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RESUMO 

A pesquisa investiga como normas internacionais em matéria de direitos humanos 

fundamentam decisões das Cortes Constitucionais. São macrocosmos os tribunais 

superiores do Brasil (STF) (pela decisão 3300/RR – Demarcação das Terras Indígenas 

Raposa Serra do Sol) e Colômbia (TCC) (pela sentença SU-039/97 – Consulta para 

licença da exploração de hidrocarbonetos na comunidade indígena de U’wa). A escolha 

se justifica pela similaridade entre os objetos, agentes e trajetórias dos casos litigados e, 

também, pela semelhança entre ambas Constituições dos Estados. Há objetivos 

específicos: a) analisar se soberania e autodeterminação interagem com o direito a 

permanência e à consulta dos povos; b) inferir se nos casos investigados houve o 

fenômeno de “transversionalização constitucional do direito”, o que fundamentaria 

empiricamente ao fenômeno do transconstitucionalismo e; c) avaliar se os argumentos 

jurídicos obedecem a um padrão lógico de justificação da decisão. A análise entre 

sentenças, norma internacional e Constituições se deu por técnicas de direito 

comparado baseadas no transconstitucionalismo de Neves (2009), isto é nas trocas e 

influências sistêmicas entre o direito doméstico e o internacional público, orientando-os 

à formação de “pontes de transição”. Por fim, a avaliação da fundamentação dos 

argumentos e da lógica jurídica se deu à luz teorias de Tulmin (2006), isto é indagando 

de que forma as normas internacionais apoiaram às decisões. Os resultados apontaram 

que o STF no caso em tela relativizou normas de direito internacional quanto à 

aplicabilidade. Assim, não foram identificadas trocas jurídico-sistêmicas na sentença 

pátria. Já no cenário colombiano, a Corte incorporou a Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho como parte da Constituição reconhecendo-a como parâmetro 

para bloqueio de constitucionalidade. O que suscita o questionamento sobre até que 

ponto o STF tem decidido avesso às normas de direitos humanos conquistadas em 

plano internacional.  

1.0 INTRODUÇÃO 

 Recentes estudos sociológicos buscam examinar a aplicação do direito além do 

contexto restritivo da lei (TEUBNER, 2002). A globalização criou ambientes de trocas e 

fluxos de aprendizagens recíprocas entre os diversos sistemas, reconfigurando a 

autonomia do direito pátrio, o qual passou a ser interpretado e influenciado pelos 

Direitos Humanos, notadamente os descritos em normas de direito internacional público 

(NEVES, 2009). É no contexto do Estado Democrático de Direto que as decisões das 

cortes judiciais carecem de legitimidade, que só é alcançada quando há observância 

dos Direitos Humanos. Essa operação, quase lógica, é requisito de validade de todo 



sistema jurídico (HABERMAS et al, 2003, p. 67-82).  

 No cenário latino pós redemocratização, as Constituições Nacionais se 

consolidaram definitivamente como documento-centro que locupleta todo ordenamento. 

Consequentemente testemunha-se o gradual deslocamento de poder às Cortes 

Constitucionais. Esses agentes têm uma posição privilegiada em função da reserva de 

poder, qualificada pela competência de desvelar como se aplica a Norma Constitucional.  

No campo jurídico a Corte Constitucional retém o maior coeficiente de capital simbólico 

pois à medida que decide sobre os casos concretos é a habilitada para dizer o que é ou 

não o direito, podendo criar os precedentes jurisprudenciais que deverão ser seguidos 

por todo o sistema burocrático estatal. Ao fazer essa ação ela condiciona práticas, cria 

moldes e parâmetros de agir aos demais agentes. Quando o Magistrado Constitucional 

homologa uma sentença, ele interfere diretamente no habitus, isso é na reprodução e 

retroalimentação das ações no campo (BOURDIEU, 2004). 

 O rol dos direitos humanos aparece frequentemente no arranjo constitucional 

latino (BRASIL, 1988, art. 5º; COLÔMBIA, 1991, art. 93), seja de forma taxativa, seja 

como possibilidade de aplicação a partir da incorporação de normas internacionais. 

