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RESUMO 

 
O presente trabalho monográfico trata dos princípios orientadores do direito 
internacional, estabelecido na lei internacional e nas correntes doutrinárias que 
amparam o princípio da segurança jurídica enquanto componente que fornece as 
bases do direito internacional público, este princípio orientador do Estado 
Democrático de Direito, sem o qual não haveria soberania e, portanto, não haveria 
sociedade internacional. Foram explorados e buscados a compreensão do Estado 
de coisa Inconstitucional. O Estado de coisas Inscontitucional- STF e os direitos 
humanos ou sistemas de proteção dos Direitos Humanos no Brasil, percebendo a 
importância da Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto de San José 
da Costa Rica, além da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e por fim a compreensão do Monismo e 
Dualismo em nosso Ordenamento Jurídico Brasileiro.  
 
 
Palavras-chave: Direito Internacional, Estado Democrático, STF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na alvorada do século XXI os direitos humanos prosseguem na agenda 

internacional. Ao ser ampliado durante todo o século XX, generalizando-se nas 

constituições nacionais dos Estados de Direito, tendo obtido patamar internacional 

ao término da Segunda Guerra Mundial, quando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é reconhecida por vários países do mundo, e terem decorrido por décadas 

de especificações, que aprimoraram os escopos da declaração de 1948, mantendo-

a modernizada diante das transformações sociais, políticas, econômicas e 

internacionais, os direitos humanos entram o século XXI enfrentando dificuldades 

para serem efetivados. 

 

O legalismo internacional adquirido pelos direitos humanos nas últimas 

décadas, não se formou de uma hora para outra. Foi devido a vários acontecimentos 

degradantes de nossa sociedade, que trouxe o resultado de um longo e perverso 

processo histórico, caracterizado por períodos de intensas lutas e choques que 

resultaram em conquistas e glórias sem as quais todo o repertório que compõe as 

declarações de direitos seria bem mais diminuto. Coube aqui analisar mais 

detidamente esse processo. 

 

Apesar da escassez de material sobre o assunto, optamos pela pesquisa 

bibliográfica e o método da compilação, onde iniciamos com o histórico do inicio da 

gênese dos Direitos Humanos ao conhecimento da formação da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

e finalmente a compreensão do Monismo e Dualismo em nosso Sistema Jurídico.  
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CAPITULO I – O ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL 

 

No primeiro capítulo foi abordado a preocupação em descrever a origem 

e seus conceitos do Estado de Coisas Inconstitucional, sendo tão abrangente que 

é difícil combatê-la, principalmente em um País continental, com o regime 

presidencialista, em que os poderes Executivo e Legislativo vivem às turras e as 

tensões tornam o judiciário cada dia mais forte. 

 

1.1 ORIGEM DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

 O conceito levantado por Campos (2015), de Estado de Coisa 

Inconstitucional (ECI) é o seguinte: 

 

O Estado de Coisas Inconstitucional é sempre o resultado de 
situações concretas de paralisia parlamentar ou administrativa sobre 
determinadas matérias. Nesse cenário de falhas estruturais e 
omissões legislativas e administrativas, a atuação ativista das cortes 
acaba sendo o único meio, ainda que longe do ideal em uma 
democracia, para superar os desacordos políticos e institucionais, a 
falta de coordenação entre órgãos públicos, temores de custos 
políticos, legislative blinds pots, sub-representação de grupos sociais 
minoritários ou marginalizados (CAMPOS, 2015, pg.35). 

 

 O Estado de Coisas Inconstitucional (ECI)foi adotado de forma recente 

pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347/DF, sede Direitos Fundamentais. 

 

O Estado de Coisas Inconstitucional é fenômeno de fatores agressivos 
aos Titulares dos Direitos Fundamentais. Quando declarado pelo 
Judiciário, autoriza o ativismo judicial estrutural dialógico. 
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou o Estado de 
Coisas Inconstitucional e valeu-se deste tipo de ferramenta para 
resguardar os Direitos Fundamentais dos presidiários, o que 
configurou o ativismo judicial dialógico (COUTO, 2016, pg.56). 
 

 Segundo Gravito, 2010, origem da ECI se deu na Corte Constitucional 

Colombiana, sendo caracterizada diante de umas várias violações de Direitos e 

Garantias Fundamentais, tendo como principal objetivo buscar soluções para a 

situação lamentável de violação, sendo assim a Corte Colombiana estipulou que as 

autoridades deveriam superar esse quadro de violação em um espaço de tempo 

considerado razoável. 
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 Esse fato ocorreu em meados de 1997, coma Sentencia Unificación – 

su559, onde houve uma violação de alguns direitos previdenciários dos 

professores que não foram respeitados ou guardados pelas autoridades públicas, 

sendo declarado ECI, que intervir com o propósito de solucionar essas 

inconstitucionalidades (GARAVITO, 2010, p.89). 

 

 Conforme Cunha Junior (2016), a Corte Constitucional Colombiana 

reconheceu o ECI diante da verificação dos seguintes critérios: 

 

(a) é grave, permanente e generalizada a violação dos direitos 
fundamentais, que afeta a um número amplo e indeterminado de 
pessoas (na hipótese, não basta a ocorrência de uma proteção 
insuficiente) 
(b) há comprovada omissão reiterada de diversos e diferentes órgãos 
estatais na execução de suas obrigações de proteção dos direitos 
fundamentais, que deixam de adotar as medidas legislativas, 
administrativas e orçamentárias necessárias para evitar e superar 
essa violação, consubstanciando uma falta estrutural das instâncias 
políticas e administrativas (isto é, não basta, para caracterizar o ECI, a 
omissão de apenas um órgão ou uma autoridade) 
(c) existe um número elevado e indeterminado de pessoas afetadas 
pela violação; e 
(d) há a necessidade de a solução ser construída pela atuação 
conjunta e coordenada de todos os órgãos envolvidos e responsáveis, 
de modo que a decisão do Tribunal é dirigida não apenas a um órgão 
ou autoridade, mas sim a uma pluralidade órgãos e autoridades, 
visando à adoção de mudanças estruturais (como, por exemplo, a 
elaboração de novas políticas públicas, a alocação de recursos, etc.) 
(CUNHA JUNIOR,2016 pg.87). 

