, o afastamento da responsabilidade é temporário, havendo a necessidade 

de readaptação assim que as causas da force majeure deixem de incidir. Novamente 

dando como exemplo o Estado japonês que gradualmente retorna a sua vida 

cotidiana. 

A quinta hipótese trazida é a do distress, que seria mais bem traduzida ao 

vernáculo jurídico brasileiro como inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista 

os valores em conflito no momento da ponderação de princípios. 

Critério este que adota também suas hipóteses de exceção, a primeira 

delas é idêntica, não dar causa ao fato que impossibilita a obrigação de ser 

cumprida, e se o ato for passível de criar um efeito igual ou pior às condições 

sociais. 

Hipótese esta que é possível de se imaginar aplicável ao Direito à 

Educação que, como visto na segunda parte deste trabalho, deve ser abordado 

dada a sua estrutura como enunciado normativo na modalidade de princípio.  

Ao utilizar-se a modalidade de princípio, faz-se uso da aplicabilidade por 

mandado de otimização, sendo em muitos casos necessária a ponderação entre 

outros princípios, e dadas às características da situação o direito que venha a ser 

afastado temporariamente venha a ser o Direito à Educação. 

Critério este que no que tange ao Direito de Educação se assemelhará 

muito aúltima hipótese apresentada pela proposta normativa, que é o estado de 

necessidade, constante do artigo 25.  
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Que discorre que é afastada a responsabilidade uma vez que não se 

visualize uma alternativa para o Estado para salvaguardar um interesse essencial de 

um grave e iminente perigo, que não pode ter sido causado pelo próprio Estado. 

Sendo a lógica atribuída condizente com a justificativa apresentada na 

hipótese anterior no que tange ao Direito à Educação. 

O artigo 26 trata especificamente das normas peremptórias, com a 

redação: “Nada neste capítulo preclui a ilegalidade de qualquer ato de um Estado 

que não esteja em conformidade com uma obrigação oriunda de uma norma 

peremptória de Direito Internacional Geral”508. 

Questão esta que pode ser debatida de maneira simples. Ao não abrir 

espaço para relativização da responsabilidade fruto de uma norma peremptória de 

Direito Internacional Geral, a Comissão de Direito Internacional faz a vinculação 

errada ao enunciado normativo destas normas. 

Não é passível de nenhuma hipótese de afastamento da responsabilidade 

as normas que sejam enunciadas na modalidade de regra, exemplo: é proibida a 

tortura ou o tratamento desumano em qualquer situação. Esta é uma norma juris 

cogentis que não é passível de nenhuma hipótese de relativização. 

Mas façamos uso de outra tão usual quanto, normalmente o maior bem 

jurídico a ser tutelado pelo direito se nomina como sendo a vida. Uma norma 

peremptória de Direito Internacional concernente ao direito à vida teria como 

provável texto: a vida enquanto bem essencial deve ser protegida de todas as 

formas, sendo proibida qualquer situação em que esta seja utilizada como meio de 

pena. 

Hão de concordar que o texto expressa-se tanto na modalidade princípio, 

quando fala da proteção em todas as formas possíveis, e na modalidade de regra, 

                                                           
508

 “Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity 
with an obligation arising under a peremptory norm of general international law”. (Tradução 
livre).UNITED NATIONS.Draft articles on Responsibility of States for International Wrongful 
Acts, with commentaries. International Law Commission at its 53 session, 2001, submitted to the 
General Assembly in the report A/56/10). Available at: <http://untreaty.un.org/ilc 
/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf>. Acessed in 05 Aug. 2012. 18hs 18min. 
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quando proíbe que a perda da vida seja utilizada como pena pelo Direito. 

No entanto, existe no próprio Direito Internacional Geral a norma 

peremptória de proibição do uso da força, perante a qual a guerra não deve ser 

utilizada como meio de solução de litígios, mas a própria Comunidade Internacional 

estipulou as suas exceções, como na legítima defesa, e na manutenção da 

segurança coletiva509. 

Durante o estado de guerra, esta somente é possível com o sacrifício da 

vida, pois os combatentes em guerra têm o objetivo de destituir o outro de sua 

posição antagônica, que o leva à morte ou à rendição, visto que se deve dar respeito 

à população não combatente e àquele que renuncia às armas e enquadra-se como 

civil. 

Então se apresentam aqui dois outros incontestáveis exemplos de normas 

peremptórias de Direito Internacional Geral, que são passíveis de flexibilização, de 

relativização, sem perderem o seu caráter de peremptoriedade e nem de 

obrigatoriedade perante a Comunidade Internacional. 

Logo, como conclusão lógica a determinação de impossibilidade de 

relativização em situações extremas não é compatível com todos os conceitos de 

normas cogentes, devendo ser afastado por incapacidade, ou melhor, falta de 

coerência na aplicação perante as normas de jus cogens. 

 

5.3 ANÁLISE DA VALIDADE DOS CRITÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DO 

INSTITUTO, E SUA POSSIBILIDADE DE APLICABILIDADE EM OUTROS 

PROCEDIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS SOCIAIS 

 

O procedimento aqui estabelecido na análise de um direito enquanto 

humano e peremptório considera-se válido para a análise de outros direitos que não 

o Direito à Educação, podendo ser aplicado de maneira objetiva a outros institutos 

                                                           
509

 Situação que será abordada no próximo capítulo. 
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jurídicos. 

No que tange à análise do Direito à Educação, devido ao preenchimento 

de todos os requisitos levantados pela doutrina atual, o mesmo pode ser 

considerado, sem demagogias, como um dos Direitos Humanos de cunho social, 

que prova o seu caráter de essencialidade. 

Ao cumprir com as designações de promoção da paz, de igualdade, de 

prevenção de abusos do uso da força, de respeito a dignidade da pessoa humana, e 

além, de promoção dos Direitos Humanos como um todo, o Direito à Educação é 

propriamente um exemplo, no melhor sentido da palavra, de um Direito Humano 

Fundamental. 

Ainda, resta sustentada, mediante a utilização dos requisitos e 

características estabelecidas no estudo da doutrina, a sua validade como critério 

material de formação, ordenação e conformação da Comunidade Internacional ao 

ser reconhecida como uma norma de jus cogens. 

Visto que os critérios, como de universalidade, reconhecimento, 

inderrogabilidade, hierarquia normativa, exigibilidade pela Comunidade 

Internacional, oponibilidade aos Estados e relativização perante situações extremas, 

foram todos abordados, conferindo o caráter material de norma cogente ao Direito à 

Educação. 

Reconhecimento este que já foi dado à outros direitos, como é o caso da 

autodeterminação dos povos (pela Corte Internacional de Justiça no caso do Timor 

Leste, envolvendo Portugal e Austrália em 1995); proibição da tortura (Tribunal 

Internacional Penal para a Ex-Iugoslávia, durante a década de 90, também conferido 

pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Al-Adsani contra Reino 

Unido2001); proibição do genocídio (Corte Internacional de Justiça 2006, demanda 

entre o Congo e Ruanda em 2006e posteriormente na Convenção do Genocídio 

analisada em 2007); direito humanitário (Corte Internacional de Justiça caso das 

Armas Nucleares 1996 e na opinião consultiva sobre o Muro separando Israel e 

Palestina em 2004); igualdade (Corte Interamericana de Direitos Humanos opinião 
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consultiva número 18). 

Apesar do Direito à Educação não ter sido considerado especificamente 

como norma de jus cogens, os Direitos Humanos já foram considerados como 

princípios fundamentais (fundamental principles) no caso do Pessoal Diplomático 

Consular dos Estados Unidos na demanda contra o Irã, questão analisada pela 

Corte Internacional de Justiça em 1979510. 

Tendo em vista esta estrutura, e as defesas feitas em nome do 

reconhecimento de um caráter diferenciado aos Direitos Humanos na teoria do 

Direito Internacional Geral511, e a sua necessidade de maior efetividade, é que se 

propõem as análises feitas neste trabalho512. 

O reconhecimento de uma norma como parte do jus cogensinternacional, 

na atual conjuntura do Direito Internacional significa reconhecer o seu caráter 

fundante, essencial, conformativo e formativo da Comunidade Internacional, como 

diria o juiz Antônio Augusto Cançado Trindade513. 

Mas não mais do que isso. Segundo Hannikainen, as normas de jus 

cogens internacional possuem alguns pontos criticáveis, quatro para ser mais 

específico514. 

A primeira crítica é sobre a sua indefinição de conteúdo. Não se pode 

aplicar uma norma que não se sabe exatamente qual o seu conteúdo. Questão esta 

relevante, mas facilmente respondida. O conteúdo das normas peremptórias de 

Direito Internacional Geral foi deixado sem especificação de conteúdo por dois 

motivos específicos: o primeiro para que a lista não gerasse a impressão de que 

aqueles direitos que não constassem do rol não possuiriam caráter de 
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. 
ICJ Reports, 1980. 
511

 D‟AMATO, Anthony.  Human Rights as Part of Customary International Law: A Plea for Change of 
Paradigms. Georgia Journal of International and Comparative Law.Vol 25. p. 47-98. 1995-1996. 
512

 BIANCHI, Andrea. Human Rights and the Magic of Jus Cogens.The European Journal of 
International Law.Vol. 19.2008. P. 491-508. 
513

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Jus Cogens in Contemprary International Law. The 
United Nations Audiovisual Library of International Law. 2011. Disponível em: <http://untreaty.un.org 
/cod/avl/ls/Cancado-Trindade_IL.html>. Acesso em 06 Agosto de 2012.16hs 27min. 
514

 HANNIKAINEN, Lauri. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical 
development, criteria, present status. Helsinki: Finnish Lawyer‟s Publishing Company, 1988. P. 202 
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peremptoriedade; e o segundo, de que com a necessidade de discussão de todos os 

possíveis candidatos a normas peremptórias, as Convenções de Viena sobre o 

Direito dos Tratados seriam infinitas, intermináveis. 

Ao não exaurir o conceito de normas cogentes de Direito Internacional 

mediante um rol, a Comunidade Internacional pode em determinado momento fazer 

uma análise, como a que foi feita sobre o Direito à Educação, verificando se uma 

norma possui ou não o caráter de norma peremptória. 

Com isso garante-se a possibilidade evolutiva do conceito e de seu 

conteúdo, acompanhando as mudanças de uma sociedade dinâmica como é a 

Comunidade Internacional, sendo neste momento muito útil o conceito de Princípios 

Gerais de Direito Internacional, como discorrido por Fitzmaurice515. 

A segunda crítica é apontada com relação a falta de aceitação das 

condições em que foi criado o instituto das normas peremptórias por todos os 

Estados da Comunidade Internacional, questão esta que será abordada na primeira 

parte do próximo capítulo. 

A terceira crítica é proveniente da necessidade de declaração de nulidade 

por um tribunal internacional com base na fundamentação de uma norma 

peremptória, critério este que é vincular a efetividade de uma norma à sua 

consequência. 

A norma não se torna válida pela sua aplicação, e sim é aplicável por ser 

válida, sendo este critério uma total inversão dos conceitos de Direito. A norma 

jurídica não pode, lógica, formal e materialmente, ter a sua validade reduzida a partir 

do momento de sua primeira efetiva aplicação516. 

Por fim possuindo como última crítica, a incapacidade da Comunidade 

                                                           
515

 FITZMAURICE, Sir Gerald. The General Principles of International Law.Recueil des Cours – 
Collected courses of the hague academy of international law.Tomo 92. Haia: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1957. 
516

 “It appears sometimes to be supposed that rules of Law are binding IF, and because, they are 
enforceable. This view is clearly incorrect: indeed, it is the reverse of correct. The law is not binding 
because it is enforced: it is enforced because it is already binding”. FITZMAURICE, Sir Gerald. The 
Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement.The Modern Law 
Review. Vol. 19. N. 1. P. 1-13. Jan. 1956. P. 1-2. 
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Internacional de reagir a contento na eventualidade de um tratado ou ato estatal 

efetivamente infringir os ditames das normas peremptórias. Crítica esta que é o 

objeto de prospectiva desta tese que se fará na segunda parte do próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO 6 

PROPOSTA DE ALARGAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS 

TRIBUNAIS REGIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

 

O sexto e último capítulo desta tese analisará dois pontos nevrálgicos da 

questão do Direito Internacional Geral atual, com base nos estudos feitos até aqui, 

respondendo às questões de legitimidade dos institutos com base no consentimento, 

e da falta e efetividade ou de instrumentos jurídicos que tornem tais demandas 

efetivas. 

Para tanto, será analisada num primeiro instante a superação da teoria 

voluntarista do Direito Internacional, iniciada com a Paz de Vestfália em 1648, tendo 

como base o instrumental do jus cogens internacional. 

Num segundo momento será analisada a hipótese possível de, com base 

na superação da teoria voluntarista do Direito Internacional, de alargamento da 

competência adjudicatória dos Tribunais Regionais de Direitos Humanos através do 

instrumento jurídico do jus cogens. 

Ambos os procedimentos se consubstanciarão em princípios vinculados 

às matérias de Direitos Humanos, que são o objeto específico deste estudo, quais 

sejam, os princípios da máxima efetividade, aplicação da norma mais favorável ao 

indivíduo e o princípio da interpretação autônoma. 

O princípio da máxima efetividade no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos está vinculado à “assegurar às disposições convencionais seus efeitos 
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próprios, evitando-se que sejam consideradas meramente programáticas” 517 . O 

referido princípio tem como escopo prioritário tornar as disposições normativas 

efetivamente à disposição dos indivíduos destinatários da norma518. 

O princípio da interpretação autônoma do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos propugna que as normas jurídicas constantes de matéria relativa 

a Direitos Humanos, não estão adstritos a termos e interpretações destes termos 

dadas pelos direitos internos dos países, sendo adotada a interpretação particular 

dos Direitos Humanos. 