Nessa tela o judiciário vê-se vinculado a respeitar os direitos humanos quanto aos 

fundamentos sentenciais e, também, quanto à interpretação legal no caso concreto, sob 

pena de violar a dignidade da pessoa humana. Isso que pode suscitar “problemas 

constitucionais complexos” na medida em que o chamado guardião da Constituição 

passa a transgredi-la, retificando desigualdade e corrupções sociais. 

 Este artigo apresenta uma possibilidade analítica da argumentação das 

fundamentações de dois acórdãos sobre os “direitos à permanência das populações 

indígenas” segundo o entendimento de duas Cortes Constitucionais, a do Brasil e da 

Colômbia. Os casos utilizados como macrocosmos empíricos servirão como pano de 

fundo, objetivando verificar se os magistrados constitucionais têm ponderado questões 

de Direitos Humanos em suas decisões. Feito o corte metodológico, o estudo de “casos 

difíceis” no direito são essenciais porque as decisões tomadas a partir desses “lugares 

comuns do direito” são capazes de vincular toda população de um país em mesmo 

tempo que revelam o posicionamento dos juízes frente a demandas sociais sensíveis.  

 A escolha do caso de “Demarcação de Terras Raposa Serra do Sol”, no Brasil e 

da “Consulta para Licença da Exploração de Hidrocarbonetos na Comunidade Indígena 

de U'wa”, na Colômbia, se deu por uma série de variáveis que demonstram a 

similaridade dos casos. Primeiramente, as Constituições do Brasil e da Colômbia foram 

promulgadas em um curto espaço de aproximação entre elas, 1988 e 1991 



respectivamente. Outro fato marcante foi à utilização da convenção 196 da Organização 

Internacional do trabalho como parte do conteúdo argumentativo. Também foi 

observada a existência de direitos indígenas nas Cartas Constitucionais de ambos os 

Estados. O mais importante, sobretudo, é a semelhança do objeto dos litígios – O direito 

dos povos de serem ouvidos, permanecer e decidir sobre seu próprio território. Após 

inferir se as Cortes têm levado em consideração as normas internacionais em matéria 

de direito dos povos tradicionais, o artigo verificará qual o grau de influência que o 

direito internacional público exerce sobre as Cortes Constitucionais e como os 

magistrados têm as utilizado em suas decisões. A depender do grau de interferência 

poderemos analisar a abertura cognitiva de cada tribunal para o respeito aos direitos 

humanos provenientes de normas internacionais, que são as maiores fontes de direitos 

humanos. 

2.0 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investiga como normas internacionais em matéria de direitos humanos fundamentam 

decisões das Cortes Constitucionais do Brasil e da Colômbia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Analisar se soberania e autodeterminação interagem com o direito a permanência 

e à consulta dos povos; 2.2.2 Inferir se nos casos investigados houve o fenômeno de 

“transversionalização constitucional do direito”, o que fundamentaria empiricamente ao 

fenômeno do transconstitucionalismo; 2.2.3 Avaliar se os argumentos jurídicos 

obedecem a um padrão lógico de justificação da decisão. 

3.0 METODOLOGIA 

 A metodologia foi validada por três etapas. A primeira foi à separação 

jurisprudencial por meio de variáveis comuns. Através da leitura nos anais de decisões 

dos tribunais do Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai percebeu-se a 

similaridade entre a decisão 3300/RR (Demarcação das Terras Indígenas Raposa Serra 

do Sol, do Brasil) e a sentença SU-039/97 (Consulta para licença da exploração de 

hidrocarbonetos na comunidade indígena de U’wa, da Colômbia) segundo três critérios: 

(i) conjuntura sócio-histórica da promulgação constitucional; (iii) objeto do litígio (iii) 

possibilidade de controle de constitucionalidade a partir de normas internacionais. As 

duas primeiras variáveis foram importantes para determinar se os casos pesquisados 

teriam um grau de semelhança suficiente para que pudessem ser comparados, já a 

última foi relevante para garantir que tanto o tribunal brasileiro quanto o colombiano 

preveriam a possibilidade de incorporação de normas internacionais como baliza. Isso é 



partindo do princípio que em um mundo globalizado, cada vez mais o direito 

internacional público têm influenciado em questões internas, procuramos garantir que as 