 

 Sendo assim é possível identificar que o ECI busca de forma ativista 

com a finalidade de fazer com que os poderes executivos, legislativo e judiciário 

realmente venham a garantir os direitos e deveres de uma pessoa, seja em 

qualquer esfera política, social e humanitária. 

 

1.2 DIREITO BRASILEIRO ADOTA O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

“O Brasil é um país que adota o ECI, tendo umas das suas primeiras 

manifestações em 2015, com a ADPF N° 347/DF, que se manifesta em relação a 

precariedade do sistema carcerário brasileiro, que fere muitos direitos e garantias 

fundamentais antevistos na constituição” (CAMPOS, 2015, p.76). 
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Como pode ser observado no seguinte extrato da decisão do STF no 

julgamento, em 08.09.2015, da ADPF nº 347, relator o Ministro Marco Aurélio: 

Decisão: O Tribunal, apreciando os pedidos de medida cautelar 
formulados na inicial, por maioria e nos termos do voto do Ministro 
Marco Aurélio (Relator), deferiu a cautelar em relação à alínea “b”, 
para determinar aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 
do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, 
audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, 
contados do momento da prisão, com a ressalva do voto da Ministra 
Rosa Weber, que acompanhava o Relator, mas com a observância 
dos prazos fixados pelo CNJ, vencidos, em menor extensão, os 
Ministros Teori Zavascki e Roberto Barroso, que delegavam ao CNJ a 
regulamentação sobre o prazo da realização das audiências de 
custódia; em relação à alínea “h”, por maioria e nos termos do voto do 
Relator, deferiu a cautelar para determinar à União que libere o saldo 
acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a 
finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos 
contingenciamentos, vencidos, em menor extensão, os Ministros 
Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, que fixavam prazo de 
até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que 
a União procedesse à adequação para o cumprimento do que 
determinado; indeferiu as cautelares em relação às alíneas “a”, “c” e 
“d”, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o 
Presidente, que a deferiam; indeferiu em 21 relação à alínea “e”, 
vencido, em menor extensão, o Ministro Gilmar Mendes; e, por 
unanimidade, indeferiu a cautelar em relação à alínea “f”; em relação à 
alínea “g”, por maioria e nos termos do voto do Relator, o Tribunal 
julgou prejudicada a cautelar, vencidos os Ministros Edson Fachin, 
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que a deferiam nos 
termos de seus votos. O Tribunal, por maioria, deferiu a proposta do 
Ministro Roberto Barroso, ora reajustada, de concessão de cautelar de 
ofício para que se determine à União e aos Estados, e 
especificamente ao Estado de São Paulo, que encaminhem ao 
Supremo Tribunal Federal informações sobre a situação prisional, 
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), que reajustou seu voto, 
e os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Presidente. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o 
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.09.2015. (Grifamos)  
ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF)-347 

 

 Sendo assim, a ADPF teve como objetivo trazer medidas cautelares que 

viessem assegurar os direitos e garantias que aqueles presos que estavam 

cumprindo sua pena tivessem o mínimo de dignidade e direitos respeitados 

conforme é assegurado na Constituição Federal de 1988 (CAMPOS, 2015, pg.63). 

 

 

1.2.1 Algumas Divergências doutrinárias 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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 Essa decisão do STF vem sendo bastante examinada entre os 

doutrinadores, surgindo vários pontos de divergências, aonde é possível notar 

abordagens positivas e negativas. 

 

 Professores Constitucionais como Cunha Júnior (2016) afirma que o ECI 

é a maneira de garantir a essência dos Direitos fundamentais para que esses não 

sejam violados e sim garantidos, proporcionando benefícios inarráveis para a 

população, em especial as classes de maior vulnerabilidade social. 

 

 Mas destaca-se que, de outro ângulo existem os pensamentos de 

Raffaele Giorgi, José Eduardo Faria e Celso Campilongo (2015), que acreditam que 

o ECI faz com que o judiciário atue em uma esfera diversa daquilo de lhe é 

designado, fazendo com que a divisão de poderes não fique definida, o que por sua 

vez é abordado na Constituição Federal de 1998 em seu Artigo 2º. 

 

 Tem-se a corrente formada por aqueles que sustentam, em apertada 

síntese, que o Estado de Coisas Inconstitucional leva o Judiciário a se intrometer na 

consecução das políticas públicas, ferindo o Princípio da Separação dos Poderes, 

consagrado no Artigo 2º da Constituição Federal de 1988: “Art. 2º São Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

 Ainda salientam, que essa medida atua na forma de camuflagem, pois o 

Tribunal não tem toda a capacidade de resolver determinados problemas, mas sim o 

Governo que deve adotar medidas que estejam alinhadas com aquilo que é previsto 

na Constituição Federal, sendo este o método mais eficaz e correto. 

 

1.3 ATIVISMO JUDICIAL CAMUFLADO 

 

A Constituição Federal de 1988 preconiza que, o Brasil é um Estado 

democrático de Direito. Esta denominação não significa, tão somente, que o Estado 

brasileiro acrescenta traços característicos da soberania popular, tais como 

liberdade e igualdade, com demonstrações peculiares de um Estado de Direito, em 
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que o procedimento estatal e particular é calculado por um sistema de normas gerais 

e de observância compulsória. 