Ao fazê-lo proporciona-se a interpretação que possua o caráter mais 

favorável ao destinatário da norma, que seria o próximo princípio, ao se desvincular 

a interpretação das interpretações ocorridas nos variados sistemas jurídicos 

internos, possibilita-se uma variedade de opções interpretativas, podendo o jurista 

aplicar ao caso concreto aquela que seja mais favorável ao indivíduo, vez que 

objetivo primário da norma. 

Feita esta introdução passa-se a analisar os temas propostos para este 

capítulo com a ressalva de que serão apresentados primeiramente as estruturas 

básicas para posterior propostas de mudança de paradigma relativa aos objetos de 

estudo. 

 

6.1 SUPERAÇÃO DA TEORIA VOLUNTARISTA COM BASE NA TEORIA DO JUS 

COGENS INTERNACIONAL 

 

                                                           
517

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos 
humanos. V. 2. Porto Alegre: SAFE, 1999. P. 27. 
518

 Dá-se como exemplo o caso apresentado por André Carvalho Ramos: “O caso Söering da Corte 
Européia de Direitos Humanos fornece exemplo da aplicação prática desse princípio. A Comissão 
Européia, então existente, processou o Reino Unido pela violação do artigo 3 da Convenção Européia 
de Direito Humanos, referente ao direito a não sofrer tratamento desumano ou degradante, que seria 
infringido pela iminente extradição do Sr Söering aos Estados Unidos. A Comissão sustentou que a 
pena de morte nos Estados Unidos era fixada em processo penal tortuoso, o que sujeitava o 
condenado ao chamado „death row‟, corredor da morte, por anos a fio, até que finalmente a pena 
fosse aplicada. Assim, a espera no chamado „corredor da morte‟ seria tratamento desumano, 
devendo o Reino Unido não extraditar o Sr. Söering”. RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos 
Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 53. 
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Como visto no primeiro capítulo desta tese, o Direito Internacional, 

historicamente, foi considerado como diverso dos sistemas jurídicos nacionais. Nos 

dizeres de Malcolm Shaw, enquanto todas as sociedades minimamente 

desenvolvidas a estrutura legal é hierarquizada com verticalização de sua 

autoridade, enquanto que o Direito Internacional é horizontal, devido a igualdade de 

soberania que todos os Estados possuem519. 

Muito dessa estrutura se deve ao Positivismo, que em detrimento da 

doutrina naturalista, trouxe uma conotação mais científica, com características 

empiricistas, ao estudo do Direito, como já visto, tendo como expoente jurídico a 

figura de Hans Kelsen. 

Levando ao sistema instaurado pela Paz de Vestfália, na qual todos os 

Estados, europeus no momento, foram reconhecidos como soberanos tendo direitos 

absolutos sobre sua população e território, podendo entrar em acordos de vontades 

com os outros membros desta mesma comunidade. 

Por isto o caráter de horizontalidade presente no Direito Internacional, 

intrinsecamente vinculado com a noção de soberania atribuído aos Estados. 

Critérios estes perfeitamente compreensíveis dados os objetivos das figuras políticas 

no momento em questão, ressalte-se 1648520. 

A teoria construída a partir do paradigma positivista para a estrutura do 

Direito Internacional vinculando-o à vontade das partes, de maneira que o mesmo 

estivesse em conformação com a horizontalidade que lhe conformava foi estruturada 

por Jellinek521 e Triepel522. 

Segundo Ronald Dworkin, em trabalho publicado postumamente, é 
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 SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
520

 “El Estado soberano no podía admitir competidores. Si se hubiese permitido una concurrencia, el 
Estado habría dejado de ser políticamente el „todo‟ para pasar a ser simplemente una „parte‟ de 
sistemas políticos más comprensivos, con lo que inevitablemente se habría puesto en cuestión la 
soberanía y, con ello, la esencia misma de la estatalidad”. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho 
dúctil. Colección Estruturas y Procesos. Madrid: Editorial Trotta, S.A., 1999. P. 10.  
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 OLIVEIRA MOREIRA, Thiago. O Direito Internacional e as normas de jus cogens: uma questão 
filosófica. Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade. FIDES, Natal. V. 3. N. 1. 
Jan./jun. 2012. 
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 SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
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tentador vincular o Direito Internacional ao exercício da vontade, pois o torna 

compatível com a doutrina da soberania do Estado, concomitantemente com a teoria 

do consenso ungida no contratualismo social523. 

Sendo este o modelo de um direito de coexistência como defendido por 

Wolfgang Friedmann, em detrimento de um sistema que proporcionasse a 

cooperação entre os sujeitos de um sistema jurídico524. 

Essa estruturação já era objeto de críticas devido a sua incapacidade de 

explicação na fundamentação da obrigatoriedade das normas costumeiras 525 , e 

passou a ser completamente incapaz de responder aos fundamentos das normas 

peremptórias de Direito Internacional526. 

Para Alfred Verdross a fundamentação do Direito Internacional subsiste 

num sistema de respeito ao direito natural, que já foi objeto de crítica em momento 

anterior desta tese 527 . Sendo esta teoria adaptada para os dias de hoje com a 

nomenclatura de objetivistas em contraposição aos voluntaristas528. 

                                                           
523

 “I draw this conclusion: we cannot take the self-limiting consent of sovereign nations to be the basic 
ground of international law. The temptation to do so is understandable. It makes international law 
compatible, as I said, with the doctrine of state sovereignty. It also resonates with a very popular 
conception of political legitimacy: that coercive dominion can be justified only by the unanimous 
consent of those subject to that dominion. That conception of legitimacy generated the social contract 
tradition in political philosophy and the artificial conceptions of consent that were necessary to sustain 
that tradition”. Tradução livre: “Eu chego a esta conclusão: nós não podemos pegar o conceito de 
soberania auto-limitada das nações para ser o fundamento do Direito Internacional. A tentação para 
fazê-lo é compreensível. Torna o Direito Internacional compatível, como eu disse, com a doutrina da 
soberania estatal. Também ressoando com uma concepção de legitimidade política muito popular: a 
de que o domínio coercitivo somente pode ser justificado pelo consenso dos sujeitos desse domínio. 
Esta concepção de legitimidade gerada na filosofia política pela tradição do contrato social e através 
da concepção artificial de consenso necessárias para sustentar esta tradição”. DWORKIN, Ronald. A 
New Philosophy for International Law.Philosophy & Public Affairs. V. 41. No. 1. 2013. Wiley 
Periodicals, Inc. p. 10. 
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 FITZMAURICE, Sir Gerald. The Foundations of the Authority of International Law and the Problem 
of Enforcement.The Modern Law Review.Vol. 19. N. 1. P. 1-13. Jan. 1956. 
526

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The international Law of human rights at the dawn of the 
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1999. 
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 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Publico. Tradução de Antonio Truyol y Serra. 
Madrid: Aguilar, 1980. Título Original: Völkerrecht. 
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 Havendo também a nomenclatura de processualistas e filósofos, atribuída por HONGJU KOH, 
Harold. Why do Nations Obey International Law?.The Yale Law Journal.Vol 106. 1996-7. P. 2599-
2659.  
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Para estes o fundamento do Direito Internacional “advém da existência de 

princípios (metaprincípios) e normas superiores (metanormas)” 529 . Teoria esta 

plenamente vinculada à estrutura dos Direitos Humanos enquanto fundamento do 

Ordenamento Jurídico Internacional. 

Apesar de poder explicar os institutos jurídicos das normas de Direitos 

Humanos e o instituto jurídico das normas peremptórias, não se pode dizer que não 

haja uma mescla entre os dois sistemas, ocasionando uma teoria mista. 

Dworkin ao debruçar-se sobre o Direito Internacional encontra uma 

solução mista, que proporciona o reconhecimento da validade do Direito 

Internacional, não com base no reconhecimento individual, mas sim com base no 

princípio da saliência/proeminência. 

 

Este é o princípio da saliência/proeminência: Se um número significante 
de Estados, encampando uma população significante, desenvolve um 
código de práticas acordado, seja por tratado ou qualquer outra forma de 
coordenação, então subsiste ao menos um dever prima facie por parte 
dos outros Estados de se submeter a tal prática de igual forma, com o 
importante proviso de que este dever somente se mantém se uma prática 
generalizada neste sentido, expandindo nesta direção, melhorasse a 
legitimidade do Estado subscrevente e a ordem internacional como um 
todo. Se algum conjunto humano de princípios limitassem as ocasiões 
justificantes da Guerra e os meios para se fazer a Guerra ganhassem 
grande aceitação, por exemplo, então os oficiais de outras nações 
pertinentes teriam o dever de abraçar e cumprir este conjunto de 
princípios530. 
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 OLIVEIRA MOREIRA, Thiago. O Direito Internacional e as normas de jus cogens: uma questão 
filosófica. Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade. FIDES, Natal. V. 3. N. 1. 
Jan./jun. 2012. P. 32. 
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 “This is the principle of salience: If a significant number of states, encompassing a significant 
population, has developed an agreed code of practice, either by treaty of by other form of 
coordination, then other states have at least a prima facie duty to subscribe to that practice as well, 
with the important proviso that this duty holds only if a more general practice to that effect, expanded 
in that way, would improve the legitimacy of the subscribing state and the international order as a 
whole. If some humane set of principles limiting the justified occasions of war and means of waging 
war gains wide acceptance, for instance, then the officials of other pertinent nations have a duty to 
embrace and follow that set of principles” (Tradução livre). DWORKIN, Ronald. A New Philosophy for 
International Law.Philosophy & Public Affairs. V. 41. No. 1. 2013. Wiley Periodicals, Inc. p. 19. 
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De forma que o princípio da saliência/proeminência determinaria a sua 

validade em função de um reconhecimento abrangente e majoritário da norma, em 

função de um interesse público coletivo, ao invés da norma voluntária individualista, 

dando desta maneira, validade incluso para as normas costumeiras e peremptórias 

de Direito Internacional Geral531. 

Princípio este que se desdobra não apenas no reconhecimento do Direito 

Internacional como um todo, mas inclusive no reconhecimento do caráter jurídico 

dos deveres a serem absorvidos por todos os Estados, novos ou velhos, aceitando 

as normas ou não. 

 

Segue que a obrigação geral de cada Estado para melhorar sua 
legitimidade política inclui uma obrigação de tentar melhorar o sistema 
internacional como um todo. Se um Estado pode auxiliar na melhoria da 
ordem internacional de forma que aumentasse a legitimidade de seu 
próprio governo coercitivo, então este teria a obrigação de fazer o 
possível nesta direção. Claro que esta obrigação demanda apenas, nas 
dadas circunstâncias, o factível. Não requer que qualquer Estado ignore a 
divisão do mundo em Estados distintos e que suponha que isso traga a 
mesma responsabilidade para os cidadãos de diferentes países do que 
traga aos seus próprios nacionais. Mas isto requer a aceitação do Estado 
em limitações compartilhadas e factíveis em seu próprio poder532. 

 

                                                           
531

 “The principle of salience provides a better account of the sources of international law set out in 
Article 38 of the International Court Statute than the consent theory can offer. We noticed earlier that 
the consent theory made a good part of Article 38 circular and unhelpful. The salience principle 
provides much better support for the sources that are named in that Article, though with the important 
proviso I mentioned added. It supports them individually: it explains the demand of costumary 
international law, for instance. The more general principle I called the principle of mitigation, from 
which the salience principle flows, itself explains the idea of aius cogens”.DWORKIN, Ronald. A New 
Philosophy for International Law.Philosophy & Public Affairs. V. 41. No. 1. 2013. Wiley Periodicals, 
Inc. p. 21. 
532

 “It follows that the general obligation of each state to improve its political legitimacy includes an 
obligation to try to improve the overall international system. If a state can help to facilitate an 
international order in a way that would improve the legitimacy of its own coercive government, then it 
has a political obligation to do what it can in that direction. Of course that obligation demands only 
what, in the circumstances, is feasible. It does not require any state to ignore the division of the world 
into distinct states and suppose that it has the same responsibilities to citizens of other nations as it 
has to its own. But it does require a state to accept feasible and shared constraints on its own power” 
(Tradução livre) . DWORKIN, Ronald. A New Philosophy for International Law.Philosophy & Public 
Affairs.V. 41. No. 1. 2013. Wiley Periodicals, Inc. p. 17. 
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Os fundamentos de validade material do Direito Internacional estão 

plenamente vinculados em função de uma teoria objetivista, enquanto que os 

fundamentos de validade formal, seja para os tratados, seja para os costumes 

(opinio juris), dependem em certa medida da vontade dos Estados. 

Dada esta verticalização necessária533, em vista da questão material do 

Direito Internacional, serão apresentados dois institutos que demonstram essa 

superação do voluntarismo. 

 

6.2.1 Comunidade Internacional 

 

A Comunidade Internacional enquanto sistema de convívio social e 

enquanto sistema normativo é passível de diferenciação. A mais referenciada sendo 

a atribuída a Hedley Bull, para o qual um sistema “é formado quando dois ou mais 

Estados (políticas entre pares/terminais) possuem suficiente contato entre elas, e 

possuem suficiente impactos nas decisões de ambas, fazendo com que estas se 

comportem – ao menos em alguma medida – como parte de um todo”534. Sendo este 

conceito, na visão de Jack Donnelly, mecanizado, ao reduzir o sistema internacional 

ao impacto que as decisões de um país influenciariam o outro, levando-os a agir em 

conjunto535. 

