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O PAPEL DOS JUÍZES NA EFETIVAÇÃO  
DOS DIREITOS HUMANOS

GABRIELA KNAUL

Neste texto, a autora, aproveitando a dimensão universal proporcionada pelas Nações 
Unidas, lança o debate sobre a função exercida pelos juízes na efetivação dos direitos humanos 
na contemporaneidade. Nesse sentido, o artigo inicia-se com uma breve apresentação da evolução 
dos sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos. Em seguida, aborda a 
aplicação desses direitos no âmbito interno, em particular, por meio do controlo de convenciona-
lidade, ou seja, a compatibilização do direito interno com o direito internacional, por meio do qual 
os juízes dos tribunais nacionais devem proceder à verificação vertical das leis ou dos actos 
normativos usando como parâmetro de controle não apenas a legislação interna, mas também os 
tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado e em vigor no ordenamento 
jurídico nacional. Na parte final destaca a importância da formação e aplicação jurisprudencial em 
direitos humanos no âmbito dos tribunais, para que se produza um impacto direto na aplicação 
efetiva dos direitos humanos
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No ano de 2013, a comunidade internacional celebrou o vigésimo ani-
versário da adoção da Declaração de Viena e de seu Programa de Ação. 
Naquela ocasião, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, B. Boutros 
Ghali, havia sugerido que “por sua natureza, os direitos humanos abolem a 
distinção tradicional entre a ordem interna e a ordem internacional. Eles são 
criadores de uma nova permeabilidade jurídica. Trata-se, portanto, de não os 
considerar, nem sob o ângulo da soberania absoluta, nem sob o da ingerên-
cia política. Mas, pelo contrário, deve-se compreender que os direitos huma-
nos implicam a colaboração e a coordenação dos Estados e das organizações 
internacionais” 1. Para dar cumprimento às obrigações internacionais de 
proteção assumidas, os Estados e seus órgãos e poderes estatais devem 

1 Tradução feita pela presente Relatora do discurso original do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, B. Boutros-Ghali, na plenária de abertura da II Conferência Mundial de Direitos 
Humanos, Viena, 1993: “par leur nature, les droits de l’homme abolissent la distinction tradi-
tionnelle entre l’ordre interne et l’ordre international. Ils sont créateurs d’une perméabilité 
juridique nouvelle. Il s’agit donc de ne les considérer, ni sous l’angles de la souveraineté 
absolue, ni sous celui de l’ingérence politique. Mais, au contraire, il faut comprendre que les 
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aplicar internamente as normas internacionais. Com efeito, a compatibilização 
do direito interno com o direito internacional dos direitos humanos é neces-
sária para garantir uma efetiva proteção aos indivíduos. Nesse processo, os 
juízes, no exercício independente de suas funções, têm um papel fundamen-
tal para que as normas internacionais relativas aos direitos humanos tenham 
efeitos concretos e eficazes no contexto no qual hão de ser aplicadas.

Esse artigo visa contribuir com o importante debate sobre a função exer-
cida pelos juízes na efetivação dos direitos humanos na contemporaneidade. 
Nesse sentido, o artigo inicia-se com (i) uma breve apresentação da evolução 
dos sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos 
para, em seguida, (ii) abordar a aplicação desses direitos no âmbito interno, 
em particular, por meio do controle de convencionalidade e, por fim, (iii) des-des-
tacar a importância da capacitação contínua dos juízes em direito internacio-
nal dos direitos humanos nesse processo. 