 

De acordo com Alves et al (2015) o Ativismo Judicial aparece com escopo 

de preencher lacuna existente por ausência de empenho ou visão política do Poder 

Executivo e Legislativo em definir lides sociais individuais e coletivas por meio da 

criação de leis e da execução de políticas públicas em face da capacidade 

constitucional que lhes assistem. 

 

Segundo Raupp (2016) o Poder Judiciário por meio da investidura da 

função do Magistrado em buscar solucionar as celeumas sociais, acaba por decidir 

em contíguo com fundamentos de nossa Constituição Federal, ou seja, emprega 

suas regras e princípios constitucionais dando a resposta que atenda a sociedade e 

ao mesmo tempo permita seu cumprimento pelos demais poderes. 

 

O Ativismo Judicial Inovador se diferencia quando através da decisão 

falada pelo magistrado vive a criação de uma lei que não permanece no ordem 

nacional e sem vinculação com os fundamentos constitucionais. 

 

Assim, Ramos (2014) o Ativismo Judicial Revelador ocorre quando o 

magistrado ao decidir utiliza de forma vinculada os princípios, os direitos 

fundamentais e demais fundamentos contidos em nossa Constituição Federal 

sempre que sua efetividade esteja envolvida de forma individual ou coletiva, ou seja, 

através da interpretação discricionária inerente ao seu cargo este procura ampliar o 

texto constitucional com isto acaba por criar regras que serão aplicadas dentro do 

contexto social. 

 

1.3.1 Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental 

 

Para Mendes (2011) é o instituto denominado de Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI), recentemente adotado pelo STF.  

 

Bandeira de Melo (2015) entende que ao avaliar juridicamente, até que 

pontoa questão colombiana seja aplicável no Brasil. Aliás, o pais Colômbia 
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permanece tendo muitos estados de coisas inconstitucionais, o que não será 

aplicado neste trabalho. 

 

Tendo por finalidade a construção de soluções estruturais voltadas à 

superação desse lamentável quadro de violação massiva de direitos das 

populações vulneráveis em face das omissões do poder público. 

 

1.3.2 A inconstitucionalidade e os seus limites 

 

Entender que em futuras invocações do ECI seja um agente para que se 

adote qualquer tipo de demanda por inconstitucionalidade ao Judiciário, onde o STF 

entende que somente ele compete julgar o ECI.  

 

De acordo com Costa et al(2017) analisaram se o reconhecimento do 

estado de coisas inconstitucional seria apto a violar ou não o princípio da separação 

de poderes e, ainda, se este tipo de apreciação seria compatível com o modelo de 

controle de constitucionalidade adotado no direito brasileiro., perceberam que, no 

âmbito do ordenamento pátrio, o controle de constitucional contemplaria a 

possibilidade de se reconhecer, na mais alta Corte judiciária, a existência de tal 

estado de coisas, conferindo àquele órgão judiciário a competência para impor 

medidas de ordem estrutural que, protegendo tais direitos fundamentais e buscando 

sua concretização, sem violar o princípio da separação dos Poderes, garante a 

efetiva aplicação das normas constitucionais. 

 

Para melhor entendimento, se faz necessário compreender o Estado de 

coisas inconstitucional, onde a Constituição Federal não é uma carta de intensões e 

se é, efetivamente, norma, assim o Brasil está eivado de inconstitucionalidades. 
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CAPITULO II - ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: UMA 

NOVA FÓRMULA DE ATUAR DO STF 

 

No segundo capítulo será abordado as facetas do ECI, onde percebem 

que é evidente a ameaça no princípio dos poderes, ou seja, através do ativismo 

judicial e a judicialização da política, as dificuldades da corte suprema para 

compensar a incompetência. 

 

2.1 DISTINÇÃO ENTRE JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, ATIVISMO JUDICIAL E 

ESTADO DAS COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

 Para Marmeistein (2016) a judicialização da Política foi elaborada pelos 

norte-americanos por Tate e Vallinder por meio da política the global expansionof 

judicial Power, que é a situação prevista dentro da Constituição na qual o Poder 

Judiciário analisa e se posiciona em determinadas situações, com o desígnio de 

proteger e garantir o Direito Fundamental que foi por algum momento ou situação 

prejudicado pelo Poder Publico. 

 

 Sendo assim destaca-se o Pensamento de Ministro o STF Barroso 

(2008):  

 

A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância 
que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um 
exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos referidos 
acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem 
alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza 
uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, 
decidindo a matéria (BARROSO, 2008, pg.82). 

 

 Já na Posição da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil (s/d): 

  

Uma forma de interpretação constitucional criativa, que pode chegar 
até a constitucionalização de direitos, pelo que se pode dizer que se 
trata de uma forma especial de interpretação também construtiva [...] 
onde não há decisão política, é preciso resolver o problema; mais 
que isso, onde haja um direito fundamental e de sua maioria, o 
Judiciário precisa intervir.(OAB, 2009, s/d). 

 

 Deste modo Streck (2015) no Ativismo Judicial o Judiciário intervém 

construindo, elaborando uma formula de se consolidar direitos fundamentais, no qual 
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precisaria ser garantido pelo Poder Executivo, ou pelo Legislativo, mas por estes 

serem omissos ou por declararem insuficiência de recursos baseados na malfadada 

tese da reserva do possível, não os tornam viáveis a sociedade, como ocorre com o 

direito à saúde, alimentação, moradia, educação, entre outros. 

 

 Em suma Lima (2007) ousa discordar do primeiro e se posicionar 

conforme o Ministro do STF, haja vista são institutos distintos, pois o Ativismo em 

regra é dado através do Controle Concentrado de Constitucionalidade e a 

Judicialização da Política por meio do Controle Difuso, do qual se leva ao Judiciário 

uma questão política que traz um direito fundamental subjetivo a uma pessoa, do 

qual está sendo violado e só resta ao Judiciário solucionar este conflito de interesse, 

enquanto aquele é um atuar proativo, do qual o Judiciário exorbita de seu mister 

constitucional e invade outra esfera política. 