Enquanto que a sociedade internacional “existe quando um grupo de 

Estados (políticas entre pares/terminais), conscientes de certos interesses e valores 

comuns... concebem a si mesmos como estando ligados por um grupamento de 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Jus Cogens in Contemprary International Law. The 
United Nations Audiovisual Library of International Law. 2011. Disponível em: < 
http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/Cancado-Trindade_IL.html>. Acesso em 06 Agosto de 2012. 16hs 
27min. 
534

 “is formed when two or more states [terminal/peer polities] have sufficient contact between them, 
and have sufficient impact on one another‟s decisions, to cause them to behave – at least in some 
measures – as part of a whole” (Tradução livre). BULL, Hedley. The Anarchical Society: A Study of 
Order in World Politics. New York: Columbia University Press, 1977. P. 9-10. 
535

 DONNELLY, Jack. The Constitutional Structure of International Societies.Denver, Colorado: 
2006. Digitado. Disponível em: <http://mysite.du.edu/~jdonnell/papers.htm>. Acesso em: 08 Agosto 
2012. 17hs 13min. 
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normas comum em suas relações entre si, e dividem-se no trabalho de instituições 

comuns”536. 

Segundo Jack Donnelly, esta teoria apresentada por Bull é, mormente 

sociológica, dependendo de complementação para que se faça compreensível. 

Para o jurista americano a sociedade internacional é constituída pela 

interação entre: a) valores culturais hegemônicos 537 ; b) princípios e práticas de 

legitimidade internacional; c) instituições internacionais fundamentais; e d) princípios 

e práticas de legitimidade interna538. 

Ao referir-se aos princípios e práticas de legitimidade internacional, Jack 

Donnelly propugna pelos princípios e práticas que designam o status e alocam a 

jurisdição dos direitos e deveres particulares de pertencimento à sociedade 

internacional.  

No que tange aos princípios e práticas de legitimidade interna, referencia 

os valores e práticas que são comumente compartilhados pela sociedade 

internacional, causando reflexos em suas atuações perante a coletividade. 

Os valores culturais hegemônicos seriam correlatos às estruturas culturais 

predominantes em determinados períodos de influência, como já ocorreu com os 

valores cristãos, e com valores europeus durante a idade média. 
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 “exists when a group of states [terminal/peer polities], conscious of certain common interests and 
common values ... conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with 
one another, and share in the working of common institutions” (Tradução livre). BULL, Hedley. The 
Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press, 1977. 
P. 13. 
537

“Por outro lado, a organização de uma „cidadania multicultural‟ exige políticas e regulamentações 
que abalam a fundamentação nacional da solidariedade dos cidadãos transformada em uma segunda 
natureza. Nas sociedades multiculturais, torna-se necessária uma „política de reconhecimento‟, 
porque a identidade de cada cidadão singular está entretecida com as identidades coletivas e não 
pode prescindir da estabilização em uma rede de reconhecimentos recíprocos. O fato de que o 
indivíduo é dependente de tradições divididas de modo intersubjetivo e de comunidades que marcam 
a identidade explica por que em sociedades diferenciadas culturalmente a integridade da pessoa 
jurídica individual não pode ser assegurada sem a igualdade dos direitos culturais”. HABERMAS, 
Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São 
Paulo: Littera Mundi, 2001. Título Original: Die postnationale Konstellation: Politische Essays. p. 94. 
538

 DONNELLY, Jack. The Constitutional Structure of International Societies.Denver, Colorado: 
2006. Digitado. Disponível em: <http://mysite.du.edu/~jdonnell/papers.htm>. Acesso em: 08 Agosto 
2012. 17hs 13min. 
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Sobre as instituições internacionais fundamentais relaciona o conceito 

com as práticas de procedimento, identificação e regulação exercidas pelas 

instituições. Justifica alegando que a sociedade é composta tanto por seus 

mecanismos de interação quanto por seus atores, sendo esta uma realidade que 

não se pode relegar. 

Tendência esta também adotada pela linha do Behaviouralismo, que 

passou a estudar as considerações de técnicas de políticas externas e as razões de 

escolha entre um curso de ações em detrimento do outro539. 

Grande ênfase desta doutrina é dada pela Yale Law School em New 

Haven, cidade que deu o nome a toda uma leva de estudiosos destas teorias do 

Direito Internacional, sendo seu maior expoente o professor Myres McDougal. 

Mc Dougal transferiu a orientação do Direito Internacional de um grupo de 

regras para um processo de tomada de decisões, possibilitando um maior 

dinamismo ao operar o sistema.  

 

Vem sendo enfatizado que a lei é um processo em constante evolução do 
processo decisório e a forma que acontece essa evolução depende do 
conhecimento e “insight” do tomador de decisões. Em outras palavras, é o 
processo social de constante interação humana que é visto como crítico 
neste processo, ações são continuamente feitas numa tentativa de 
maximizar valores a disposição dos participantes540. 

 

Ao transferir a estrutura para a tomada de decisões, McDougal, limitou a 

atuação do jurista ao respeito à valores estabelecidos que devem ser levados em 

consideração no momento de tomada de decisões. Sofrendo influências de valores 
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 “This emphasizes the interaction of the various players on the international stage and the effects of 
such mutual pressures upon the system and the participants”. SHAW. Malcolm. International Law. 6 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 56. 
540

 “It has been emphasised (sic) that the law is a constantly evolving process of decision-making and 
the way that it evolves will depend on the knowledge and insight of the decision-maker. In other 
words, it is the social process of constant human interaction that is seen as critical and in this process, 
claims are continually being made in an attempt to maximize values at the disposal of the participants” 
(Tradução livre). SHAW. Malcolm. International Law. 6 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2008. P. 59. 
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domésticos e internacionais, aos quais ele nominou de “World Order” (Ordem 

Mundial)541. 

Alguns adotaram parte dos ensinamentos de McDougal e os relativizaram 

devido a sua complexidade fática, pois é basicamente impossível analisar todos os 

influentes numa determinada tomada de decisão. Uma das relativizações foi 

procedida por Falk, que adotou uma visão global baseada numa profunda 

preocupação com o bem-estar humano e a moralidade, mas enfatizando a 

importância que possuem as regras e as estruturas basilares do Direito542. 

Mas duas correntes específicas do pensamento originado em New Haven 

são necessárias para o correto tratamento da matéria em alusão: “the transnational 

legal process” (processo legal transnacinal) concebido pela “New” New Haven 

School, capitaneado por seu ex-reitor Harold Koh; e o “Law and Globalization” 

(Direito e Globalização) sob a perspectiva de Paul Schiff Berman. 

 

6.1.2 Transnational Legal Process e Law and Globalization 

 

A escola de pensamento reconhecida por “New” New Haven School é 

introduzida por estudos feitos na Yale Law School nos Estados Unidos da América, e 

é personificada por Harold Hongju Koh. 

A teoria básica da escola se fundamenta nos ensinamentos da primeira 

New Haven School, cujo proeminente professor Myres McDougal, já apresentado 

acima, trouxe à análise do Direito Internacional questões sociais não apenas 

questões legais, ao processo decisório dos agentes oficiais543. 
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MCDOUGAL, Myres S.; LASSWELL, Harold D.The identification and appraisal of diverse systems 
of public order. In: MCDOUGAL, Myres Smith. Studies in World Public Order. New Haven: New 
Haven Press and Martinus Nijhoff Publishers, 1987. 
542

 FALK, Richard A. On Human Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
543

 “The New Haven school does not describe the world‟s different community decision process 
through a dichotomy of national and international law, in terms of the relative supremacy of one 
system of rules or other interrelations of rules. Instead, it describes them in terms of the 
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No entanto, há uma diferenciação com relação ao antigo sistema, a nova 

escola procura a inserção do pluralismo jurídico, ou seja, as diferentes fontes de 

direito que podem ser utilizadas no processo de tomada de decisões no Direito 

Internacional. Considerando as normas provenientes de organismos internacionais, 

organizações não-governamentais e assim por diante. 

Harold Koh faz uso de um dos dogmas de Robert Cover, o jurisgenerativo, 

que seria o processo no qual aqueles que em comunidades interpretativas criam leis 

e dão significado às leis através de seus preceitos e narrativas544. 

Segundo Harold Koh a nova escola deve estar preparada para 

corresponder a compromissos para com a velha escola, mas adaptá-los e interpretá-

los a luz dos dias atuais: a) continua investigação da teoria e interdisciplinariedade, 

pois os insights são fruto de não estar adstrito a apenas uma categoria, e possibilitar 

a permeabilidade de outras realidades; b) o estudo do Transnational Legal Process, 

que será objeto de análise em seguida; c) o pluralismo de sujeitos ou trans-

subjetivismo do Direito Transnacional e a relação entre as normas nacionais e 

internacionais, cujos limites se desfazem; d) a normatividade que deve ser estudada 

dentro de uma teoria positiva que não se isole das finalidades normativas; e, por fim, 

e) a conexão entre políticas e a prática, pois teoria sem prática não traz efetividade, 

e a prática deve ser estudada em função do bem público545. 

Com isto em mente desenvolveu a teoria do Transnational Legal Process, 

para o qual:  

descreve a teoria e a prática de como atores públicos e privados – 
Estados-Nação, organizações internacionais, companhias multinacionais, 
organizações não-governamentais e indivíduos privados – interagem em 
uma variedade de fora públicos e privados, domésticos e internacionais 
para fazer, interpretar, implementar, e por fim, internalizar normas de 

                                                                                                                                                                                     
interpenetration of multiple processes of authoritative decision of varying territorial compass… 
[I]nternational law is most realistically observed, not as a mere rigid set of rules but as the whole 
process of authoritative decision in which patterns of authority and patterns of control are appropriately 
conjoined”. SUZUKI, Eisuke. The New Haven School of International Law: An Invitation to a Policy-
Oriented Jurisprudence. Yale Journal of Public Order.Vol. 1. n. 1. 1974. 
544

 COVER, Robert M. Nomos and Narrative. Harvard Law Review. V. 97. N. 4. 1983. 
545

 HONGJU KOH, Harold. Is There a “New” New Haven School of International Law? Yale Journal of 
International Law. V. 32. P. 559-573. 2007. 
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direito transnacional546. 

Aqui cabe traçar um paralelo de diferenciação entre o ponto de vista de 

Koh e o ponto de vista adotado pela doutrina nacional, fortemente influenciada pela 

escola de Ciências Jurídicas da Univali. 

A transnacionalidade é vista como um novo paradigma social, assim como 

a sustentabilidade. Representativo de um novo contexto sócio-econômico no qual as 

fronteiras estatais já não representam limites à comunicação entre as diversas 

sociedades. Com a intensificação do sistema de comunicação mundial ocorrida na 

evolução pós-guerras (primeira e segunda), e as transações econômicas entre 

pessoas alocadas nas mais variadas localidades planetárias, geraram a 

“desterritorialização” social, que culmina com a necessidade de novo regramento 

para ordenar uma nova conformação social547
. 

 

 

Não se deve descolar a transnacionalização da globalização ou da 
mundialização548, circunstância que levaria o pesquisador à complexa e 
infinita pesquisa de doutrinadores, cada um a seu jeito, a denominar as 
emergentes circunstâncias, que moldam a vida contemporânea ou, como 
Ulrich Beck alude, buscar para a globalização uma definição „mais parece 
um tentativa de pregar um pudim na parede‟549. 

 

Assim sendo, a transnacionalidade pode ser entendida como o fenômeno 

no qual as limitações dos Estados Nacionais não mais contêm as relações sociais, 
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 “describes the theory and practice of how public and private actors – nation-states, international 
organizations, multinational enterprises, non-governmental organizations, and private individuals – 
Interact in a variety of public and private, domestic and international for a to make, interpret, enforce 
and ultimately, internalize rules of transnational law”. (Tradução livre). HONGJU KOH, Harold. 
Transnational Legal Process. The 1994 Roscoe Pound Lecture. Nebraska Law Review. V. 75. P. 
181-207. 1995. P. 183-4. 
547

 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (orgs). Direito e transnacionalidade. 1. ed. (ano 2009), 1 reimpr. Curitiba: 
Juruá, 2010, p. 16-7. 
548

 Termo utilizado pela doutrina francesa para explicar o processo comumente referido como 
globalização. 
549

 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (orgs). Direito e transnacionalidade. 1. ed. (ano 2009), 1 reimpr. Curitiba: 
Juruá, 2010. p. 16-7. 
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que passam então a perpassar, a ultrapassar os contentores do território, 

nacionalidade e primordialmente a soberania. 

Critério este que coaduna com a teoria apresentada por Harold Koh, em 

que o Processo de Transnacionalização do Direito quebra com duas dicotomias 

tradicionais, pois deixa de haver separação entre público e privado, além de nacional 

e internacional. 

Processo este que culmina com a relativização do Estado Nacional. Com 

relação à relativização da soberania, recorre-se ao famoso escritor italiano Luigi 

Ferrajoli, que explica que a soberania do Estado em sua acepção externa sempre 

teve como justificativa a necessidade de defesa do Estado contra outros inimigos 

externos, que seriam então inimigos da sociedade, dos quais esta precisaria se 

proteger.  

No contemporâneo, com a queda dos dois blocos contrapostos que 

polarizaram todas as relações internacionais dos anos 1950 ao final da década de 

80, e a interdependência dos mercados mundiais, como bem explanados por 

Ferrajoli, esta necessidade se encontra ultrapassada. O mundo se reuniu em 

inúmeras novas propostas pela paz para a não repetição dos horrores presenciados 

nas Grandes Guerras, citando como exemplo a própria Carta da ONU550
. 

Transnacionalidade esta que devido a estas características é 

eminentemente dinâmica e não estática. “O Direito Transnacional transforma, muta, 

e filtra para cima e para baixo, do público para o privado, do doméstico para o nível 

internacional e de volta para baixo”551. 