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL E REGIONAL AOS 
DIREITOS HUMANOS

 Após a Segunda Guerra Mundial, consolidaram-se sistemas internacio-
nais e regionais de proteção aos direitos humanos, pois havia a necessidade 
de que sejam estabelecidos mecanismos eficazes na proteção desses direitos. 
Com base nesses sistemas, desenvolveu-se um conjunto de padrões mínimos 
de proteção aos direitos humanos que exige, para o seu efetivo cumprimento, 
o amparo e a observância por parte dos Estados. Dessa forma, dentre as 
obrigações jurídicas atribuídas ao Estado, destaca-se o dever de incorporar 
a normativa internacional e regional no seu ordenamento jurídico interno e de 
adaptar seu sistema legal aos parâmetros universais de proteção de direitos 
humanos. Além disso, foram estabelecidos mecanismos internacionais judiciais 
e quase-judiciais que monitoram a aplicação efetiva das normas consagradas 
nos tratados por parte dos Estados.

No âmbito internacional, os direitos humanos formam um dos pilares da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 2. Com efeito, a Assembleia Geral da 
ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948 e, 
desde então, foram elaborados e adotados diversos tratados e instrumentos 
internacionais e regionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos 3 e o Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais, e Culturais 4, que contêm seus respectivos Comitês de 
supervisão 5. Além desses organismos, existem outros oito Comitês 6, criados 

droits de l’homme impliquent la collaboration et la coordenation des Etats et des organisations 
internationales. ONU, Comunicado de Imprensa n.º DH/VIE/4, de 14 de junho de 1993. 

2 Artigo 1.º, para. 3 da Carta da Organização das Nações Unidas. 
3 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos — ONU, 1966. 
4 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais — ONU, 1966. 
5 Comitê de Direitos Humanos e o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
6 Comitê sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial; Comitê sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de discriminação contra as Mulheres; Comitê sobre os 
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por cada um dos principais tratados de direitos humanos da ONU, que veri-
ficam a efetiva aplicação das normas internacionais pelos respectivos Estados 
partes. Esses Comitês abordam variadas vertentes dentro da área de direitos 
humanos, tais como a discriminação racial e a discriminação contra as mulhe-
res, a tortura, os desaparecimentos forçados, os direitos da criança, das 
pessoas com deficiência e dos trabalhadores migrantes. A ONU também criou 
instituições específicas para promover os direitos humanos, como o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão 
de Direitos Humanos, substituída pelo Conselho de Direitos Humanos em 
2006. O Conselho possui, atualmente, mecanismos subsidiários, que incluem 
os procedimentos especiais, com mandatos temáticos (como, por exemplo, o 
desta Relatoria Especial) e mandatos específicos para determinados países, 
o mecanismo de revisão periódica universal, o comitê consultivo, o procedi-
mento de queixa e diversos grupos de trabalho. O sistema das Nações Unidas 
vem passando por uma rápida evolução desde sua criação, o que reflete o 
compromisso dos Estados membros de promover os direitos humanos, a fim 
de evitar a repetição de graves violações cometidas no passado. 

No âmbito regional, desenvolveram-se, na Europa, na América e na 
África, mecanismos complementares de proteção aos direitos humanos, os 
quais já se encontram estruturalmente consolidados. Ademais, há o início de 
um marco legal no sistema árabe e um projeto de criação de um sistema 
asiático.

O sistema de proteção europeu tem como pilar o Conselho da Europa, 
organização internacional que adotou a Convenção para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, a qual estabeleceu a 
antiga Comissão Europeia de Direitos Humanos, cuja competência era realizar 
os juízos de admissibilidade e de mérito dos casos a ela submetidos. Contudo, 
a partir da entrada em vigor do Protocolo n.º 11, em 1998, foram implemen-
tadas profundas modificações, extinguindo-se o papel da Comissão e dando 
contornos à atual Corte Europeia de Direitos Humanos. Há, ainda, no âmbito 
do sistema europeu, o Comitê de Ministros, que tem como função a supervi-
são do cumprimento das sentenças da Corte. Com o passar do tempo, o 
sistema evoluiu, e foram adotados protocolos adicionais, como o Protocolo 
n.° 13 relativo à abolição da pena de morte. 

O sistema americano, por sua vez, é formado pela Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
órgãos estabelecidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, tam-
bém conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Além dessas insti-
tuições, foram aprovados a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 
Homem e outros instrumentos complementares, como o Protocolo de San 
Salvador, relativo aos direitos sociais e econômicos.