Cortes admitiriam essa possibilidade. Escolhido os “casos difíceis” procuramos avaliar 

as decisões a partir de técnicas da lógica e da argumentação jurídica. Assim foi 

escolhida a teoria da análise argumentativa Stphen Tulmin (2006), que possibilitou 

verificar se os argumentos de direito internacional público influenciaram na decisão ou 

foram meros apoios sem qualquer relevância no veredicto. Só a partir daí foi possível 

compreender se havia trocas recíprocas entre os ordenamentos domésticos e 

internacionais. Essas trocas são chamadas por Marcelo Neves (2009) de “pontes 

transicionais” e caracterizam o chamado fenômeno do transconstitucionalismo, que, em 

síntese, seria a possibilidade de Cortes Constitucionais decidirem baseadas em 

experiências externas, mostrando que o processo de interpretação constitucional é, em 

larga medida, um processo de aquisição evolutiva da humanidade. 

4.0 DESENVOLVIMENTO 

4.1 O corpus de direito internacional em matéria indígena: do Estado protecionista à 

tentativa de um Estado pluralista. 

O desenvolvimento do Direito Internacional indígena ocorreu gradualmente, em 

um cenário de fortes embates políticos caracterizados pela competição econômica que 

se deu no pós-guerra em um ambiente de forte domínio do mundo jurídico pelo 

econômico (MARCHIONI, 2010,p. 97). Partindo desse ponto, muitos obstáculos 

apareceram à formação de um direito indígena de fato protetivo, especialmente porque 

os povos tradicionais têm uma forte relação com o território, alvo do desenvolvimentismo 

capitalista do século XX. Foi assim que a exploração de matérias primas, especialmente 

provindas da América Latina
1

, a necessidade de reindustrialização dos países 

envolvidos nas grandes guerras, a existência de acordos internacionais de integração 

econômica
2
, entre outras conformidades dos códigos econômicos impediram a formação 

                                                 
1
Sobre exploração em territórios indígenas, especialmente na Amazônia constata a Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, órgão das Organizações das Nações Unidas (2014, p. 13) “A mediados 
del siglo XX, con los procesos de colonización en la Amazonía y otras “zonas periféricas” de la región tuvo 
lugar un segundo ciclo de desterritorialización de los pueblos indígenas, con graves consecuencias sobre 
sus condiciones de vida. Más recientemente, el ciclo de la presión extractiva sobre los recursos naturales 
por parte de las empresas nacionales y transnacionales y la ejecución de grandes obras civiles con 
impactos negativos sobre los ecosistemas, han irrumpido con fuerza inusitada en todo el continente, 
agravando el cuadro histórico de despojo y vulnerabilidad. El último y más reciente ciclo, el de la 
apropiación de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad asociada a estos y los recursos genéticos 
es el corolario de este extenso proceso histórico de desposesión de los pueblos indígenas de América 
Latina.” 
2
A respeito dessa modalidade de acordos econômicos internacionais reflete Marchioni (2011, p. 16) “[...] o 

“Consenso de Washington” (1989) foi exemplo de “micro-discurso-globalizante” utilizado pelos Estados 
Unidos para exigir um conjunto de reformas estruturais nas economias latino-americanas. Liberalização 
comercial e financeira, abertura das contas de capital, privatização do patrimônio nacional e até 



ágil de uma legislação autônoma e comprometida com a posse do espaço indígena para 

os habitantes originais daquele lugar.  