 

 Sobre o Estado de Coisas Inconstitucional, alguns juristas falam que é 

uma tese nova recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, outros dizem que é um 

ativismo camuflado ou um ativismo estrutural, bem como, também já foi apelidado de 

“uma nova onda de verão”, e assim trazemos a baila algumas definições por parte 

da doutrina que domina a matéria. Para o jurista Lenio Luiz Streck (2015) “o Estado 

de Coisas Inconstitucional é um ativismo camuflado, sendo o nome da tese tão 

abrangente que é difícil combatê-la”. 

 

 Visto as definições acima mencionadas, norteia que todos são distintos, 

mas o Estado de Coisas Inconstitucional é uma espécie do gênero Ativismo Judicial, 

do qual o Poder Judiciário (STF) passa através de uma decisão de sua lavra, a exigir 

um comportamento positivo, uma ação, do Executivo ou Legislativo, no condão de 

concretizar Direitos Fundamentais massivamente violados por omissões reiteradas 

destes poderes supra, e com isso, seja evitado um abarrotamento do Judiciário com 

demandas individuais.  

 

 Mas Streck (2015) expressa que é o Estado das Coisas Inconstitucional 

uma espécie de senha de acesso da Corte brasileira a tutela estrutural no afã de 

solucionar o problema institucional deflagrado, que devido a omissões reiteradas do 

Poder público, Direitos Fundamentais que necessitam de políticas públicas são 

violados massivamente. 

[MBS1] Comentário: Quais juristas? 
Cite pelo menos 2. 
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 Deste modo, Alves (1997) esboça que o equilíbrio é afetado quando um 

dos Poderes ganha espaço demais, e passa a interferir exageradamente nas 

atividades dos outros. Há momentos, por exemplo, em que o Poder Executivo abusa 

de medidas provisórias ou de seu poder econômico para esvaziar as outras 

instituições. Em outros o Legislativo o faz, aprovando leis abertamente 

inconstitucionais ou instalando CPIs com a mera intenção de fomentar crises 

institucionais. 

 

 Para De Giorgi et al (2015) explica que a sociedade civil entendeu que 

suas ações podem ser atendidas por juízes. Apesar de ser simbólico ver que, na 

Praça dos Três Poderes, as manifestações sociais, antes postadas diante do 

Legislativo ou do Executivo, hoje voltam suas cornetas, cânticos e cartazes ao 

Supremo Tribunal Federal. Os poucos passos que separam os Poderes, e a marcha 

em direção a um deles com o consequente distanciamento do outro, o que revela 

plasticamente um movimento de imensa importância: a cada vez maior percepção 

da Justiça lócus da formulação de políticas públicas. 

 

 De acordo com o art. 1° da Lei n° 9.882/99, os atos que podem ser objeto 

de ADPF autônoma são os emanados do Poder Público, aí incluídos os de natureza 

normativa, administrativa ou judicial. Na presente hipótese, a lesão a preceitos 

fundamentais se origina de uma multiplicidade de atos comissivos e omissivos da 

União e dos Estados federados (BOBBIO, 2004, pg.125). 

 

2.2 COMPETÊNCIA E REQUISITOS PARA DECLARAR O ESTADO DAS COISAS 

INCONSTITUCIONAIS 

 

Campos et al (2016) como é cediço no campo doutrinário, a competência 

para apreciar e declarar um Estado de Coisas Inconstitucional quem possui é a 

Corte Constitucional de um país, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal 

Federal, e tal posicionamento já ficou explícito com a apreciação do Relator da 

ADPF nº 347/DF, o Ministro Marco Aurélio, no qual visa tal ação, atacar o Sistema 

Penitenciário, sua crise carcerária conforme acima mencionado, onde se encontra 

violado Direitos Fundamentais da população carcerária. 
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Visto que a competência para tal apreciação é do Supremo Tribunal 

Federal, deve também para tal reconhecimento e apreciação daquele órgão de 

cúpula máxima do Judiciário tupiniquim, apresentar certos requisitos em sua ação, 

que segundo George Marmelstein (2016), 

 

A linha de ação segue o seguinte esquema: (a) identificação e prova 
do quadro de violações sistemática de direitos, por meio de 
inspeções, relatórios, perícias, testemunhas etc. → (b) declaração do 
Estado de Coisas Inconstitucional → (c) comunicação do ECI aos 
órgãos relevantes, sobretudo os de cúpula e aos responsáveis pela 
adoção de medidas administrativas e legislativas para a solução do 
problema → (d) estabelecimento de prazo para apresentação de um 
plano de solução a ser elaborado pelas instituições diretamente 
responsáveis → (e) apresentação do plano de solução com prazos e 
metas a serem cumpridas → (f) execução do plano de solução pelas 
entidades envolvidas → (g) monitoramento do cumprimento do plano 
por meio de entidades indicadas pelo Judiciário → (h) após o término 
do prazo concedido, análise do cumprimento das medidas e da 
superação do ECI → (i) em caso de não-superação do ECI, novo 
diagnóstico, com imputação de responsabilidades em relação ao que 
não foi feito → (j) nova declaração de ECI e repetição do esquema, 
desta vez com atuação judicial mais intensa(MARMELSTEIN, 2016, 
pg.92). 

  

Contudo, Campos (2014) demonstra que para o reconhecimento do 

Estado de Coisas Inconstitucional, só basta apenas verificar a existência de: I- 

violação massiva de Direitos Fundamentais; II- Omissão reiterada e persistente das 

autoridades políticas/públicas, no cumprimento de suas obrigações de defesa e 

promoção dos Direitos Fundamentais; III- Praticas inconstitucionais que desencadeia 

na obrigatoriedade de se ajuizar ação para obter a garantia do direito; IV- A omissão 

de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias no afã de evitar violações 

de direitos; V- Problema social genérico, que abrange vários órgãos e autoridades, 

VI- Possibilidade de abarrotamento do Poder Judiciário com várias demandas 

individuais. Ocorrendo o preenchimento dos pontos acima, já se encontra existente o 

instituto em tela abordado. 