Direitos da Criança; Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Comitê contra a 
Tortura; Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Famílias; e o Comitê contra o Desaparecimento Forçado. 
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No continente africano, foi adotada a Carta Africana de Direitos Humanos 
e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul, que incluiu, na abor-
dagem do tema de direitos humanos, contornos específicos das culturas do 
continente e que estabeleceu a Comissão Africana de Direitos Humanos e 
dos Povos. Com o intuito de fortalecer os mecanismos de proteção no con-
tinente, foi, posteriormente, adotado um Protocolo Adicional, que criou a Corte 
Africana de Direitos Humanos e dos Povos. O sistema africano desenvolveu-
-se tardiamente em relação aos sistemas europeu e americano, mas tem 
demonstrado avanços significativos que revelam a preocupação dos Estados 
africanos com a proteção dos direitos humanos na região. 

Todos os três sistemas regionais, com suas peculiaridades, possuem 
mecanismos para possibilitar que casos de violação de direitos humanos sejam 
trazidos ao seu conhecimento, por meio de petições apresentadas pelos 
Estados membros, por indivíduos, por grupos de pessoas, ou por entidades 
não governamentais.

No que tange ao sistema árabe de proteção dos direitos humanos, a 
Liga dos Estados Árabes, em 1994, adotou a Carta de Direitos Humanos 
(revista e atualizada em 2004), a qual busca incorporar as tradições religiosas, 
a Sharia e as normas internacionais de direitos humanos ao seu texto con-
vencional. O sistema árabe tem por estrutura uma Comissão de especialistas 
que observam a violação dos artigos da Carta pelos Estados signatários, 
inexistindo, contudo, a figura de um órgão jurisdicional como os sistemas de 
proteção supracitados. 

Em relação ao continente asiático, ainda não há um sistema propriamente 
estruturado. Não obstante, ciente da necessidade de um mecanismo de prote-
ção de direitos humanos no continente, a Comissão Asiática de Direitos Huma-
nos propôs, em 1998, a Carta Asiática de Direitos Humanos. Ademais, a 
Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) criou, em 2009, uma 
Comissão intergovernamental de Direitos Humanos, que passou a esboçar a 
formação de um sistema regional de proteção dos diretos humanos para a Ásia.

Nesse sentido, algumas convenções regionais de direitos humanos, como 
a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, em seu artigo 26, e a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 2.º, determinam 
que os Estados partes se comprometam a adotar, de acordo com seus pro-
cessos constitucionais, as medidas legais ou de outro caráter que forem 
necessárias para tornar efetivos os direitos humanos. Essas determinações 
refletem uma evolução nos sistemas de proteção dos direitos humanos, que 
tem influenciado significativamente o ordenamento jurídico dos Estados, como 
exemplificam as mudanças em diversas Constituições, a exemplo da portu-
guesa, que prevê a harmonização entre os direitos fundamentais consagrados 
no ordenamento jurídico interno e as normas de direito internacional, em 
especial, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem 7.

7 Artigo 16 da Constituição da República Portuguesa. 
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É possível observar, portanto, uma interação crescente entre o direito 
internacional dos direitos humanos e o direito constitucional dos Estados, em 
benefício dos indivíduos. Essa interação torna-se cada vez mais necessária, 
já que os Estados podem ser responsabilizados no plano internacional pelo 
descumprimento de normas convencionais. A responsabilização inclui a con-
duta de qualquer órgão do Estado que exerça função legislativa, executiva 
ou judicial, assim como qualquer entidade que exerça atribuições do poder 
público 8. Um Estado não pode, por conseguinte, invocar o direito interno 
como justificativa para o não cumprimento de suas obrigações internacionais, 
conforme estipula o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados. Os tratados, uma vez ratificados e incorporados ao direito interno, 
vinculam a todos os órgãos e poderes do Estado. 

A APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PELOS TRIBUNAIS NACIONAIS

Os Estados devem respeitar e cumprir as normas internacionais que 
estabelecem a obrigação dos órgãos internos de incorporar efetivamente a 
normativa e a jurisprudência internacionais. Nesse caso, a efetivação dos 
direitos humanos requer, por vezes, ações positivas por parte dos órgãos 
estatais, como a adoção de medidas legislativas, judiciais e administrativas, 
bem como a elaboração de políticas públicas e a adequação do ordenamento 
jurídico interno à normativa internacional 9. Logo, incumbe a cada poder do 
Estado, dentro de seu âmbito de atuação, aplicar efetivamente os direitos 
previstos na norma internacional, inclusive no que tange aos direitos humanos.

O Poder Judiciário possui papel de particular relevância na aplicação 
interna de normas internacionais, pois os juízes possuem a obrigação de, no 
exercício de suas funções, compatibilizar o direito interno com direito interna-
cional e implementar as decisões judiciais internacionais no âmbito doméstico. 

Com efeito, ao ressaltar o dever do Poder Judiciário de prover recursos 
internos eficazes contra violações tanto dos direitos consignados na Consti-
tuição como dos direitos consagrados nos tratados internacionais 10, diversas 
normas regionais e internacionais reafirmam a obrigação dos juízes de asse-
gurar o respeito aos direitos humanos 11. 

A responsabilidade primária de aplicação das normas internacionais de 
proteção aos direitos humanos é dos tribunais internos. Aos tribunais interna-

8 Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre Responsabilidade 
Internacional dos Estados. 

9 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 
2. ed. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2003, Vol. I, p. 551-552. 

10 Ibidem. p. 517. 
11 Declaração Universal sobre a Independência da Justiça, artigo 1 (b); Declaração de Beijing 

dos Princípios sobre a independência do Poder Judiciário, princípio 10 (b); Princípios e Dire-
trizes sobre o direito ao julgamento justo e à assistência jurídica na África, princípios F(h) e 
I(i); Declaração de Caracas sobre a Cúpula Ibero-Americana de Presidentes dos Tribunais 
de Justiça e dos Supremos Tribunais Federais. 
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cionais é atribuída a responsabilidade subsidiária, podendo os órgãos inter-
nacionais judiciais e quase-judiciais de supervisão averiguar a compatibilidade 
de interpretação e aplicação do direito interno com as obrigações convencio-
nais assumidas pelos Estados. No caso de um ilícito internacional, o órgão 
judicial internacional pode, inclusive, solicitar a revogação de um ato interno 
caso constitua violação de um direito assegurado pelos tratados de direitos 
humanos. 

A compatibilização do direito interno com o direito internacional corres-
ponde ao controle de convencionalidade, por meio do qual os juízes dos tri-
bunais domésticos devem proceder à verificação vertical das leis ou dos atos 
normativos usando como parâmetro de controle não apenas a Constituição 
ou o Bill of Rights, mas também os tratados internacionais de direitos huma-
nos ratificados pelo Estado e em vigor no ordenamento jurídico nacional 12. 
Dessa maneira, o controle de convencionalidade, exercido em conjunto com 
os tradicionais controles difuso e concentrado de constitucionalidade, garante 
um duplo mecanismo de conformação do direito internacional ao direito interno 
por parte dos juízes dos tribunais nacionais e internacionais 13. Independen-
temente da hierarquia existente entre as normas de tratados de direitos 
humanos no direito interno, que varia de país a país, entende-se que o con-
trole de convencionalidade, seja pela via difusa ou concentrada, busca adap-
tar ou conformar os atos ou as leis internas aos compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado. Disso resulta que a incompatibilidade das normas 
jurídicas internas com as normas dos tratados internacionais em vigor no 
plano interno e com as decisões judiciais internacionais torna inválidas essas 
normas jurídicas de direito interno. 