A primeira medida relevante, a promulgação do Convênio 107 (1957) da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), apenas chancelou o posicionamento de 

Estado dominador predominante na época. Esse fato fica claramente compreendido 

quando se lê o preâmbulo que explicita que a norma tem como objetivo as populações 

“que não estão integradas ainda na coletividade nacional”. Assim compreende-se que 

há uma marcha de integração a ser seguida pelas populações indígenas, “rumo ao 

ambiente civilizado”. No final do século XX pode-se constatar o crescimento do 

protagonismo das organizações internacionais para proteção dos direitos humanos, o 

que, consequentemente, ampliou a esferas de dissenso. Esse fato proporcionou a 

mudança do paradigma assimilacionista para um ambiente de pluralismo étnico com 

autonomia participativa. Tal cenário estimulou a formulação do convênio 169 da OIT, 

sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes (no Brasil Decreto n. 5051 

de 19.04.2004 e na Colômbia Lei 21 de 07.08.1991). O documento substitui o Convênio 

107/57 é muito bem recepcionado pela doutrina especializada por privilegiar aspectos 

da subjetividade indígena como a consciência da identidade como definição de sujeito 

de direito
3
. Além disso, o convênio destaca que deve ser considerada a participação dos 

povos em decisões, governamentais ou privadas, em qualquer matéria que possa afetá-

los (CONVENÇÃO 169/OIT, art. 6º, 7º; 15). Um relevante conteúdo do dispositivo é a 

possibilidade de utilizar, administrar e conservar os recursos naturais localizados no 

território indígena. Assim, mesmo que o Estado tenha a posse dos recursos deve 

consultar os habitantes indígenas em sinal de respeito pelo espaço dos povos, além 

disso, eles deverão ser indenizados na medida do dano que o Estado irá causar as 

populações locais.  Em função disso o Estado precisa proporcionar, segundo a norma 

internacional, o status jurídico de propriedade e posse das terras ocupadas, para que se 

possa preservar os aspectos axiológicos existentes entre o índio e o seu chão 

(CONVENÇÃO 169/OIT, art. 14). 

Em 2007, durante a 107ª plenária da Assembleia Geral (AG) das Nações Unidas 

                                                                                                                                                         
desregulamentação normativa de natureza tributária, trabalhista e ambiental, têm sido algumas das 
diretrizes seguidas por esses países, ao longo de mais de uma década”. 
3

O Convênio 169 é muito influente nos países Latinos, especialmente pela recente onda de 
redemocratização inspirada em estados sociais. No México, por exemplo, o Convênio baseou os 
movimentos indígenas criando aporte jurídico às suas demandas houve até mesmo questionamentos a 
reforma constituinte daquele país a partir de uma interpretação do acordo (ARELLANO, 2002). Outro 
exemplo foi na Guatemala. A assinatura do Acordo de Paz com o governo foi condicionada pelos grupos 
rebeldes indígenas exigindo à ratificação pelo Estado do Convênio 169. No Chile, por outro lado, a pressão 
para a ratificação do Convênio (algo que somente ocorreu em março de 2008) funcionou como elemento 
de articulação interna para as organizações indígenas (MARIOTTI, 2004). 



(ONU), foi aprovada Declaração de Direitos dos Povos Indígenas (DDPI/07). Nesse 

diploma deve-se destacar o direito à autonomia e ao autogoverno dos povos indígenas, 

o que implica em dizer que as comunidades étnicas são livres para buscar o seu 

desenvolvimento (DDPI/07, art. 3, 4º).  Outro aspecto relevante é o incentivo para que 

os Estados passem a reconhecer a justiça comunitária, de acordo com os valores e 

tradições de cada comunidade, legitimando as autoridades ancestrais (DDPI/07, art. 5º).   

Dessa forma, a comunidade internacional convive com dois instrumentos 

jurídicos de proteção aos povos tradicionais. Enquanto a Convenção 169/OIT é um 

instrumento legal cogente, para seus signatários, a DDPI/07 ocupa um papel 

principiológico, sintetizando os debates mais relevantes, conceitos e princípios, 

resumindo reúne o âmago das demandas das comunidades (LANA et al, 2008, p.205). 

Bobbio (2004) lembra que documentos de princípios apresentam apenas a obrigação 

moral, no máximo política, dos Estados conveniados. Entretanto Habermas (2003, p.216) 

afirma que, se bem que positivação (de um direito) implique na diferença entre direito e 

moral, a fundamentação direta das normas deve ser balizada por princípios, outras 

palavras, o direito precisa ser justificado no âmbito de uma moral pós-convencional ou 

universalista (NEVES, 2013, p. 114). Diante da tensão entre “facticidade” e “validade” o 

direito na contemporaneidade perdeu seu fundamento sacro e precisa ser legitimado por 

procedimentos de agir racional e que sejam moralmente justificáveis (HABERMAS, 

2000). Nesse caso a DDPI/07 poderá indicar, por ser um documento-base, como os 

atores interessados poderão negociar politicamente com os Estados o provimento de 

suas demandas. Além disso, servirá como uma possível diretriz à fundamentação de 

decisões judiciais e produção legislativa. 