 

Destarte, conforme o argumentado passará o STF a obter famosa senha 

de acesso a Tutela estrutural e reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional. 

Dentre as afrontas, Marmelstein (2016) entende que vale destacar as de natureza 

administrativa, da União e dos Estados, que descumprem ostensivamente, de modo 

sistemático, preceitos fundamentais da Constituição no tratamento dos presos. Isso 
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ocorre, por exemplo, quando não mantêm um número de vagas prisionais 

correspondente à população encarcerada, gerando a superpopulação; quando não 

asseguram condições humanas nas instalações carcerárias; quando não adotam as 

medidas necessárias para a garantia da segurança física dos detentos, diante da 

violência de outros presos ou de agentes estatais; quando não providenciam o 

acesso adequado à jurisdição, à saúde, à alimentação, à educação, ao trabalho e à 

assistência material aos detentos; quando aplicam, de modo sistemático, sanções 

administrativas sem o devido processo legal aos presos. 

 

Segundo alguns juristas como Couto, 2016 e Campos, 2015, interpretar 

que este cenário é francamente incompatível com a Constituição de 88. Afinal, 

nossa Lei Fundamental consagra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III), proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), veda as 

sanções cruéis (art. 5º,XLVII, “e”), impõe o cumprimento da pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do 

apenado (art. 5º, XLVIII) assegura aos presos o respeito à integridade física e moral 

(art. 5º, XLIX), e prevê a presunção de inocência (art. 5º, LVII). Estes e inúmeros 

outros direitos fundamentais – como saúde, educação, alimentação adequada e 

acesso à justiça – são gravemente afrontados pela vexaminosa realidade dos 

nossos cárceres. O quadro é também flagrantemente incompatível com diversos 

tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo país, como o Pacto 

dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e 

Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, ofendendo, ainda, a Lei de Execução Penal. 

 

Desta forma, ocorrem as violações a preceitos fundamentais decorrentes 

de ações, omissões e interpretações jurídicas contrárias à Constituição perpetradas 

pelo Poder Judiciário da União e dos Estados. Mencione-se, neste sentido, a não 

aplicação dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5, da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos – normas em vigor e auto aplicáveis, eis que 

garantidoras de direito fundamental (art. 5º § 1º, CF) – que prevêem o direito à 

audiência de custódia, cuja observância poderia contribuir para redução da 

superlotação das prisões e para evitar restrições injustificadas à liberdade de 
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acusados ainda não condenados definitivamente. Destaque-se, ainda, a não 

aplicação, sem fundamentação, de medidas cautelares alternativas à prisão. 
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CAPÍTULO III - DIREITOS HUMANOS OU SISTEMAS DE PROTEÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS QUE O BRASIL FAZ PARTE 

 

 No terceiro capítulo abordou-se os antecedentes históricos, seus principais 

instrumentos normativos e seus mecanismos e organismos de supervisão e 

monitoramento, bem como suas tentativas de aperfeiçoamento em implementação. 

 

3.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

De acordo com Alves (1997) a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos adotada em 10 de dezembro de 1948, avaliando que a importância da 

dignidade intrínseca a todos os membros da família humana e de seus direitos 

iguais e que não se deixa alienar é o alicerce da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo. Considerando que a indignação e o desrespeito pelos direitos humanos 

resultaram em atos desumanos que ultrajaram a consciência da humanidade e que 

o começo de um mundo em que mulheres e homens usufrua de liberdade de 

palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 

proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. 

 

Entretanto, para Mazzuoli (2005) o acontecimento de internacionalização 

dos direitos humanos ganhou amplo investimento após a Segunda Guerra Mundial, 

tendo como marco fundamental a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 

de Dezembro de 1948. 

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos é um ramo do Direito 

Internacional Público que tem seus próprios princípios, autonomia e especificidade. 

A partir do momento que houve a aceitação da pessoa humana como sujeito de 

Direito Internacional foram empregadas novas possibilidades de defesa dos direitos 

das pessoas, grupos sociais os mais variados, diante da exploração que é muitas 

vezes causada por grupos que assumem o poder do Estado para a defesa de seus 

interesses das mais variadas ordens (LAFER,2015, p.55). 

 

Deste modo, Piovesan (1997) esboça que, a exclusividade do Estado 

como sujeito de direito internacional em vários momentos dificultou a defesa de 
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direitos humanos ou adiava a ação internacional contra arbitrariedades e abusos 

étnicas e sociais, uma vez que os méritos dos governos dos Estados muitas vezes 

não concordam com a urgência de ações de proteção de pessoas individualmente 

ou como integrantes de grupos sociais os mais variados. Sendo que, hoje os 

Estados não são mais os únicos sujeitos de Direito Internacional. 

 

Assim, os líderes dos Estados nacionais no pós-guerra acordam, na sua 

grande maioria, na criação de normas internacionais de proteção dos direitos 

humanos, o que se tornou um dos principais objetivos da sociedade internacional. 

 

3.1.1 As gêneses de direitos humanos 

 

Para Piovesan (1997) ao expressar e buscar a compreensão da 

classificação dos direitos humanos em gêneses de direitos é apontada por muitos 

como conflitante com a teoria da indivisibilidade. Não se trata tanto de antagonismo, 

mas de um zelo que se deve ter em impedir uma compreensão bastante errada que 

esta classificação pode gerar. 