O controle de convencionalidade pode, como supramencionado, ser 
realizado pelos tribunais nacionais e pelas cortes internacionais, atribuindo-se 
a órgãos de âmbito interno, regional e internacional a responsabilidade pela 
tutela dos direitos humanos. A jurisprudência internacional relativa ao controle 
de convencionalidade é consideravelmente ampla. A título de exemplo, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos tem se manifestado a esse respeito em 
casos como Almonacid Arellano vs. Chile (2006), La Cantuta vs. Peru (2006), 
Boyce e outros vs. Barbados (2007), Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008), 
Radilla-Pacheco vs. México (2009), Atala Riffo e Crianças vs. Chile (2012) e, 
mais recentemente, no caso Gelman vs. Uruguai. Nesta última decisão judicial, 
datada de 2013, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reafirmou que 
o Estado, ao fazer parte de um tratado internacional, passa a ter todos os 
seus órgãos submetidos ao tratado, incluindo os juízes e os demais órgãos 
vinculados à administração da justiça, em todos os níveis. Em outras palavras, 
todas as autoridades estatais, dentro de suas competências, têm a obrigação 

12 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria geral do controle de convencionalidade no direito brasi-
leiro. In: Revista de informação legislativa, v.46, n.º 181, p. 114, jan./mar. de 2009. 

13 Ibidem. p.129. 
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de exercer, ex officio, o controle de convencionalidade das normas internas 
em relação ao tratado, tomando em consideração, inclusive, a interpretação 
dessas normativas feita pela Corte Interamericana 14. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, ainda, que a efi-
cácia jurídica da Convenção Americana de Direitos Humanos tem resultado 
em um controle dinâmico e complementar das obrigações convencionais dos 
Estados partes de respeitar e garantir os direitos humanos. Esse controle é 
feito conjuntamente pelas autoridades internas e as instâncias internacionais, 
fazendo que os critérios de decisão possam ser conformados e adequados 
entre si 15. Similarmente, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem se mani-
festado a respeito desse dispositivo judicial, por exemplo, nos casos 

Kart vs. Turquia, (2008), Duda vs. França (2009), Kanagaratnam vs. 

Bélgica, (2011), Michaud vs. França (2012) e Vassis e outros vs. França 
(2013). A jurisprudência revela que a Corte Europeia de Direitos Humanos 
não pode, em princípio, efetuar o controle de convencionalidade in abstracto 
da conformidade das leis nacionais com a Convenção Europeia 16. Porém, 
essa limitação seria aplicada aos requerimentos individuais, e não aos casos 
entre Estados, conforme estipula o artigo 33 da Convenção. No caso Vallia-

natos e outros vs. Grécia (2013), o juiz P. Pinto de Albuquerque afirma que 
essa restrição não se aplicaria em alguns casos. Nesse sentido, a Corte 
poderia fazer o controle de convencionalidade in abstracto quando uma lei ou 
um regulamento confere um direito garantido pela Convenção a apenas um 
grupo de pessoas, com base em uma característica de identificação desse 
grupo, privando outro grupo em situação igual ou semelhante do gozo desse 
direito, sem que haja qualquer justificação objetiva. Esse controle também 

14 “[…] La Corte ha establecido que es consciente de que las autoridades internas están suje-
tas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la 
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados 
a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo 
cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones 
judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligacio-
nes internacionales. Es decir, todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer 
ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Ame-
ricana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales cor-
respondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana”. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Gelman vs.Uruguai 
(2013), para. 66. 

15 “[…] como consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención Americana en todos los 
Estados Parte en la misma, se ha generado un control dinámico y complementario de las 
obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos, 
conjuntamente entre las autoridades internas y las instancias internacionales (en forma com-
plementaria), de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados 
entre sí”. Ibidem. para. 71. 