4.2 STPHEN TULMIN: DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO AO CASO CONCRETO.  

O lugar da decisão jurídica é caracterizado pela pretensão à neutralização em 

relação aos interesses equipolentes. Naquele campo onde se mediam conflitos 

aparentemente irreconciliáveis, hard cases, acabam sendo reguladas soluções 

(veredictos), legitimadas socialmente pelo cumprimento procedimental das regras do 

jogo.  

No caso em tela, durante a decisão da Suprema Corte do Brasil, pode-se 

constatar até certa unanimidade em relação à legalidade do processo demarcatório
4
. 

                                                 
4
Sobre as falas dos ministros teremos “quando o estado de Roraima foi criado, os indígenas, já ocupavam 

as terras objeto da presente demarcação” (Min. Lewandowski). Assim “a posse dos indígenas é remota e 
incontestável” (Min. Eros Grau). É daí que “a demarcação não exclui a presença do Estado brasileiro” (Min. 
Carmen Lúcia). Nesse contexto o “Estado brasileiro deve se mobilizar para o pagamento de uma dívida 
ancestral que o país tem com a população indígena.” (Min. Ellen Gracie e Min. Peluzo) (MARCHIONI, 2011, 
p.285). 



Houve uma anuência dos ministros sobre o fato de que o modelo de demarcação 

encampado pelo presidente Lula não gerou riscos a soberania estatal. Mas o voto 

chamado triunfante e que foi seguido pelos demais foi aquele proposto pela tese do 

ministro Menezes Direito que confirmou, por um lado, a regularidade do processo 

demarcatório, todavia, por outro impôs 18 condicionantes que, segundo o ministro, 

foram fundamentais para assegurar o interesse público sobre o território que, 

resguardadas as devidas proporções, pertence União. Como esse o voto foi seguido 

pela maioria dos membros da corte, é sobre ele que se pesará a avaliação. No referido 

voto, a fundamentação baseada em normas de direito internacional se concentraram em 

quatro páginas e buscaram funcionar como avais para a conclusão, que ao final 

resumiu-se nas 18 condicionantes. Esses avais, sob a ótica da metodologia do “leyout 

de argumentos” de Stephen Tulmin (2006, 148-149) são chamados de “apoios” ou 

“backing”. A função deles é mostrar que as proposições argumentativas são pertinentes 

e gozam de legitimidade perante o auditório (TULMIN, 2006, p. 141-142). Os artigos da 

Convenção 169/OIT, utilizados como apoio, são similares aqueles encontrados na 

Constituição Federal, sobre a mesma matéria, fato que foi reconhecido pelo ministro
5
. 

Noutra face, a DDPI/07, ainda que aderida pelo Estado brasileiro, foi desvalida pelo 

magistrado 
6
. 

Noutro lado, o voto colombiano, diferente do brasileiro, é unificado. A decisão 

corresponde à vontade da corte, não havendo diferenciação entre os argumentos 

                                                 
5
Em relação a Convenção 169/OIT os artigos utilizados pelo ministro foram: art. 2 §1, art. 5 (a), art.7 §4, art. 

14 § 1 e 2, art. 15 §2 e art. 16 §1. Os artigos escolhidos pelo Ministro de fato têm similaridade com os art. 
231 e 232 da CF/88, todavia acreditamos que a comparação é simplória tendo em vista que o a 
Convenção 169/OIT é muito mais abrangente em relação a quantidade de direitos e específica em relação 
ao objeto jurídico.  
6
Para justificar o rechaço da DDPI/07 o ministro afirma que ela é ambígua quando se trata de direitos de 