Para elucidar usar-se-á o exemplo dado pelo próprio professor Koh, 

“Considere, por exemplo, o sistema métrico ou o conceito de negócios virtuais do 

„ponto.com‟. São estes conceitos domésticos ou internacionais? É evidente, a 
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 FERRAJOLI, Luigi. Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução de Carlo Coccioli, Márcio Lauría Filho. Revisão: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. Título original: La sovranità nel mondo moderno. p. 47-8. 
551

 “Transnational law transforms, mutates, and percolates up and down, from the public to the private, 
from the domestic to the international level and back down again”. (Tradução livre). HONGJU KOH, 
Harold.Transnational Legal Process. The 1994 Roscoe Pound Lecture. Nebraska Law Review. V. 75. 
P. 181-207. 1995. P. 183-4. 
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resposta intuitiva é nenhum deles. Ambos são híbridos, puras idéias 

transnacionais”552. 

Interação esta que proporciona a este processo a produção de Direito, 

novas interpretações surgem, sendo um processo eminentemente normativo553. O 

processo funciona mediante a permeabilidade do Direito Internacional a institutos do 

direito interno e vice-versa554. 

Como consequência desta teoria surge, a partir do aprofundamento 

destas vertentes, uma nova concepção chamada de Law and Globalization, sendo o 

seu estudo para a presente tese estruturado ao redor das lições de Paul Schiff 

Berman555. 

Segundo o autor, o foco não estaria no processo de tomada de decisões, 

como defendido por Harold Koh, e sim nas interações, sejam elas interações entre 

os grupos sociais, entre os tomadores de decisão e aqueles diretamente afetados 

pela decisão.  

Propugnando por um Direito multifacetado, aberto ao pluralismo de outras 

fontes normativas que não apenas o Estado-Nação; multidirecionado, dada a 

inutilidade da divisão entre nacional e internacional podendo a influência ser dada 

em qualquer direção; dialético, dada a interação normativa entre os entes 
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 “Consider, for example, the metric system or the Internet business concept of „dot.com‟ Are these 
domestic or international concepts? Of course, the intuitive answer is neither. Both are hybrids, purely 
transnational ideas” (Tradução livre). HONGJU KOH, Harold. Is There a “New” New Haven School of 
International Law? Yale Journal of International Law. V. 32. P. 559-573. 2007. P. 566. 
553

 HONGJU KOH, Harold. From International to Transnational Law.The United Nations 
Audiovisual Library of International Law.Disponível em: <http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/ 
Koh_IL_video_1.html>. Acesso em 04 Agosto de 2012.23hs 56min. 
554

 “Perhaps the best operational definition of transnational law can be expressed using computer-age 
terminology. One may think of domestic law, for example, an international law concept that is 
domesticated or internalized into municipal law, such as the international human rights norm against 
disappearance, now recognized as domestic law in most municipal system, such as the guarantee of 
a free trial under the concept of due process, which then becomes part of international law, as in the 
Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, 
and from there becomes internalized into nearly every legal system in the world. Third, some rules of 
transnational law have been borrowed or „horizontally transplanted‟ from one national system to 
another, for example, the „unclean hands‟doctrine, which migrated from the British law of equity to 
many other legal systems”. HONGJU KOH, Harold. Is There a “New” New Haven School of 
International Law? Yale Journal of International Law. V. 32. P. 559-573. 2007. P. 567. 
555

 SCHIFF BERMAN, Paul. From International Law to Law and Globalization.Columbia Journal of 
Transnational Law. V. 43. P. 483-556. 2005. 
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jurisdicionais de ambas as esferas interpenetrantes de atuação jurídicas; normativo 

conflitante, dado que nestas interações conflitos normativos serão necessariamente 

criados556. 

 

6.1.3 Transnational Legal Substance e além 

 

Para que se possa incorporar e utilizar estas teorias de maneira 

apropriada, é necessário demonstrar a exata medida em que estas influenciam e 

proporcionam a interpretação que possibilitará a proposta de efetivação das normas 

de jus cogens internacional através dos tratados internacionais. 

A transnacionalidade não é uma teoria propriamente dita, ela é um fato. 

Não se pode mais aludir a separações que não proporcionam a solução ou o 

enfrentamento dos problemas jurídicos atuais. Como já referenciado por outros, o 

direito, e principalmente os Direitos Humanos, são transindividuais, difusos na sua 

essência557. 

A grande justificativa encontra-se no que Harold Koh chamou de 

Transnational Legal Substance558. Para o autor a grande alteração se faz na medida 

em que os conceitos de Direito são transnacionais. 

 

E assim como todas as nações reconhecem estes conceitos comuns 
globais, por todo o mundo, conceitos de direito público estão emergindo, 
enraizados em normas nacionais compartilhadas e em emergentes 
normas internacionais que possuem similitude ou identidade de conceito 
em todos os sistema nacionais. Estas normas incluem, por exemplo, 
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 SCHIFF BERMAN, Paul. A Pluralist Approach to International Law, The Yale Journal of 
International Law. Vol. 32.301-329. 2007. 
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 VALE DA SILVA, Ildete Regina. A Fraternidade como um valor que o Direito pode e deve 
(re)construir: uma abordagem à luz dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais. 2009. 152 
fls. [Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica] Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – 
CEJURPS, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí - SC, 2009. 
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 HONGJU KOH, Harold. Why Transnational Law Matters?Pennsylvania State International Law 
Review.V. 24. P. 750-753. 2005-2006. 
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„tratamento cruel, desumano e degradante‟ nos direitos humanos; o 
conceito de „sociedade civil‟ no direito democrático...559 

 

Para caracterizar o que foi dito dá o exemplo de um encontro seu com o 

representante de Kosovo no Unity Team of Kosovar Albanians responsável pela 

tratativa de tornar o Kosovo o 194 Estado a pertencer a Organização das Nações 

Unidas. 

 

Quando eu estava no Departamento de Estado dos Estado Unidos, Veton 
e eu participamos nas negociações do status de Kosovo em Rambouillet 
em 1999. Quando ouvi ele falar sobre a busca pela independência de 
Kosovo, eu perguntei a Surroi se os Kosovitas fariam uma declaração de 
independência da Ex-Yugoslávia. Ele me disse. „Muitos de nós 
rascunharão a declaração de independência. Não haverá nenhum Tomas 
Jefferson.‟ Mas falando, ele disse, ecoando as palavras de nossa própria 
Declaração de Independência de 1776, „Nós planejamos dar “respeito 
decente as opiniões da humanidade” e declarar fidelidade ao direito 
internacional e aos direitos humanos...560 

 

Ou seja, ocorre à apropriação do discurso internacional por parte dos 

discursos legais internos, coisa que gera credibilidade perante os outros atores de 

Direito Internacional561. Não por oposição, não por pressão, não por exercício de 
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 “And just as every nation recognizes these common global concepts, around the world, public law 
concepts are emerging, rooted in shared national norms and emerging international norms that have 
similar or identical meaning in every national system. These norms include, for example, „cruel, 
inhuman or degrading treatment‟ in human rights law; the concept of „civil society‟ in democracy 
law…”.(Tradução livre).HONGJU KOH, Harold. Is There a “New” New Haven School of International 
Law? Yale Journal of International Law. V. 32. P. 559-573. 2007. P. 566. 
560

 “When I was in the U.S. State Department, Veton and I both participated at the Kosovo status 
negotiations in Rambouillet in 1999. When I heard him talk about the search for Kosovo‟s 
independence, I asked Surroi whether the Kosovars would issue a declaration of independence from 
the former Yugoslavia. He said to me, “Many of us will draft the declaration of independence. There 
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dominação, mas por apropriação decorrente do convívio562. 

Naquilo que os romanos chamavam de jus gentium, mas na acepção de 

um Direito comum à toda a humanidade, “não somente em questões entre 

soberanias mas em questões gerais… Era … uma espécie de consenso entre 

juízes, juristas, e legisladores por todo o mundo”563. 

Mas, essa conformação do ius gentium não deve ser reducionista. Não é 

o Direito Internacional que se propugna a entender o Direito, com base nas lições 

provenientes de outras terras, de outros Estados, de outros sistemas. 

Hoje as escolas de Direito espalhadas por todo o mundo fazem uso de 

livros e teorias criadas em toda parte, os civilistas com as tradições italianas, e as 

reformulações feitas a partir do código base francês; os processualistas fazendo uso 

de teorias oriundas de quase todas as partes, Itália, Espanha, México, dentre outros; 

os constitucionalistas com as teorias federalistas americanas, os direitos base 

ingleses e franceses, influências judiciárias e políticas alemãs. 

Ou fazer uso das inúmeras decisões prolatadas por inúmeros tribunais, 

superiores ou não, nacionais ou não, a textos concernentes a comparação de 

institutos jurídicos 564 , fazendo uso da interpretação ocorrida em outros tribunais 

“estrangeiros”, ou fazendo uso do texto de normativas internacionais para a solução 

de casos concretamente locais, como era o caso da prisão por depositário infiel no 

Brasil. 

Esta lista poderia continuar até que se corressem rios de tinta apenas 

                                                           
562

BECKER LORCA, Arnulf.Universal International Law: Ninteenth-Century Histories of Imposition and 
Appropriation, Harvard International Law Journal. Vol. 51. N. 2. Summer 2010. 
563

 “not Just of issues between sovereigns but on legal issues generally ... It was ... a sort of 
consensus among judges, jurists, and lawmakers around the world”. (Tradução livre). WALDRON, 
Jeremy. Foreign Law and the Modern Ius Gentium.Harvard Law Review. Vol. 119. P. 129-145. 2005. 
P. 132. 
564

 “Furthermore, comparative law has been increasingly used as a tool to further a „common 
constitutional law‟ dialogue among judges and concerning various forms of constitutional pluralism. 
Thus the comparative function is enhanced and gets a further function of integration”. MARINI, 
Giovanni. Taking comparative law lightly. On some uses of comparative law in the third globalization. 
In: Comparative Law Review. Associazone Italiana Diritto Comparato, Vol. 3, N. 1, 2012. Spring – 
Special Issue – The Third Globalization of Law and Legal Thought. Disponível em: 
<http://www.comparativelawreview.com/ojs/index.php/CoLR/article/view/31/35>. Acesso em: 20 de 
Novembro de 2013. 



226 

 

para exemplificar uma coisa que é inerente ao estudo do Direito. Sempre no início 

de todo ano escolar os professores chegam aos seus alunos recém-entrados no 

mundo jurídico e lhes dizem o que quase todo manual jurídico explicita: “o Direito é 

um só, o Direito é uno, ele é subdivisionado, repartido em ramos específicos devido 

a suas características específicas e facilidade para assimilação didática”. 

Repetiu-se essa frase tantas vezes, em suas inúmeras variações que o 

jurista acabou olvidando da essencialidade do estudo jurídico, ele é por natureza 

transnacional. O Direito é um só. 

A teoria do processo legal transnacional do professor Harold Koh, não é 

nova, ela é a base da própria ciência, conhecida e reconhecida por todos os seus 

catedráticos e estudiosos. 

Com base nessa conclusão, existe um núcleo de normas, as quais os 

diferentes ramos chamam de diferentes nomes, são comuns, sejam elas por 

questões de lógica, ou normatividade ou os valores implícitos no estudo do Direito 

em si. 

Ao defender nesta tese as normas de caráter juris cogentis para o Direito 

Internacional, no que tange a sua existência e essencialidade, estava-se traduzindo 

para a linguagem do Direito Internacional os conceitos essenciais do próprio Direito, 

que permeiam, penetram, influem e limitam sua vertente internacionalista. 

Sem olvidar que a vertente internacionalista, as normas peremptórias do 

Direito Internacional Geral, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, os Direitos 

Fundamentais constitucionalizados, são parte, fruto do próprio Direito, que se 

expressa através de normas e valores fundamentais que verificam numa análise 

como a exercida pelo autor dessa tese com o Direito à Educação. 

Se a transnacionalidade nos trouxe algo de novo, foi que esta literalmente 

“trouxe de novo”, o conhecimento que já possuíam os catedráticos e alunos da 

escola de Bolonha, na idade média, de que o direito é universal, sendo aplicável em 

cada sociedade/comunidade de acordo com os critérios que esta realidade 

demanda. 
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A crítica da fragmentariedade neste caso cai por terra, o mundo não é 

composto por inúmeros sistemas, que independentemente atuam podendo de 

maneira ou de outra produzirem resultados opostos.  

O grande desafio que se posta nesta nova realidade jurídico-social é 

repensar a teoria do Direito, numa perspectiva em que ela vagarosamente perde 

seus pontos de referência modernos, sem para isso incorrer na resolução de que 

não existe o Direito Internacional vinculado a Comunidade Internacional, apenas 

inúmeros direitos internacionais fragmentários, como defendido por Koskenniemi565. 

Mas como dito por outro professor num lampejo de inteligência impar, as 

críticas não servem para outra coisa que se não repensar a sua própria teoria, 

melhorá-la, verificar no que ela está errada, e consequentemente, aprender566. 

Far-se-á uso do referido para explicar, como apesar da 

transnacionalidade, dos valores universais consolidados pelas normas de jus 

cogens, a interpretação, aplicação e exigibilidade não devem ser orquestrados por 

um órgão único sob pena de cometer algumas injustiças, assunto esse que é o mote 

da parte final deste trabalho, como aplicar as normas de jus cogens pelo sistema 

internacional. 

 

6.2 POSSIBILIDADE DE RECEPÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS AO 

JUSCOGENS INTERNACIONAL DE OFENSORES INDEPENDENTEMENTE DO 

RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

 

Verificou-se, através da caminhada teórica feita até o presente momento, 

que o Direito Internacional evoluiu além das bases do seu voluntarismo clássico, 

vindo a poder ser considerado hoje como um direito com fulcro na existência de uma 

Comunidade Internacional, que possui valores estabelecidos em função de sua 
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noção de interesse coletivo ou público. 