 

Deste modo, a classificação nos deixa discernir a cronologia histórica de 

origem destes direitos, mas, existindo o outro lado, que pode perpetrar que as 

pessoas entendam estes direitos como que estagnes e atemporais. Se os direitos 

individuais iniciaram em primeiro lugar, no momento em que surgiram a sua 

compreensão era inteiramente diferente da atual conjuntura. No início, Piovesan 

(1997) reporta a década de 40, estes direitos eram analisados como direitos 

negativos, que pediam um não fazer do estado. As pessoas eram livres pelo simples 

fato do Estado nada fazer. Esta era uma compreensão liberal completamente 

extrapolada.  

 

Hoje os direitos individuais são conhecidos e analisados como direitos 

que pedem um agir estatal ou pedem condições socioeconômicas para que se 

efetivem. Portanto os direitos de primeira geração, aqueles direitos individuais, não 

são os mesmos direitos atuais. Deste modo, Lafer (2015) aponta que seu conceito e 

sua compreensão dentro do sistema de direitos modificaram bastante, pois entende 

que a sociedade também mudou. 
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Assim, seguindo a linha de raciocínio que Lafer (2015) disponibiliza, é 

fundamental o conhecimento para as observações e cuidados que quanto a cada 

classificação, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1: Classificação das gêneses dos direitos humanos 

Geração Classificação  

Primeira Os direitos de primeira geração são os direitos individuais, direitos 
de liberdade, resultado das teorias filosóficas do Iluminismo e 
liberais e das lutas da burguesia contra o absolutismo, contra o 
poder arbitrário do Estado. É a afirmação dos direitos do homem 
em face do Estado. São os direitos civis e políticos. Alguns autores 
classificam os direitos individuais (civis) como de primeira geração 
e os direitos políticos (o voto e a participação política) como de 
segunda geração. 

Segunda São uma complementação aos direitos humanos de primeira 
geração. São os direitos coletivos ou sociais, inspirados pelo 
socialismo. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais foi o primeiro e único instrumento jurídico que 
conferiu a obrigação de proteger os direitos dessa geração. 
 

Terceira  À proteção da dignidade da pessoa humana. Surgiu devido às 
graves atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Quarta  São os biodireitos. Direitos relativos à genética e para alguns os 
direitos relativos a comunicação e a informática. 
 

Fonte: Lafer (2015). 

 

3.2 A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SAN 

JOSE DA COSTA RICA) 

 

Para Lafer (2015) a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ou 

Pacto San José da Costa Rica é uma das ferramentas internacionais mais 

relevantes para o nosso país, pois o Brasil participa desse sistema regional e 

submete aos julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Somatoriamente, Campos et al (2016) engloba que faz parte deste 

material o Protocolo Facultativo à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

designado de Protocolo de San Salvados. Ambos compõem documentos 

fundamentais para o estudo da disciplina de Direitos Humanos. 

 

A Convenção exprime, Nascimento et al (2017) que precipuamente, 

direitos de primeira dimensão e faz uma pequena menção aos direitos sociais em 
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seu art. 26. Os Direitos de segunda dimensão são regidos pelo Protocolo Adicional 

de San Salvador. Conforme quadro 2, abaixo. 

 

 

Quadro 2:Pacto de San José da Costa Rica. 

 

Fonte: Nascimento et al., 2017. 

 

No que tange os direitos da primeira dimensão destaca em seu o artigo 3º 

onde expressa que o Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica toda 

pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. E o Artigo 4º - 

Direito à vida, onde toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 

 

Na luz do direito, deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o 

momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

Piovesan (2012) a pena de morte não foi abolida no Pacto de San José da Costa 

Rica, uma vez que é aceitada nos países já a prevejam para os crimes mais graves. 

Em nenhuma hipótese será aceita para: delitos políticos ou conexos, para menores 

de 18 anos quando da prática do ato infracional, para maiores de setenta anos e 

para mulheres grávidas. Países que tenham abolido a pena de morte não poderão 

restabelecê-la. 

 

As disposições da Convenção acerca dos trabalhos forçados são de 

suma importância, conforme exemplifica o quadro 3, abaixo. 

 



27 

 

 

 

 

Quadro 3 – Pacto de San José da Costa Rica – Acerca dos trabalhos forçados. 

 

Fonte: Nascimento et al., 2017. 

 

Campos et al (2016) quanto à prisão do depositário, Em razão da 

natureza supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, consoante 

posicionamento atual do STF, o Pacto de San José da Costa Rica veda a 

regulamentação do art. 5º, LXVII, norma de eficácia limitada, que prevê a 

possibilidade de lei infraconstitucional prever a prisão do depositário infiel. 

 

Vários autores incluídos neste trabalho, afirma que no que tange às 

garantias judiciais, a Convenção contemplou: o Juízo natural e imparcial; a 

Presunção de inocência; a Assistência de um tradutor; a Ampla defesa; a Não auto-

incriminação; e a Possibilidade de recorrer das decisões. 

 

Nascimento et al (2017) demonstra que o Artigo 27 –onde se lê a 

Suspensão de garantias 1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra 

emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este 

poderá adotar as disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às 

exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta 
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Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais 

obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação 

alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. 

Para a forma entendível, segue o quadro 4, Direito de Suspensão: 

Quadro 4- Direito de Suspensão 

 

Fonte: Nascimento et al (2017). 

 

3.3 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

 Conforme Diniz (2017) a CIDH é um órgão principal e autônomo da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) encarregado da promoção e proteção 

dos direitos humanos no continente americano. É integrada por sete membros 

independentes que atuam de forma pessoal e tem sua sede em Washington, D.C. 

Foi criada pela OEA em 1959 e, juntamente com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CorteIDH), instalada em 1979, é uma instituição do Sistema 

Interamericano de proteção dos direitos humanos (SIDH). 
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Campos et al (2016) a CIDH realiza seu trabalho com base em três 

pilares: o Sistema de Petição Individual; o monitoramento da situação dos direitos 

humanos nos Estados Membros, e a atenção a linhas temáticas prioritárias. 