propriedade territorial. Segundo o magistrado, o documento tem forte conotação política e, se levado às 
últimas consequências, não se alinha com os princípios topográficos constitucionais e ameaça a unidade 
nacional. Por essa razão, ele justifica que Estados como Austrália, Estado Unidos, Canadá e Nova 
Zelândia não a assinaram. O Min. Menezes Direito afirma que os art. 32 e o art. 36, § 1, do DDPI/07, 
desprezam as fronteiras, de modo que a ambiguidade textual pode levar, por alguns radicais, a pensar que 
os povos indígenas vão em “[...] direção a uma autonomia frente ao Estado do qual são súditos (grifo 
nosso).” Ainda não fugiu da apreciação do magistrado que a comunidade internacional não mediria 
esforços para fazer valer direitos de propriedade indígenas, independente de como estejam colocados nas 
constituições domésticas, assim como já tem feito a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso 
Awas Tingni vs. Nicarágua). Após exprimir suas temeridades, o Min. Menezes Direito esvaziou o conteúdo 
jurídico de obrigatoriedade da DDPI/07, afirmando que o documento supracitado não poderia se 
categorizar na classificação de normas de direitos humanos recepcionadas pela Constituição Federal, 
porque não foi integralizado pelos procedimentos adequados, como bem elenca o art. 5 § 3º (após a 
emenda 45/2004) da Carta. Assim ele mostra-se “convencido que não é possível qualificar a DDPI/07 
como um instrumento normativo de Direito Internacional”, porque é uma resolução resultante de 
assembleia e, segundo o autor citado Ian Brownilie esses documentos não são vinculantes, antes sevem 
para evidenciar manifestações dos Estados rumo ao progresso de direitos. Para finalizar informa que o art. 
38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não menciona resoluções da assembleia geral como 
normas de direito. Por todos esses argumentos ele informa que a DDPI/07 dos povos indígenas carece de 
ausência de integração porque é baldia de força vinculante, por si só, como fonte de direito internacional 
(BRASIL, 2009). 



individuais. Assim é possível fazer a análise de toda norma, não apenas de parcela dela. 

Para a Corte Constitucional da Colômbia, a convenção 169/OIT (internalizada pela lei 

21/1991) tem status de norma constitucional, sendo parâmetro, inclusive, para bloqueio 

de constitucionalidade
7

. Nesse âmbito, a norma internacional tem uma função 

integrativa, de soma, à Carta Política (COLÔMBIA, 1991). Nas palavras da Corte as 

normas constitucionais são reforçadas pelas internacionais (COLÔMBIA, 1997, p. 20). É 

uma situação diferente daquela encontrada no Brasil, onde a Convenção 169/OIT, 

aparentemente, não apresenta relevância no cenário normativo interno, pois, segundo o 

magistrado Menezes Direito a Constituição já abarca tudo aquilo que dito por ela, não 

significando novidade alguma (BRASIL, 2009, p. 395-399). Em outras palavras para o 

colegiado constitucional da Colômbia, artigos constitucionais que são refletidos pela 

norma de direito internacional são dotados por uma força semântica que precisa ser 

levada em consideração. Em resumo, a utilização da norma internacional, no voto do 

ministro brasileiro foi meramente ilustrativa, pois ao dizer que os dispositivos 

internacionais não significam nenhuma novidade (porque já são contemplados pela 

Constituição) o Min. Menezes Direito está aplicando apenas a própria Constituição e 

informado que a Convenção 169/OIT é desnecessária. Como em seguida informou que 

a DDPI/07 não é pertinente ao caso, pois falta-lhe carga jurídica, podemos inferir que o 

caso da Demarcação de Terras Raposa Serra do Sol não teve nenhuma observância às 

regras de direito internacional, sendo nenhuma delas utilizadas para apoiar o acórdão 

do Brasil, como visto, no caso colombiano em questão, a situação foi formulada de 

maneira diversa.  

5.0 RESULTADOS: É POSSÍVEL FALAR EM TRANSNCONTITUCIONALISMO?  

Nos casos em relevo é preciso fazer considerações a partir da teoria proposta. 

Quando o tribunal Colombiano indica que a Convenção 169/OIT deve ser considerada 

como parâmetro para o bloqueio de constitucionalidade que dizer a interpretação dessa 

norma tem que ser feita de forma integrada, assim como se fosse como os direitos 

fundamentais já existentes na Carta Política. 