Estes valores estão expressos nas normas de caráter juris cogentis que 

funcionam como paradigma jurídico, e não meramente moral, dos padrões 

axiológicos básicos desta Comunidade Internacional, que em decorrência de sua 

essencialidade são hierarquicamente superiores ao consentimento dos Estados 

individuais. 

Os Direitos Humanos, enquanto normas de caráter fundante são parte 

das normas de jus cogens internacional, fazendo apenas a ressalva de que, como 

visto, nem todas as normas podem ser consideradas como humanas ou 

fundamentais, apesar de todas deverem à elas uma questão de respeito em função 

de sua validade e legitimidade. 

Sustentou-se ainda, que as normas de caráter econômico, social e 

cultural são partes deste conjunto de normas jurídicas, sendo a elas estabelecidos 

os mesmos critérios que as outras normas componentes dos Direitos Humanos.  

Fez-se uso do Direito à Educação para corroborar que as normas 

chamadas de Direitos Humanos Sociais ou Direitos Sociais, no caso do direito em 

tela, possuem todos os requisitos para que seja considerada como uma norma juris 

cogentis, logo havendo a possibilidade de ser considerada como parte integrante 

das normas fundamentais da Comunidade Internacional. 

Para, por fim, ao analisar a própria Comunidade Internacional verificar-se 

que esta pertence a uma realidade fática na qual as diferenciações e separações 

entre público e privado, nacional e internacional, já não fazem sentido. Visto a 

existência de um Direito único, conformador do estudo de uma ciência que é 

considerada válida em todas as relações humanas, independentemente de onde 

elas se encontram. 

Neste próximo, e último, passo deste trabalho, será demonstrado como 

exigir, na prática dos instrumentos jurídicos internacionais, o cumprimento das 

normas de caráter peremptório para o Direito Internacional Geral. Para tanto, far-se-

á a opção, teoricamente justificada, de que esta aplicação possa ser feita pelos 
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tribunais internacionais, enquanto órgãos subsidiários da justiça nacional, em 

respeito às particularidades de cada região abarcada por um sistema regional de 

proteção dos Direitos Humanos. 

Ressalva esta, da subsidiariedade da jurisdição internacional, que de 

maneira alguma deve ser olvidada. A utilização dos Tribunais Internacionais deve 

permanecer como subsidiária, em caso de injustificada demora, de parcialidade ou 

incapacidade de julgamento, dos tribunais internos dos Estados. Procura-se não a 

substituição do sistema interno pelo internacional, mas a garantia da efetividade em 

caso de incapacidade, ou indiferença, por parte da justiça nacional. 

Sem esquecer o pleno papel da pluralidade do Direito, seja na vertente 

culturalista como defende Haberle567, ou na vertente jurídica como defende Cover568, 

e proporcionando a maleabilidade interpretativa característica da dinamicidade do 

Direito Transnacional e dos princípios, que são as formas de enunciado normativo 

que representam as normas peremptórias de Direito Internacional. 

 

6.2.1Justificativa para a escolha dos Tribunais Regionais – Princípio da 

Margem de Interpretação/Apreciação 

 

No que tange à universalidade das normas peremptórias de jus cogens, 

não resta dúvidas que assim o seja, no entanto, a universalidade está contida em 

parte do processo de aplicação das normas. 

Segundo o Jack Donnelly, que escreve sobre a universalidade dos 

Direitos Humanos, situação que se encontra perfeitamente aplicável às normas de 

caráter juris cogentis, não é possível logicamente defender uma unidade uniforme 

em todos os sentidos ao redor do mundo sem incorrer em uma forma de 
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imperialismo569. 

No entanto, isso não quer dizer também que seja possível relativizar 

completamente os direitos considerados comuns a humanidade, pois com tal 

relativização não existiriam os Direitos Humanos, e por consequência nenhuma 

outra doutrina universal, como é o caso do jus cogens. A temperança é o caminho. 

Para tanto, o autor divide a aplicação destes direitos de forma que se 

subdividam em: conceito, interpretação e implementação. Na primeira subdivisão, a 

do conceito, que seria a determinação da substância do Direito, a determinação, 

como feita no capítulo quinto de delinear o Direito à Educação.  

Questão esta que na maioria das vezes importa em um consenso com 

relação à substância do referido Direito Humano Fundamental, como por exemplo, a 

proibição da tortura, a dignidade humana, a liberdade de religião, dentre inúmeros 

outros direitos. 

Visto que durante toda a construção desta tese pautou-se pela adoção de 

padrões, Standards jurídicos baseados no interesse e na moral coletiva da 

Comunidade Internacional, a universalidade que se pretende aplicável às normas de 

jus cogens reside essencialmente na sua substância, num padrão axiológico único. 

No entanto, não é possível imaginar uma interpretação única e uma 

implementação única, em todos os sentidos, que seja efetiva e não imperialista em 

toda extensão do globo. 

Na segunda e terceira subdivisões, a da interpretação e implementação 

respectivamente, se propugna pela possibilidade de uma variabilidade de acordo 

com a realidade sócio-jurídica de cada Estado, sem incorrer em liberdade absoluta.  

Para solucionar esta aparente contradição, faz-se uso da teoria da 

margem de interpretação cunhada e utilizada pelo sistema europeu de proteção dos 

Direitos Humanos, de maneira a adaptá-lo a uma teoria geral da margem de 
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apreciação como proposta por Yuval Shany570. 

Segundo a essência desta teoria, os governos locais, leia-se não só o 

executivo, mas também o legislativo e o judiciário, possuem uma margem de 

discricionariedade para trabalhar com um determinado fundamento, podendo 

interpretá-lo de acordo com seus padrões morais, político, ideológicos e legais571. 

De acordo com Eyal Benvenisti, existe o risco de com a margem de 

apreciação os governos locais tenham a liberalidade de oprimirem suas próprias 

minorias, em claro descumprimento das normas internacionais572. 

Como alternativa, propõe MacDonald uma teoria denominada de 

consenso, na qual o papel do aplicador da norma passaria a ser a procura de um 

determinado consenso aplicativo e fazer uso deste para obtenção dos resultados573. 

Não se observa uma teoria como antagônica a outra, como proposto por 

Benvenisti. O seu critério para o afastamento da teoria do consenso é de que este 

seria muito parco, ou inexistente em sistemas que não o europeu, devido ao atual 

desenvolvimento social. No entanto, mesmo dentro do sistema europeu existem 

inúmeros casos, como o da baixa das forças navais dos oficiais homossexuais pelo 

Reino Unido, que geram desconfiança no consenso europeu574. 

Mas a disparidade na interpretação deve ser objeto dos tribunais 

regionais de Direitos Humanos, como ocorre no sistema europeu. Existe a 

discricionariedade, limitada 575 , do Estado na interpretação e implementação das 

normas, e sempre que este proceder além dos limites do considerado aceitável, o 
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sistema regional deve intervir para proporcionar a adequação da interpretação 

destoante. 

A proposta se faz em nome dos tribunais regionais, dada a crença de que 

a matriz ideológica da teoria é plenamente aplicável, pois aqueles mais próximos da 

realidade sócio-jurídicas de um determinado local, poderão apreciar de maneira 

mais eficaz e ponderada a aplicabilidade das normas universais, justificando a 

escolha dos tribunais regionais em detrimento de um tribunal com competência 

global. 

Sendo princípios as normas universais, por óbvio que incluem valores, 

que não se pode prescindir de variabilidade dada a sua característica de serem 

aplicados mediante mandado de otimização. Ao desconsiderar-se a possibilidade 

das dimensões valorativas e suas nuances incorrer-se-ia em normativas inócuas ou 

inaplicáveis576. 

Questão esta que importa na necessidade de criação de tribunais 

regionais de proteção aos Direitos Humanos nas regiões atualmente não servidas 

por este tipo de jurisprudence. Lógico, que importa na criação de organismos 

efetivamente imparciais e impessoais no julgamento das questões concernentes a 

aplicabilidade das normas de jus cogens referentes aos Direitos Humanos. 

Atuação esta que não se pode esperar de comitês ou comissões de 

funcionários públicos que adotam questões políticas e não jurídicas nas propostas e 

avaliação da aplicabilidade das normas peremptórias de Direito Internacional Geral. 

 

6.2.2 Precedentes de aplicabilidade de normas sem o consentimento do Estado 

com base na sua fundamentalidade 
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Segundo o juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto 

Cançado Trindade, um dos grandes paradigmas a serem solucionados pelo futuro 

do Direito Internacional é a questão concernente à aceitação de competência dos 

tribunais internacionais577. 

De acordo com as determinações dos tratados internacionais de Direitos 

Humanos, a aceitação da competência das cortes internacionais acontece mediante 

ratificação ou adesão aos tratados que lhes criam e conformam, vide o caso das 

cortes internacional de justiça, européias, americana e africana. 

No entanto já existe proposta doutrinária de que a aceitação da 

competência das cortes, nas questões contenciosas, deva ser considerada 

automática mediante a acessão à organização que lhe conforma, para não gerar 

desigualdade de tratamento entre os membros de um determinado sistema578. 

Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, a participação nos 

organismos internacionais sem a devida aceitação do seu ônus, a competência da 

corte internacional que o conforma, gera um “anacronismo jurídico” 579 . Não é 

sustentável uma situação em que determinado estado aceite o bônus de uma 

determinada relação sem comprometer-se com o ônus oriundo desta mesma relação 

jurídica. 

No entanto a proposta feita por esta tese é além da feita pelo juiz 

brasileiro, no que tange à normas peremptórias de Direito Internacional Geral, tendo 

em vista o seu caráter de estabelecimento de Standards universais para 

aplicabilidade, seu caráter vinculado ao interesse público da Comunidade 

Internacional, tendo como consequência a indiferença perante o consentimento de 

partes isoladas da Comunidade Internacional, é de se propor a possível atuação das 

Cortes de Direitos Humanos mesmo sem o reconhecimento de sua competência por 
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parte dos Estados individualmente. 

De acordo com a doutrina internacional e brasileira, as normas de caráter 

peremptório possuem hierarquia sobre as outras, independência de consentimento 

uma vez reconhecido pela Comunidade Internacional, logo é lógico supor-se que 

este reconhecimento implique no controle de sua aplicação e interpretação, 

especialmente da margem de apreciação ou interpretação, por parte dos Tribunais 

Regionais de Direitos Humanos. 

Tal entendimento se torna possível graças, além dos critérios já 

apresentados neste trabalho: a) ao princípio da interpretação evolutiva que confere a 

possibilidade de variabilidade interpretativa em função da situação em que se 

encontra a Comunidade Internacional; b) dos precedentes existentes na 

Comunidade Internacional com relação a relativização da aceitação de competência 

de um determinado órgão ou organismo internacional. 

Dar-se-ão como exemplos o órgão político do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas, os tribunais penais internacionais ad hoc, e a 

jurisdição universal para os ofensores das normas de jus cogens internacional. 

 

6.2.2.1 Conselho de Segurança da ONU 

 

A Carta das Nações Unidas, principal órgão internacional da atual 

Comunidade Internacional, apesar de seus inúmeros problemas e falhas, dispõe da 

manutenção da paz e a convivência respeitosa entre todos os membros da 

Comunidade Internacional. 

Neste quesito enumera vários princípios e objetivos, dentre os quais no 

artigo 2 determina que, “A Organização fará com que os Estados que não são 

Membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses Princípios em tudo 

quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais” (grifo do 
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autor)580. 

A disposição textual contida na Carta das Nações Unidas, datada de 

1945, já abolia o entendimento de que a teoria voluntarista seria preponderante no 

Direito Internacional Geral, dando ênfase ao interesse coletivo ao impor aos não-

membros obrigações oriundas das normas conformativas da Comunidade 

Internacional. 

Logo o interesse da Comunidade Internacional, dado o seu caráter de 

peremptoriedade foi designado hierarquicamente superior ao consentimento das 

partes, como a própria teoria do mesmo previa. Havendo incluso a possibilidade de 

medidas sobre os não-membros, preventivas ou coercitivas, previstas nos artigo 41 

e 42 respectivamente581. 

De acordo com a estrutura da Organização das Nações Unidas e o papel 

desempenhado pelos seus Secretários-Gerais, existe cada vez mais uma vinculação 

entre as normas de Direitos Humanos e a manutenção da paz mundial, o que 

proporciona uma possível atuação do Conselho de Segurança cada vez mais 

frequente582. 

Cabendo ao próprio Conselho determinar se as medidas tomadas contra 

os ofensores, lembrando sejam elas preventivas (econômicas, comunicativas, etc) 

ou coercitivas (utilizando as forças armadas de terra, ar e mar), serão efetivadas por 

todos os membros da ONU ou apenas parte deles, critério que possibilita a adoção 

de embargos universais ou mesmo de conflitos da Comunidade Internacional contra 

infratores individualizados. 

O primeiro precedente de intervenção do Conselho de Segurança com 
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base na infração de Direitos Humanos ocorreu em 1966 quando foram impostas 

sanções econômicas a Rodésia do Sul. Mas o ponto de partida para estas medidas 

ocorre com a sanção de medidas coercitivas contra o Iraque em 1990, dada a 

invasão e ocupação Kuwait 583 . Subsequente à Guerra do Golfo sobreveio a 

Resolução 688 do Conselho de Segurança que determinava que os aliados 

criassem “santuários” de proteção para a população curda, que sofriam ameaça 

dada a sua situação minoritária no país. 