 

Campos et al (2016) afirma que no Artigo 36 - 1. Os membros da 

Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, a 

partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. A 

seguir o quadro 5, que facilita o entendimento das funções desempenhadas pela 

comissão. 

 

Quadro 5- Funções Desempenhadas pela Comissão. 

 

Fonte: Campos et al 2016. 

 

Piovesan (2004) também afirma que no Artigo 48 - 1. A Comissão, ao 

receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de qualquer dos 

direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira, conforme 

quadro 6. 

Quadro 6- o fluxo para receber uma petição pela Comissão. 
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Fonte:Piovesan, 2004. 

 

Ao analisarmos a Seção 3, na Competência do Artigo 44 - Qualquer 

pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 

reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à 

Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta 

Convenção por um Estado-parte ( RAMOS, 2004, pg.142) 

 

Nascimento et al (2017) nas petições individuais, a mera assinatura do 

Pacto de San José da Costa rica já gera a submissão ao sistema de peticionamento 

individual. Sendo que não há necessidade, portanto, de declaração expressa do 

Estado-parte aceitando esse mecanismo de implementação. Os legitimados para 

apresentar as petições individuais, onde a vítima de violação ao seu direito humano; 

Grupo de pessoas; e ONGs legalmente reconhecidas. Para melhor compreensão, 

segue o quadro 7, abaixo. 

 

Quadro 7 – Requisitos de Admissibilidade. 
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Fonte: Nascimento et al, 2017. 

 

Assim, os legitimados para ingressar na corte, são: os Estados-parte e 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para que a Corte possa conhecer 

de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos 

artigos 48 a 50 (CAMPOS, 2014, pg.48). 

 

Segundo Bobbio (2004) os 25 Estados-Membros que ratificaram a 

Convenção Americana são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Dominica, El Salvador, Equador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Não a ratificaram, portanto, 

Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Cuba, Estados Unidos da América do 

Norte, Guiana, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, St. Kitts e Nevis. O Estado 

de Trinidad e Tobago denunciou a Convenção em 26 de maio 1998, tendo efeito a 

partir 25 maio 1999, nos termos do art.78 da Convenção, conservando, entretanto, 

obrigação perante a Convenção no que diz respeito às violações da mesma 

cometidas pelo Estado anteriormente a data na qual a denúncia produziu efeito. 

Entre os Estados que não ratificaram a Convenção destacam-se Estados Unidos e 

Canadá devido à representatividade desses países na política e economia mundial. 

 

Nascimento et al (2017) desde 1992, o Brasil compõe da Convenção, 

tendo a própria sido promulgada entre nós pelo decreto 678, de 6 de novembro do 

mesmo ano. O Estado brasileiro reconheceu a competência contenciosa da Corte 

Interamericana dos Direitos Humanos em 1998, através do Decreto Legislativo 89. 
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Assim sendo, desde 1998 o Brasil está inteiramente integrado ao sistema 

interamericano, podendo ser acionado e condenado por ele, caso transgrida os 

deveres previstos na Convenção Americana. 

 

Sarlet (2010) as recomendações aos Estados membros da OEA acerca 

da adoção de medidas para contribuir com a promoção e garantia dos direitos 

humanos e o requerimento aos Estados membros para que adotem “medidas 

cautelares” específicas para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos 

em casos urgentes (Fazer recomendações aos Estados membros da OEA acerca da 

adoção de medidas para contribuir com a promoção e garantia dos direitos 

humanos. E Requerer aos Estados membros que adotem “medidas cautelares” 

específicas para evitar danos graves e irreparáveis aos direitos humanos em casos 

urgentes. Pode também solicitar que a Corte Interamericana requeira “medidas 

provisionais” dos Governos em casos urgentes de grave perigo às pessoas, ainda 

que o caso não tenha sido submetido à Corte) são de grande importância, pois 

influenciam para a modificação ou derrogação de dispositivos legais que se opõem a 

proteção dos direitos humanos. Diversamente dos demais órgãos da OEA, a 

Comissão possui direito irrestrito de solicitar “Opiniões Consultivas” à Corte 

Interamericana sobre aspectos de interpretação da Convenção Americana (Solicitar 

“Opiniões Consultivas” à Corte Interamericana sobre aspectos de interpretação da 

Convenção Americana). 

 

 

3.4 MONISMO E DUALISMO NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

Diniz (2017) de acordo com o dicionário é o sistema que pretende reduzir 

o Universo a um único domínio, o da substância cujos atributos inseparáveis são a 

matéria e a energia. Na linguagem informal, significa ter uma visão única e defini-la 

como completa para alguma coisa. E Dualismo é a Doutrina que admite a 

coexistência de dois princípios opostos; bem e mal, alma e corpo, espírito e matéria, 

ondas e partículas. 

 

Deste Modo, Bobbio (2016) a corrente do monismo com primado do 

Direito Internacional ou monismo internacionalista foi desenvolvida principalmente 
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pela Escola de Viena e passou a ter aceitação majoritária pelos teóricos de todo o 

mundo no período pós Segunda Guerra Mundial; esta corrente sustenta a existência 

de uma única ordem jurídica na qual a primazia é do Direito Internacional e a ele se 

ajustariam todas as ordens interna (NASCIMENTO et al, 2017, s/d). 