According to this idea, the incorporation of international human rights treaties 
into domestic law requires an interpretation that blends the fundamental rights 
found in the constitution with the human rights included in international treaties. 
Both groups of rights should complement and support each other, forming a unit 
where, in the case of differences between the sources, a pro homine 
interpretation should be employed – that is, the source extending rights the 
furthest should have primacy (COURTIS, 2009 p. 58). 

                                                 
7
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos (…), prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. 



Do ponto de vista da ordem internacional, isso implica na incorporação dessas 

normas às questões constitucionais, no âmbito da competência de seus tribunais, os 

quais passam a levantar a pretensão de decidir com um caráter vinculatório imediato em 

relação a agentes e cidadãos dos Estados (NEVES, 2009, p. 133). Essa troca, 

compartilhamento, não ocorreu em relação a Corte brasileira. A Constituição do Brasil 

também assegura a possibilidade de tratados em direitos humanos incluírem-se no 

bloco de constitucionalidade (art. 5º§3º) desde que passem pelo procedimento 

constitucional adequado, não foi o caso da recepção do decreto 5051/04. Sendo assim a 

experiência de pontes de transição não aconteceram da mesma forma que no caso 

anterior. Por isso não se pode falar em transconstitucionalismo em relação ao acordão 

brasileiro. Já em relação a Colômbia houve um exemplo claro de ampliação dos direitos 

humanos fundamentais a partir de um apoio de uma ordem internacional que foi 

invocada afim de dirimir o conflito. Para que se pudesse falar em transconstitucionalismo 

no Brasil, teria que ter havido uma “conversação” – uma comunicação – transversal que 

tivesse capacidade de perpassar as fronteiras entre as ordens jurídicas. Aconteceu 

procedimento completamente diverso, onde as normas internacionais não foram 

utilizadas como rationes decidendi, isto é como razões essenciais para confirmar as 

premissas, mas sim como obter dicta, meros argumentos que apareceram na motivação, 

mas não desempenharam papel relevante quanto à decisão final (ATIENZA 2013, p. 

04 ). 

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicabilidade prática desse projeto está no fato de colocar à mesa que o 

judiciário constitucional brasileiro tem relativizado normas de direitos humanos 

conquistadas na seara internacional, fato que atinge de maneira abrupta o nosso regime 

democrático. Nesse sentido a sociedade como parte do processo da democracia e 

detentora do poder legitimador deve estar atenta aos argumentos utilizados pelo 

judiciário em suas decisões e cobrar para que as Cortes façam valer aquilo que diz a 

norma, em especial se for de matéria de direitos humanos. O juiz não está à margem da 

sociedade, dela faz parte e a ela deve explicações, assim como o legislativo e o 

executivo. Em um outro plano como se pode falar em integração latina com uma 

disparidade tão grande entre os entendimentos jurídicos sobre matérias de direitos 

humanos? Decisões como essas apontam que os países que fazem parte dos blocos de 

integração continental (UNASUL e MERCOSUL) precisam discutir sobre suas 

concepções jurídicas, não apenas a política fiscal e econômica. A ciência jurídica deve 

questionar se a produção de normas atinge concreta e materialmente seus objetivos, e 



no caso brasileiro não alcançou. Nos últimos anos o judiciário, por meio do ativismo e da 

judicialização da política, tem cada vez mais ampliando o escopo de suas decisões, 

assim apressa-se o momento em que a sociedade precisa estar mais atenta ao que fala 

as Cortes. Não é demais lembrar que o judiciário é o único dos poderes não eleitos e 

que eles não podem avançar além de suas competências, devendo a sociedade exigir 

mais clareza e transparência durante os processos. Por fim, percebemos que o judiciário 

colombiano nesse caso cumpriu o que determina a constituição, ao fazer isso criou uma 

abertura cognitiva importante, visto que a decisão daquele país é tomada como exemplo 

em diversos relatórios das Nações Unidas como exemplo a ser seguido pelos poderes 

judiciários de todo mundo (ONU, 2014). 
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