Em dezembro de 1992, através da Resolução 794, o Conselho de 

Segurança autorizou o uso da força para restaurar a paz, estabilidade, a lei e a 

ordem no território da Somália, através da qual foi autorizado o uso “de quaisquer 

meios necessários para o pronto estabelecimento de um ambiente seguro para 

operações de alívio humanitário”584. 

Através destes dois exemplos de atuação independentemente de 

aceitação da ação do Conselho de Segurança nos atos específicos, dados que os 

dois países eram já membros da ONU no momento da intervenção, servem como 

basilares de que a atuação do interesse público sobrepõe à soberania dos Estados, 

e solapa o voluntarismo. 

Havendo ainda os exemplos das forças de manutenção da paz, não 

coercitivas, como no caso da Bósnia e Herzegovina, Timor-Leste, Serra Leoa, 

Congo e Libéria. 

Cabendo, ainda, demonstrar os casos em que houve a instauração de 

tribunais penais em Estados para apurar e punir os ofensores do interesse coletivo 

da Comunidade Internacional. 
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6.2.2.2 Tribunais Penais Internacionais Ad Hoc 

 

O tribunal que ensejou a discussão dos direitos da Comunidade 

Internacional contra os interesses, neste caso específico, de indivíduos que faziam 

uso do poderio de um Estado, representados pela legislação e soberania de um 

Estado foi o de Nuremberg. 

Instituído em 1945 para julgar os atos perpetrados pelo Eixo durante a 

Segunda Guerra Mundial, por crimes contra o Direito Internacional. Noção esta, de 

crimes contra o Direito Internacional, que já existia dada a proibição da pirataria585, 

mas que não se tratava de um sistema de atribuição de responsabilidade individual 

funcionalmente desenvolvido. 

O tratado de Londres, de 08 de Agosto de 1945 cujos signatários eram 

Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino 

Unido da Grã Bretanha e França586, previa a instituição do tribunal com competência 

para julgar quaisquer indivíduos, agindo por interesse próprio ou de organização em 

favor do Eixo Europeu587. 

Para tanto instituiu no artigo 6 as condutas consideradas criminosas: 

a) Crimes contra a Paz – preparação, iniciação ou atuar em guerra de 

agressão ou participação no planejamento ou conspiração para que 

esta ocorresse; 

b) Crimes de Guerra – violação das normas costumeiras da guerra, 

dentre os quais tratamento não condizente contra civis, prisioneiros de 

guerra ou náufragos, pilhagem de propriedade pública ou privada, 

destruição ou devastação não condizente com objetivos 
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necessariamente militares; 

c) Crimes contra a Humanidade – assassínio, extermínio, escravização, 

deportação forçada ou qualquer outro ato desumano cometido contra 

a população civil, além da perseguição política, racial ou religiosa em 

conexão com qualquer outro dos crimes do tribunal, sendo praticado 

ou não sob violação da lei do país onde foram cometidos. 

Havendo previsão expressa de que a soberania local ao estatuir a 

legalidade ou não dos atos cometidos, não isentava os perpetradores da 

possibilidade de ser objeto de criminalização perante o tribunal instituído. Logo se 

percebe que a instituição do tribunal por um grupo de países, destinado à exercer a 

sua jurisdição sobre pessoal de outros Estados, sem a possibilidade de serem 

resguardados pela soberania ou legislação de seu Estado de origem, significava o 

império do interesse coletivo sobre o interesse individualizado de determinada nação 

intitulada como soberana. 

Previam ainda no artigo sétimo que a posição exercida no governo não 

isentava a responsabilidade pelos atos cometidos nem diminuía a sua ofensividade 

e punibilidade, e no oitavo a determinação de que estar sob o comando de outrem 

não os eximiria da responsabilidade pelos atos cometidos. 

A relativização da soberania, e consequentemente da legislação alemã, 

foram dadas em função de um conjunto axiológico que, como dito por Miguel Reale, 

necessariamente faz parte da lógica jurídica, compondo a própria norma. Ao não se 

estabelecer um vínculo entre as atividades performadas e os valores que as 

credenciam, os atos foram considerados como inválidos e criminosos perante a 

Comunidade Internacional588. 

Diferentemente de Nuremberg, o Tribunal Penal Internacional para 

violação de leis humanitárias na antiga Iugoslávia foi criado através de resolução do 
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Conselho de Segurança da ONU589, datada de 22 de fevereiro de 1993590, assim 

como o seu correlato de Ruanda, em 08 de novembro de 1994591, com base nos 

seus poderes estabelecidos no capítulo VII. 

Segundo Theodor Meron, ex-presidente do Tribunal Penal Internacional 

para a ex-Iugoslávia, o reconhecimento dos tribunais como espaços para condução 

destes julgamentos é o reconhecimento de princípios, tanto nacionais como 

internacionais, da existência de atividades contrárias ao Direito Internacional (ex jure 

gentium)592 dando suporte para a existência de um princípio da jurisdição universal, 

na qual os Estados passam a ter o direito de julgar aqueles que cometam ofensas 

contra a Comunidade Internacional como um todo. 

 

6.2.2.3 Jurisdição Universal para os ofensores de normas de jus cogens 

 

Meron, no seu curso de Direito Internacional na Academia de Haia, definiu 

o princípio da jurisdição universal, como visto no item anterior, como sendo: 

 

é um princípio que permite aos Estados exercer jurisdição criminal sobre 
pessoas que cometeram ofensas contra o direito internacional que são 
reconhecidas como de responsabilidade universal para a comunidade de 
nações e que está sujeita a condenação universal para aqueles presentes 
em seu território, mesmo em na ausência de qualquer outra base para a 
jurisdição593. 
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Tratando-se de um princípio de alargamento de jurisdição para abarcar as 

ofensas, penais no caso, contra as normas peremptórias de Direito Internacional594, 

ou seja, as ofensas às normas de jus cogens internacional proporcionam aos países 

a possibilidade de julgar os infratores, mesmo que esses não estejam dentro de 

suas bases habituais para o exercício de jurisdição dada a condenabilidade 

universal de suas condutas595. 

Logicamente esta possibilidade não é atribuída a qualquer norma, como 

posto por Meron, esse alargamento jurisdicional é possível graças à universalidade 

ou quase universalidade da aceitação de tais medidas protetivas, o que 

proporcionam a aceitação sob o Direito Internacional Geral. 

Ao proceder com o exercício da jurisdição o Estado agiria em nome da 

Comunidade Internacional, como tutela do interesse coletivo. Havendo inclusive a 

pretensão dos Special Rapporteurs para a responsabilidade dos Estados, nos Drafts 

on State Responsability, a inclusão do exercício da jurisdição universal sobre as 

graves violações de Direitos Humanos596. 

Um dos exemplos que podem ser dados da utilização do referido princípio 

é o caso de Adolf Eichmann, ocorrido em 1961, no Estado Israelense. Eichmann era 

o oficial alemão responsável pela operacionalidade dos assassinatos em massa de 
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judeus no território alemão e ocupado. Tendo sido capturado por agentes israelenses 

em território argentino e levado a Israel para julgamento. Depois de acusado e 

julgado o mesmo foi condenado à morte e executado pelo governo israelense597. 

Um segundo caso que trouxe à tona a existência do referido princípio foi o 

julgamento do General Augusto Pinochet, chefe de estado Chileno até 1990, quando 

se aposentou e se tornou „Senador vitalício‟. Em 1998, numa viagem ao Reino Unido 

para tratamento médico, houve o pedido da Espanha para a sua extradição e 

julgamento por tortura dentre outras cominações ocorridas pós-golpe de Estado de 

1973598. 

O Reino Unido resolveu decretar a prisão preventiva do ex-ditador 

chileno, enquanto deliberava o pedido do governo espanhol. Pinochet dá início a um 

pedido de habeas corpus, levando a discussão, incluso, à Câmara dos Lordes. 

Enquanto deliberava, o Reino Unido recebeu pedidos de extradição da 

França, Bélgica e Suíça. Em 2000, dada a condição médica do ex-ditador ele foi 

permitido retornar ao Chile, já com 84 anos de idade, onde a Suprema Corte 

intentou de julgá-lo, mas o mesmo veio a falecer em 2006 antes do julgamento599.  

Os dois exemplos citados de jurisdição universal dentre os inúmeros 

existentes, em grande parte graças ao entendimento da justiça belga sobre a 

jurisdição universal, sustentam que em casos de descumprimento de normas 

peremptórias, o tratamento relativo às premissas básicas dos Estados é relativizado 

em função do interesse coletivo da Comunidade Internacional. 

Mais recentemente houve um processo que vinculou a questão da 

jurisdição universal com as normas peremptórias de Direito Internacional Geral, 

sendo este o processo sobre a imunidade do Estado, no qual figuravam como partes 
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a Alemanha e a Itália, tendo como terceiro interessado interveniente o Estado grego. 

A questão figurava sobre a possibilidade de exigência por parte do 

Judiciário Italiano de reparações de seus nacionais, por atos cometidos pelo Reich 

alemão durante a Segunda Guerra Mundial, como questões de transferências 

forçadas e trabalhos forçados por parte dos italianos em territórios ocupados. 

Parte da fundamentação foi feita com base em decisões judiciais gregas, 

que determinaram a culpabilidade do Estado alemão em função dos atos cometidos 

em território grego e contra seus nacionais, no entanto que não teve a sua 

aplicabilidade exercida em função da imunidade estatal que possui a Alemanha. 

O estado alemão entra com o processo perante a Corte Internacional de 

Justiça invocando a sua imunidade em função da prática já estabelecida em Direito 

Internacional, e justificando a existência de acordos internacionais entre a Alemanha 

e a Itália no ano de 1947 que determinava a compensação pelos danos sofridos600. 

Na sustentação apresentada pela Itália estava a questão de que a 

imunidade dos Estados seria relativizada quando de encontro com as prerrogativas 

do jus cogens, especificamente neste caso às normas vinculadas ao Direito 

Humanitário, sendo possível desta maneira as cortes dos Estados afastarem a 

imunidade jurisdicional e exercerem a responsabilidade dos Estados pelos atos 

ilícitos por eles cometidos. 

No julgamento a Corte Internacional de Justiça ao analisar esta questão 

específica demonstra que não existe nenhuma base no costume internacional e na 

prática dos Estados que demonstre que a imunidade que os Estados gozam seja 

dependente do grau ou fundamentalidade das normas por eles infringida601. 

Como já se estudou em capítulos anteriores, a peremptoriedade de uma 
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norma é dependente de seu reconhecimento por parte da Comunidade Internacional 

e este reconhecimento se faz com base em atos estatais. Sobre a peremptoriedade 

do Direito Humanitário não restam dúvidas, a questão levantada pela Corte seria 

com relação à sua capacidade de afetar a imunidade dos Estados no Judiciário 

interno, visto que o costume internacional é antagônico com tal posicionamento. 

Incluso o Estado Italiano menciona no processo que se encontra 

consciente de que existe um processo de alteração do papel das normas cogentes 

de Direito Internacional Geral e seu impacto na questão da imunidade dos Estados, 

mas que também se encontra consciente de que este processo não está 

consolidado. 

A decisão da CIJ foi de afastar o pleito italiano, com base no costume 

internacional vinculado à imunidade estatal, havendo discorrido que esta situação 

não poderia ser afastada pelas Cortes nacionais, questão fundamentalmente diversa 

daquela em que se estavam julgando indivíduos, como foi o caso de Eichmann e 

Pinochet.  

A imunidade que goza o Estado seria, e de acordo com ressalva feita na 

própria sentença, ainda, dada a existência de votos divergentes em processos 

anteriores e neste, mantida em função das normas de caráter peremptório quando 

atacadas pelo Judiciário das nações. 

Neste quesito concorda-se com o julgamento apresentado pela Corte 

Internacional de Justiça, mas discorda-se fundamentalmente do posicionamento 

adotado por Jure Vidmar602. 

Vidmar em seu texto defende que no contexto da decisão da Corte 

Internacional de Justiça as normas peremptórias devam ser analisadas apenas com 

relação aos seus efeitos vinculados ao Direito dos Tratados, não havendo 

possibilidade de que estes venham a afetar a prática do Direito Internacional, bem 

como os atos dos Estados. 
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Discorda-se de Vidmar, pois a Corte ao proferir a sua sentença limitou a 

liberalidade dada aos Estados no que tange ao jus cogens de afastarem uma 

conquista do Costume Internacional. Não há momento algum em que a sentença da 

Corte Internacional de Justiça refira-se à negação do papel das normas juris 

cogentis na estrutura do Direito Internacional, visto que isto simplesmente não 

constava da matéria de julgamento. 

A sedimentação iniciada pela Corte com este julgamento está voltada 

para a limitação de uma entidade estatal colocar-se no papel de defensor da 

Comunidade Internacional e avocar para si a competência para julgar qualquer 

processo fazendo uso simplesmente das questões das normas peremptórias de 

Direito Internacional Geral603.  

Fica claro que o posicionamento de Haia é vinculado, ainda que por 

maioria “apertada” (narrow majority), a restrição dos poderes avocatórios das 

unidades estatais individualizadas, razão pela qual a proposta apresentada por esta 

tese é de uma possível alternativa teórica na qual esta competência seja avocada 

pelos Tribunais Regionais de Direitos Humanos, vencendo a limitação da 

legitimidade para julgar os Estados estabelecida contra terceiros Estados. 

Com isto, propõe-se que no concernente a possível ampliação da 

jurisdição dos tribunais regionais de proteção aos Direitos Humanos, no que 

concerne à possibilidade de julgar os Estados, dentro de suas limitações territoriais, 

independentemente do consentimento com a competência do tribunal, dada a 

essencialidade das normas de jus cogens internacionais. 