 

No entendimento de Lafer (2015 ) para os dualistas não existe, portanto, a 

possibilidade de um conflito entre uma norma internacional e uma norma de Direito 

interno, pois, diante da necessidade de transformação da norma internacional em 

norma de Direito interno, no caso da existência de conflito este se dará sempre entre 

duas disposições nacionais 

Campos (2016) os defensores do monismo com predomínio do Direito 

interno fundamentam sua posição em basicamente dois argumentos: a competência 

para concluir tratados internacionais é determinada pela Constituição de cada 

Estado, ou seja, a obrigatoriedade do Direito Internacional emana de uma norma 

interna(Campos, 2014); e a inexistência, no plano internacional, de uma autoridade 

que obrigue os Estados a cumprirem os compromissos internacionais, sendo assim, 

cada Estado estaria livre para determinar suas obrigações internacionais. 

 

 

3.4.1 Aplicação no Brasil 

 

Na tentativa de solucionar tais questões, surgiram diversas teorias, dentre 

as quais se destacam a teoria dualista e a teoria monista. Estas teorias discutem se 

o Direito Internacional e o Direito interno dos Estados são duas ordens jurídicas 

distintas e independentes (teoria dualista) ou se o Direito Internacional e o Direito 

interno formam uma única ordem jurídica (teoria monista) (Nascimento, 2017).A 

relevância do estudo dessas doutrinas aparece no fato de que, a depender da 

doutrina acolhida por cada Estado, a forma de incorporação dos tratados 

internacionais no ordenamento interno será diversa. 

 

Lafer (2015) para os autores que defendem que os tratados internacionais 

sobre direitos humanos possuem hierarquia constitucional, estes tratados já 

possuem status de norma constitucional, nos termos art. 5º, parágrafo 2º da CF; 

sendo assim, independentemente de serem posteriormente aprovados pela maioria 
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qualificada do parágrafo 3º do art. 5º da CF, os tratados já são materialmente 

constitucionais. 

 

Ao analisarmos o parágrafo 3º do art. 5º da CF traz apenas a 

possibilidade de os tratados, além de materialmente constitucionais, serem ainda 

formalmente constitucionais, ou seja, equivalentes a emendas constitucionais, desde 

que, a qualquer momento, depois de sua entrada em vigor, sejam aprovados pelo 

quórum do parágrafo 3º do mesmo art. 5º da CF.(BRASIL. Constituição Federal de 

1988, pg. 10). 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do 
Recurso Extraordinário 466.343- SP, em dezembro de 2008, 
modificou o seu posicionamento acerca da hierarquia dos tratados 
internacionais de direitos humanos. O Supremo entendeu, 
majoritariamente, que esses tratados, antes equiparados às normas 
ordinárias federais, apresentam status de norma supralegal, isto é, 
estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. Tal 
posicionamento admite a hipótese de tais tratados adquirirem 
hierarquia constitucional, desde observado o procedimento previsto 
no parágrafo 3º, artigo 5º da CF, acrescentado pela Emenda 
Constitucional no 45/2004. STF – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO RE 466343 SP (STF) 

 

Inquestionavelmente a partir desse novo entendimento do Supremo, 

sendo aprovado um tratado internacional de direitos humanos o tratado passa a ter 

hierarquia superior à lei ordinária (supra legal ou constitucional), ocorrendo a 

revogação das normas contrárias por antinomia das leis. 

 

Desta forma, Campos (2016) no ato comunicativo, onde a nova posição 

do Supremo a configuração da pirâmide jurídica do ordenamento brasileiro foi 

modificada: na parte inferior encontra-se a lei; na parte intermediária encontram os 

tratados de direitos humanos – aprovados sem o quórum qualificado do artigo 5º, 

parágrafo 3º da CF – e no topo encontra-se a Constituição. 

 

Assim, a nova posição do Supremo, apesar de não adotar a tese 

doutrinária majoritária defendida pelo Ministro Celso de Mello que defende que as 

normas dos tratados internacionais de direitos humanos possuem status 

constitucional independentemente da forma de sua ratificação, representa um 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14716540/recurso-extraordinario-re-466343-sp
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14716540/recurso-extraordinario-re-466343-sp
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grande avanço para o ordenamento jurídico brasileiro que durante vários anos 

considerou a paridade entre os tratados de direitos humanos e as leis ordinárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente trabalho monográfico buscou conhecer os direitos 

fundamentais e ascensão política das supremas cortes, na ótica do judiciário 

brasileiro. Neste processo de internacionalização dos direitos humanos tendo como 

principais antecedentes históricos o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 

Organização Mundial do Trabalho. 

 

No que tange o relativismo baseado na diversidade cultural este não pode 

ser chamado para justificar a violação dos direitos humanos. Prevalece a tese 

universalista,  que afirma ser dever dos Estados a promoção e garantia desses 

direitos. 

 

A observância dos direitos humanos é assunto de interesse internacional, 

de toda a sociedade, a internacionalização dos direitos humanos afasta 

definitivamente o conceito de soberania absoluta o qual considerava que o Estado 

era o único sujeito de Direito Internacional, por conta do Direito interno. 

 

Além disso, permite a responsabilização dos Estados-membros pelas 

violações aos direitos humanos, demonstrando possuir o Estado relativamente 

soberano  e passa o indivíduo sujeito de Direito Internacional Público, é dever dos 

Estados proteger os direitos humanos. Sendo dever do Estado defender tais direitos. 

 

 Aparentemente, a solução sempre é buscada pela via judicial, mas fora 

do direito, apelando em algum momento para a discricionariedade dos juízes e ou o 

seu olhar político e moral sobre a sociedade. Só que isso, paradoxalmente, fragiliza 

o direito em sua autonomia. Mais do que isso, a decisão judicial não é escolha, e de 

nada adianta motivação, diálogo e procedimentalização se forem feitas de modo 

especifico. 

 Assim é visível que o Brasil adota a ECI, como uma espécie de senha de 
acesso da corte brasileira a tutela estrutural para solucionar o problema institucional 
deflagrante, que devido a omissões reiteradas do poder público, os Direitos 
Fundamentais que necessitam de políticas públicas são violados massivamente. 
Tendo em vista, um ativismo judicial estrutural. 
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