 

6.2.3 Necessidade de efetividade processual às normas de Jus Cogens 

Internacional 

 

A construção teórica que nos trouxe até o referido momento proporciona 
                                                           
603

 Implicação que infere-se ter sido destinada ao uso desmedido da jurisdição universal por parte do 
Estado Belga. 



245 

 

tratar deste último ponto, que se refere à justificativa da proposta de possível 

alargamento da competência dos tribunais, que é a necessidade de existência de 

um sistema jurídico e não político que interfira em caso de descumprimento das 

normas fundamentais da Comunidade Internacional. 

Esta construção se faz necessária dada a interpretação de que os direitos 

são efetivamente direitos (rights) quando à eles são atribuídas possibilidade de exigi-

los em caso de descumprimento (remedy), dando origem ao brocardo ubi ius, ibi 

remedium, ou no seu correlato norte-americano, where there is a right, there is a 

remedy604. 

Logo, para que a teoria construída em torno das normas peremptórias de 

Direito Internacional Geral, e do seu componente específico o Direito à Educação 

enquanto proposto representante dos Direitos Humanos Sociais, somente poderia 

ser considerada completa se possibilitasse a adjudicação das infrações ao referido 

direito. 

Esta estrutura se dá em função da existência fática e jurídica, apesar de 

muito contestada, de uma Comunidade Internacional, estruturada de maneira 

transnacional, e na qual inexiste um órgão centralizador, mas existe toda uma 

estrutura de limitação das liberalidades de suas partes605. 

Em momentos recebendo, ainda que com certas variações nos seus 

conceitos, algum suporte de doutrinadores mais atuais, como Gregório Peces-Barba 

                                                           
604

“Os direitos fundamentais liberais e políticos fundamentam um status de cidadania que é auto-
referencial na medida em que autoriza os cidadãos, reunidos democraticamente, a aperfeiçoarem o 
seu status pela via da legislação. A longo prazo, apenas um processo democrático que cuide de um 
aparelho adequado de direitos divididos de modo justo pode valer como legítimo e instituir 
solidariedade. Para permanecer uma fonte de solidariedade, o status de cidadão deve manter um 
valore de uso e também se fazer pagar na moeda dos direitos sociais, ecológicos e culturais. Nesse 
sentido, a política de bem-estar social assumiu uma função de legitimação não desprezível”. 
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. Título Original: Die postnationale Konstellation: 
Politische Essays. P. 98 
605

 “However, by balancing rights of individuals and states with those of the international community, 
and by limiting the power of central institutions, such a reading will not necessarily result in a 
centralization of the international legal system. Rather, limitations to any exercise of public power for 
the sake of individual rights are the basic conditions for legitimate rule in the constitutional tradition”. 
PAULUS, Andreas L. The International Legal System as a Constitution. In: DUNOFF, Jeffrey L.; 
TRACHTMAN, Joel P. Ruling the World?Constitutionalism, International Law and Global 
Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 



246 

 

Martinez, para quem os Direitos Humanos só encontrariam a sua plenitude a partir 

do seu momento de positivação 606, ou internalização como defendido por Perez 

Luño607. 

Teoria que deve ser afastada, pois pressupõe que somente através da 

internalização, nacionalização, as normas juris cogentis do Direito Internacional 

seriam consideradas válidas, no entanto, apesar de serem os Estados os principais 

agentes na sua efetiva aplicação, a obrigatoriedade de cumprimento e a legitimidade 

da obrigação não residem apenas na vontade estatal.  

Ao limitar a aplicabilidade a um processo de internalização, estar-se-ia 

limitando as normas peremptórias ao consentimento por parte dos Estados, questão 

essa que não é compatível com sua teoria, a legitimidade da obrigação reside no 

consentimento da Comunidade Internacional como um todo, atribuído por meio de 

atos públicos, não necessariamente legislativos. 

A utilização do procedimento judicial internacional possibilita uma forma 

de implementação, ou como diria Harold Koh, enforce (reforçar) os Direitos 

Humanos, apesar de possuírem seu sistema608, ainda estão limitados por algumas 

questões fáticas e jurídicas, como a limitação que os tribunais creem ter dado a 

soberania dos Estados. 

Situação de implementação esta cada vez mais necessária, vide o caso 

recente da menina paquistanesa Malala, que foi atacada e alvejada por defender o 

direito das mulheres de frequentar os estabelecimentos de ensino formal609. Situação 
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esta que é repudiada pelo sistema social que se instala e perpetua no comando da 

região, o Talibã.  

Malala após o ataque vem tendo um papel político na defesa de todos ao 

acesso à educação, ao seu reconhecimento enquanto norma fundamental a ser 

aplicada a todos os Estados, inclusive no Afeganistão, que apesar de sua 

determinação constitucional e internacional de reconhecimentos deste direito não o 

disponibiliza a totalidade de sua população. 

O anseio popular e da Comunidade Internacional é visível dado o 

reconhecimento por parte do Parlamento Europeu, que a premiou pelos seus 

esforços e o Comitê do Prêmio Nobel, que a indicou para a recepção do prêmio pela 

Paz, pela sua luta em favor do Direito à Educação. 

Esta tese visa estabelecer uma alternativa jurídica para tornar os anseios 

da população afegã realidade, através de um arcabouço jurídico, agora mais do que 

nunca, necessário para evitar que novas situações como estas se apresentem. 

  

                                                                                                                                                                                     
política. Ziauddin estimulou Malala a gostar de física e literatura e a se indignar com as injustiças do 
mundo – apresentadas a ela em toda a sua magnitude quando tinha 10 anos e o Talibã fez do Vale 
do Swat seu território. Sob o governo paralelo da milícia fundamentalista, os homens foram obrigados 
a deixar a barba crescer, as mulheres que saíam de casa desacompanhadas eram açoitadas na rua e 
as escolas femininas receberam ordens de fechar as portas – as que desobedeceram foram 
dinamitadas. Malala, naquele tempo, estudava na escola da qual seu pai era dono e que, como as 
demais, teve de ser fechada. Seu último dia de aula, em janeiro de 2010, foi registrado em um 
documentário feito pelo New York Times. No filme, Malala afirma que queria ser médica e, para isso, 
iria continuar estudando „em casa, na escola ou em qualquer outro lugar‟. Em maio de 2010, embora 
o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã da região, a milícia continuava rondando a área. 
Malala, que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à 
educação, passou a receber ameaças de morte. [...] Em outubro de 2012, um talibã disparou três tiros 
contra a sua cabeça dentro do ônibus que a levava à escola”.OYAMA, Thaís. A pequena grande 
Malala. Revista Veja. Edição 2.343. Ano 46. N. 42. 16 de Outubro de 2013.  Seção Perfil, pág. 86. 
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CONCLUSÕES 

 

Com vistas à transformação da maneira com que são utilizados os 

instrumentos normativos e adjudicatórios do Direito Internacional esta tese se 

propôs. No primeiro capítulo analisaram-se o Direito Internacional em seu conceito 

majoritário na doutrina, como um sistema de relacionamento característico das 

relações coordenadas, como as encontradas no Direito Civil. 

Dada a sua descentralização e inexistência de um órgão legislativo de 

caráter supranacional, os pensadores de tempos pretéritos erigiram um ramo do 

Direito que perpassasse ou por conceitos de natureza pretérita, ou de voluntarismo 

puro. 

Estabelecimento doutrinário este que possibilitou a construção de um 

aparato teórico-prático que pudesse ser utilizado nos relacionamentos entre Estados 

em quaisquer situações, funcionando como tradutor, ou canalizador, universal de 

relacionamento entre instituições soberanas.  

A complexidade da sociedade contemporânea projetou alterações nesta 

estrutura, produzindo novos sujeitos de direito como as organizações internacionais 

e o indivíduo. Sendo que esta complexidade da sociedade não era restrita àquele 

tempo ou situação, a realidade social se torna cada vez mais complexa, importando 

na necessidade de uma adaptação cada vez mais frequente de suas instituições 

jurídicas. 

A contraposição entre as teorias jusnaturalistas e juspositivistas, não 

provocam a exclusão recíproca, e sim devem ser estruturadas em função da criação 

de uma nova teoria que possa responder aos anseios da Comunidade Internacional, 

dando espaço para os benefícios teóricos de ambas as teorias, quais sejam a 

vinculação à normas de validade de inspiração axiológica, a estruturação em um 

sistema hierárquico de normas jurídicas, a superação do voluntarismo em busca da 

concretização dos interesses coletivos, e o respeito e efetividade das normas 

juridicamente estabelecidas. 
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Para tanto, discorreu-se ainda sobre as fontes do Direito Internacional 

formal, com profunda inspiração na consecução deste escopo, mas que não devem 

ser confundidas como as únicas possíveis fontes normativas, dado que não se 

mencionam as fontes materiais de Direito Internacional. Assim sendo, foram 

analisados os Costumes Internacionais e os Princípios Gerais do Direito 

Internacional que podem ser considerados como tradutores das normas fundantes 

do Direito Internacional. 

No entanto, a mera tradução dos interesses fundamentais do Direito 

Internacional não os credencia como normas fundantes. As normas fundamentais do 

Direito Internacional são as conhecidas normas de caráter peremptório que são 

discutidas no capítulo segundo. 

Logo, o capítulo dois se dedicou a demonstrar o reconhecimento por parte 

da Comunidade Internacional da existência de normas fundamentais que possam 

conformar e legitimar a atuação do Direito Internacional. 

Ao conceituar as normas de jus cogens internacional verificou-se a 

existência de uma questão de primazia com relação às normas de cunho formalista. 

As normas juris cogentis são por excelência as normas fundamentais do Direito 

Internacional, dado este critério, devem ser respeitadas por todas as outras fontes 

normativas, como fundamento axiológico e legitimador jurídico da norma formal. 

Decorrente dessa estrutura deve ser apenas substituída, alterada ou 

derrogada por outra norma de igual estatura jurídica, dado o fundamento do 

escalonamento normativo presente no Direito Internacional contemporâneo, critério 

que exclui a possibilidade de retrocesso ao sistema voluntarista puro. 

Enquanto norma de interesse coletivo da Comunidade Internacional trata-

se de uma norma que deva ser reconhecida por tal comunidade como um todo, ou 

seja, que o interesse coletivo seja efetivamente representativo da coletividade, e não 

de sujeitos esparsos ou de pretensões de dominação ou hegemonia. 

Possibilitando inclusive a sua exigibilidade contra os interesses de 

Estados esparsos que não a reconheçam especificamente, dando ensejo a uma 
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nova estrutura do Direito Internacional, visto que não mais coordenada, como 

contratualista, mas subordinada a um interesse difuso, logo subordinada ou 

escalonada, como o Direito Público. 

Analisado então os critérios para o reconhecimento das normas juris 

cogentis, pois o estabelecimento de um rol não atende aos interesses da 

Comunidade Internacional, vez que dificultaria a evolução e dinamicidade conceitual 

que este grupo normativo necessita para exercer de maneira adequada àquilo que 

se propôs, serem normas materialmente constitucionais da Comunidade 

Internacional. 

Tendo em vista este objetivo, devem ser consideradas como 

inderrogáveis, hierarquicamente superiores, exigíveis em nome do interesse coletivo 

em razão dos Estados (portadores das obrigações em âmbito internacional), e não 

devendo ser confundidas com normas absolutas (logo, passíveis de serem 

relativizadas em situações excepcionais). 

Verificaram-se ainda quais as fontes desse reconhecimento que deve ser 

dado pelos entes estatais que corroborem a existência do interesse coletivo, 

podendo este ser feito por qualquer ato estatal representativo de sua vontade, seja 

através de tratados, legislações internas, atos do judiciário ou até mesmo de 

organizações por eles composta. 

Foram estabelecidos dois conjuntos normativos compositores das normas 

fundamentais do Direito Internacional, as normas de interesses coletivos (dos 

Estados) e as normas de interesses coletivizados (cujas obrigações foram 

estabelecidas sobre os Estados). 

Por fim, destacou-se que os enunciados normativos das normas 

peremptórias de Direito Internacional devem respeitar a estrutura principiológica em 

vista de possibilitar a evolução interpretativa e aplicabilidade dinamizada de acordo 

com as necessidades da cambiante Comunidade Internacional.  

Neste montante, fez-se uso da estrutura teórica dada por Robert Alexy ao 

estabelecer as normas fundamentais. Fazendo destaque para as modalidades de 
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aplicabilidade tanto das regras jurídicas como dos princípios jurídicos justificando a 

escolha destes devido à maleabilidade da aplicação através do mandado de 

otimização e ponderação propostos por Alexy. 

No capítulo terceiro foi iniciado um estudo com relação aos Direitos 

Humanos, no que tange a sua conceituação como limitador da ação humana em 

função do respeito à dignidade inerente a todos os seres humanos, dado o momento 

e evolução histórica da sociedade que o conforma. 

Fazendo uso das dimensões de Gregório Peces-Barba Martinez para 

explicar tal evolução e transformação nas normas de Direitos Humanos que 

possibilita um entendimento da atual conjuntura relacionada a estes direitos. 

Analisaram-se as suas características básicas, como propostas por André 

de Carvalho Ramos, como sendo a superioridade normativa, universalidade, 

indivisibilidade e interdependência, indisponibilidade, limitabilidade e a regra da 

proporcionalidade (utilizada para resolução de duas normas principiológicas em 

conflito), caráter erga omnes, exigibilidade, historicidade ou proibição do retrocesso, 

e eficácia horizontal. 

Análise esta feita em função de apresentar de forma teoricamente 

estruturada os Direitos Humanos, possibilitando posterior conjugação e 

complementariedade entre este instituto e as normas de caráter peremptório do 

Direito Internacional Geral. 

Os Direitos Humanos Sociais, tendo em vista o escopo da tese também 

foram apresentados, como sendo os direitos que possibilitam uma igualdade 

material entre os membros de uma sociedade, ou seja, aqueles que se traduzem no 

objetivo de atingir a igualdade de oportunidades entre os sujeitos de direito, sem que 

estes sejam alijados pela necessidade ou escassez de um bem jurídico tutelado 

como fundamental. 

Apresentou-se ainda, a estrutura deôntica dos Direitos Humanos Sociais, 

para estabelecer a sua conformação como direito definidor de obrigações jurídicas 

em função de um conectivo diferenciado, o dever-ser. Possibilidade esta dada pela 
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lógica de atribuir a estruturas a priori consideradas como limitantes morais, mas que 

através desta conformação, convertem-se em imperativos jurídicos, logo 

adjudicáveis, exigíveis. 

Com base na estrutura diferenciatória proposta por Robert Alexy e por 

Ingo Wolfgang Sarlet, entre direitos de defesa e direitos a prestações, ou segundo 

Sandra Fredman, em direitos positivos e negativos, procurou-se demonstrar a 

incompatibilidade de tal argumento para com o atual momento jusfundamental, que 

possui como claro escopo a diferenciação entre dois níveis de aplicabilidade das 

normas de Direitos Humanos, que como dito anteriormente devem ser vistos como 

indivisíveis. 

Para tanto, buscou-se substrato na teoria de Stephen Holmes e Cass 

Sunstein, de que os direitos não podem ser divididos em função dos seus custos 

para a entidade política, visto que de maneira direta ou indireta, todos os direitos 

garantidos demandam o dispêndio de custos. No que importa que os direitos 

sãopassíveis de limitações em função da escassez de recursos, também conhecida 

como Reserva do Possível. 

Ao abordar a Reserva do Possível, não no desidério de desconsiderá-la 

(visto que isso seria uma negação de uma realidade), procurou-se determinar a 

maneira e os limites de atuação deste constritor fático da aplicabilidade do Direito, 

incorrendo na discussão do mínimo existencial. Momento em que tal mínimo 

existencial ficou consignado, de acordo com teoria de Virgílio Afonso da Silva, como 

sendo decorrente da aplicação do princípio da proporcionalidade a um conflito 

concreto entre dois princípios normativamente estabelecidos. 

Visto que ao negar a absolutização das normas jurídicas, tampouco se 

pode concordar com o estabelecimento de uma norma fundamental que seja “mais 

fundamental” do que a outra. O escalonamento normativo possibilita a diferenciação 

entre uma norma fundamental e uma norma não fundamental, mas impossibilita o 

escalonamento entre normas fundamentais, devendo sua aplicabilidade, enquanto 

mínimo existencial, ser feita de acordo com as regras da proporcionalidade e a 

situação concreta à qual o aplicador do direito se encontra. 
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O quarto capítulo da presente tese estabelece a colocação dos Direitos 

Humanos na ordem jurídica internacional, desde a sua força normativa, dando como 

exemplo os tratados multilaterais de conotação universal, que é o caso da 

Declaração Universal de Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ambos com força normativa, e plenamente 

exigíveis de maneira adjudicatória. 

Num segundo momento analisou-se a estrutura dos sistemas regionais de 

proteção dos Direitos Humanos, com suas particularidades e organismos judiciais de 

aplicação das normas jusfundamentais. 

Deu-se início a esta empreitada com o Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos, pertencente a Organização dos Estados 

Americanos, sua estrutura composta pela Comissão e Corte de Direitos Humanos, e 

passível de acesso indireto por parte dos indivíduos que se sintam prejudicados em 

seus direitos no âmbito interno. 

Após a análise do sistema interamericano foi visto o sistema europeu de 

proteção vinculado ao Conselho de Europa, com a nova Corte Européia de Direitos 

Humanos e o acesso direto por parte dos indivíduos à corte. Em momento contínuo 

cedeu-se espaço ao sistema africano de proteção, pertencente a União Africana, e 

sua recente reestruturação da Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos e o seu, 

ainda, potencial de atuação. 

Feitas as análises destes organismos já estruturados, verificou-se a 

existência de dois outros sistemas territoriais ainda não estabelecidos, o primeiro 

concernente aos países de orientação islâmica, numa primeira aproximação, e 

posteriormente aos países localizados na península arábica, com propostas de 

criação de uma estrutura, que ainda padece da falta de independência com relação 

a questões políticas. 

Mas, não se vê a existência e estruturação de um organismo judicial que 

possa resolver os problemas de efetividade dos Direitos Humanos entre os países 
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de orientação islâmica, visto que isto já ocorreu em outros momentos históricos610, e 

a caminhadas destes países desde a primavera árabe, e suas inúmeras revoluções 

políticas, apontam nesta direção. 

A questão da independência também é um problema que aflige aos 

membros do sistema protetivo pertencente a ASEAN, que coaduna os países do 

sudeste asiático. 

No entanto, verificou-se que, dado o Direito Humano especificamente 

objeto de estudo desta tese, o Direito à Educação, encontra-se presente e permeia 

todos estes sistemas, mesmo os ainda não organizados judicialmente, e dada a falta 

de homogeneidade no continente asiático, propugnou-se ainda pela análise das 

cartas constitucionais de alguns países selecionados.  

Como foi o caso da República Popular da China, a República da Índia e o 

Japão, visto que por seus papeis de influência política regional, contingente 

populacional e poderio econômico, não podem ser relegados em qualquer análise de 

cunho universalista. Além deste cotejo específico foi realizado levantamento através  

de inúmeras constituições na verificação da presença do Direito à Educação, 

levantamento este que possibilitou inferir sua aceitação de maneira majoritária. 

Situação esta que não leva necessariamente ao reconhecimento do 

caráter peremptório deste direito, mas sugere que se este fosse proposto, estes 

países que o reconhecem como fundamental em suas cartas constitutivas, 

provavelmente não se negariam a reconhecê-lo. 

O capítulo cinco se destina a sustentação do Direito à Educação 

                                                           
610

 “To realize the OIC‟s commitment to the enforcement of human rights among its Member States, 
there is, first, the need for a fully binding Islamic Human Rights Covenant, to be ratified by all its 
Member States This is necessary because, apart from the present OIC Cairo Declaration on Human 
Rights in Islam not being legally binding, it also leaves out many essential rights as depicted in ou 
analysis of the ICCPR an ICESCR above. Secondly, there is the need for a regional supervisory and 
enforcement organ that will bind all the Member States. The establishment of such a regional 
enforcement organ is not unknown under Islamic Law. Classical books on Islamic jurisprudence 
document the existence of an institution called Silâyah al-Mozâlim from the very early periods of the 
Islamic State. This was a sort of complaints or grievances tribunal with inter-provincial jurisdiction 
throughout the Islamic Empire to redress any alleged violation of individual rights by State officials”. 
BADERIN, Mashood A. International Human Rights and Islamic Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2003. P. 229. 
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enquanto norma de Direitos Humanos, especificamente de Direitos Sociais, e como 

potencial norma de caráter peremptório do Direito Internacional Geral, dada estar 

pendente de reconhecimento deste cunho por parte da Comunidade Internacional. 

Ao analisar o Direito à Educação com base nos critérios estabelecidos 

nos capítulos dois a quatro, possibilitou a sustentação de que este direito compõe 

tanto o rol dos Direitos Humanos quanto preenche todos os requisitos destinados as 

normas de jus cogens internacional. 

Por fim, designa-se que este procedimento de compatibilidade do Direito 

à Educação com as normas fundamentais da Comunidade Internacional, pode ser 

seguido com qualquer outro direito que se destine a tal colocação. 

O sexto capítulo tem como fulcro dois momentos desta teorização, o 

primeiro é a hipótese da superação da teoria voluntarista com base na Comunidade 

Internacional e nos institutos do jus cogens internacional e a Transnacionalidade 

enquanto fenômeno mundial. 

A existência fática da Comunidade Internacional, a sua realidade, provoca 

a reestruturação obrigatória do Direito Internacional, que ao ser reescrito, deve ter 

em mente o pungente movimento social da Transnacionalidade. 

Transnacionalidade esta que devido ao relacionamento entre os membros 

da Comunidade Internacional, gerou a eliminação das fronteiras de diferenciação 

entre eles, sendo hodiernamente impossível a separação entre o nacional e o 

internacional, entre o próprio e estrangeiro, entre o público e o privado. 

A incorporação de institutos e instrumentos jurídicos pelos inúmeros 

ordenamentos jurídicos, e a existência de um núcleo valorativo axiológico universal 

destrói qualquer pretensão de sustentação teórica com base na soberania medieval 

e no isolamento teórico da esfera coletiva global. 

Fenômeno este, que como sustentado nesta tese, não afeta a apenas o 

Direito Internacional, a Transnacionalidade não se trata de um fenômeno novo do 

Direito, e sim é uma de suas características enquanto ciência, de permeabilidade, de 
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possibilidade de aplicação generalizada, ou de teorias aplicáveis a situações em 

diferentes localidades. 

Dada a historicidade e o estudo particionado o jurista se olvidou do 

caráter único do Direito, que importa em ser este Direito uma ciência eminentemente 

global, utilizada por todos os países, com acesso a doutrinas de todos eles e 

“emprestando” ou “transplantando” institutos jurídicos ou normas entre sistemas. 

O segundo momento do sexto capítulo se destina a utilização da 

construção teórica para a garantia de possível adjudicação das normas cogentes do 

Direito Internacional Público perante os Tribunais Regionais de Direitos Humanos, 

independentemente do reconhecimento da competência destes por parte dos 

Estados. 

As normas peremptórias de Direito Internacional representam o interesse 

coletivo da Comunidade Internacional, sendo consideradas como fundamentais, e, 

portanto, sendo superiores a vontade de Estados esparsos ou individualizados. Este 

critério leva à conclusão de que a norma é válida, legítima e aplicável a determinado 

Estado, independentemente do reconhecimento individualizado da norma por parte 

do ordenamento jurídico nacional ou expressão de vontade internacional. 

Se a norma deve ser aplicável e exigível por parte da Comunidade 

Internacional, é possível, e necessária a estruturação de um sistema de adjudicação 

que possibilite teórica e praticamente essa efetivação judicial. 

Construção esta que passa pela justificativa da estruturação ao redor dos 

organismos regionais já existentes. Com base na teoria da margem de interpretação 

ou apreciação que proporciona a flexibilização na aplicabilidade e interpretação do 

enunciado normativo, dada a estrutura principiológica das normas fundamentais do 

Direito Internacional Geral. 

Tais normas são passíveis de limitação em função das questões fáticas, 

jurídicas e econômicas das inúmeras sociedades, sendo necessário um padrão de 

análise que verifique, através da proporcionalidade e ponderação, se os limites dos 

mínimos existenciais não foram descumpridos, de acordo com a estrutura de um 
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padrão universal. 

Esta análise deve ser feita pelos organismos judiciais, independentes e 

imparciais, de cunho regional devido à possibilidade de melhor compreensão da 

realidade fática limitadora da aplicabilidade de um Direito Humano Fundamental, que 

no caso se conforma em uma norma de jus cogens. 

Dando suporte a teoria de aplicabilidade de obrigações aos Estados 

independentemente se sua expressão de vontade foram analisados os precedentes 

do Conselho de Segurança da ONU, dos tribunais penais internacionais de caráter 

ad hoc, e a realidade da jurisdição universal para ofensores de normas fundamentais 

de Direito Internacional Geral, já exercida por alguns países. 

Com base em todo o exposto é possível considerar-se que as normas 

peremptórias de Direito Internacional Geral existem e condicionam a liberdade dos 

sujeitos de Direito Internacional, criando a eles obrigações independentemente de 

sua vontade. 

Os Direitos Humanos possuem normas que são consideradas como 

normas peremptórias de Direito Internacional Geral, e que, portanto devem receber 

o mesmo tratamento jurídico de validade fundamentada no interesse coletivo da 

Comunidade Internacional. 

Dada a permeabilidade do Direito, visto que este é fundamentalmente 

transnacional, esta questão de expressão de vontade, serve como paradigma da 

verificação do reconhecimento de uma norma como parte do jus cogens 

internacional pela Comunidade Internacional como um todo, a partir do que deve ser 

cumprida por todos os Estados. 

O descumprimento de uma norma fundamental de Direito Internacional 

Geral implica na possibilidade de adjudicação por parte de qualquer membro da 

Comunidade Internacional perante os órgãos regionais de proteção aos Direitos 

Humanos, que possuem, dada a teoria da margem de apreciação, melhores 

condições de análise das situações concretas afetas ao caso. 
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Por fim, este direito de adjudicação tem de ser concedido inclusive aos 

indivíduos, reconhecidamente sujeitos de Direito Internacional no que tange à 

possibilidade de adjudicação processual como visto nos sistemas regionais, para 

que possam, ainda mais nos Estados que não reconheceram tais direitos, garantir a 

efetividade de seus Direitos Humanos Fundamentais, dado o mínimo existencial e os 

valores jurídicos de cunho universal. 

Restando sustentado que o Direito à Educação, nos moldes estabelecidos 

por esta tese, se trata de uma norma peremptória de Direito Internacional Geral em 

latência, podendo ser, se assim reconhecida, adjudicada com base no 

descumprimento por qualquer dos Estados pertencentes à Comunidade 

Internacional, bem como de seus indivíduos, perante os organismos regionais de 

proteção aos Direitos Humanos. 

Com isto o desidério desta tese se encontra atingido, na medida em que 

as normas de jus cogens de Direito Internacional foram analisadas, equiparadas 

com os Direitos Humanos, em especial o Direito Humano Social à Educação, e um 

sistema de aplicabilidade, independentemente de reconhecimento estatal 

individualizado, torna possível sua adjudicação perante organismos jurídicos 

internacionais. 
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