16 Ver, por exemplo, Kart vs. Turquia (2008), para.88; Vallianatos e outros vs. Grécia (2013), 
para. 75.
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pode ser feito quando uma lei ou um regulamento proíbe ou restringe expli-
citamente o gozo de um direito garantido pela Convenção a um grupo de 
pessoas, com base em uma característica de identificação desse grupo, tra-
tando-o diferentemente de outro grupo de pessoas que se encontra em situ-
ação igual ou semelhante e sem qualquer justificação objetiva. Similarmente, 
o controle aplica-se no caso em que haja uma lei ou um regulamento que 
trate da mesma forma grupos de pessoas que se encontram em situações 
diferentes e sem que haja nenhuma justificação objetiva17. (grifo da autora). 

Além disso, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem afirmado que a 
Convenção criou para os Estados partes obrigações em relação a todos os 
indivíduos que se encontram sob suas respectivas jurisdições no que concerne 
à implementação dos direitos e liberdades garantidos na ordem jurídica  
interna 18.

Nesse norte, resta indubitável que aos juízes e demais profissionais do 
Direito cabe o cumprimento não apenas do direito nacional, mas também das 
normas internacionais de direitos humanos. A incorporação do direito interna-
cional dos direitos humanos pelo direito interno resulta na ampliação dos 
direitos nacionalmente garantidos 19. Com efeito, os tratados internacionais de 
direitos humanos reforçam os direitos fundamentais consagrados nas 
Constituições, de forma a complementá-las com a inclusão de novos direitos20. 
Em caso de conflito entre instrumentos legais, há consenso de que o critério 
da primazia da norma mais favorável às pessoas protegidas deve ser aplicado. 
O princípio internacional pro homine, cujo conteúdo atribui primazia à norma 
que mais proteja os interesses dos indivíduos no caso concreto, pode ser 
considerado um princípio geral de Direito voltado a assegurar ao ser humano 
a aplicação da norma mais garantidora dos seus direitos. A independência do 
Judiciário como direito do cidadão, muito além de ser uma garantia ao fun-
cionamento do sistema de justiça, é um elemento essencial ao exercício do 
controle de convencionalidade pelos tribunais nacionais.

17 “[…] lorsqu’une loi ou un règlement confère un droit garanti par la Convention seulement à 
un groupe de personnes, en fonction d’une caractéristique identifiable de ce groupe, privant 
par voie de conséquence un autre groupe de personnes se trouvant dans une situation 
identique ou similaire de la jouissance de ce droit sans aucune justification objective, la 
conventionalité de cette loi ou de ce règlement peut être contrôlée in abstracto par la Cour 
si celle-ci se trouve saisie d’un grief introduit par un membre du groupe privé de droit». La 
même conclusion vaut pour une loi ou un règlement qui interdit ou restreint explicitement la 
jouissance d’un droit garanti par la Convention à un groupe de personnes sur la base d’une 
caractéristique identifiable de ce groupe, le traitant ainsi différemment d’un autre groupe de 
personnes se trouvant dans une situation identique ou similaire, et ce sans aucune justifica-
tion objective (discrimination directe), ainsi que pour une loi ou un règlement qui traite de 
manière identique des groupes de personnes se trouvant dans des situations différentes, et 
ce sans justification objective (discrimination indirecte). Caso Vallianatos e outros vs. Grécia 
(2013), opinião do juiz P. Pinto de Albuquerque. 

18 Ver, por exemplo, Irlanda vs. Reino Unido (1978). 
19 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 151.
20 Ibidem. p.151. 



Há Direitos dos Idosos? 157

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 22 - 2014

Observa-se, por conseguinte, a interação crescente entre os sistemas 
normativos internacionais e nacionais de proteção dos direitos humanos.  
A esse respeito, J.J. Canotilho menciona a existência de um constitucionalismo 
global que emerge graças à abertura dos textos constitucionais a princípios 
e valores relativos à dignidade humana. Nesse sentido, o constitucionalista 
português afirma que “se ontem a “conquista territorial”, a “colonização”, o 
“espaço vital”, o “interesse nacional”, a “razão de estado” surgiam sempre 
como categorias quase ontológicas, hoje os fins dos estados podem e devem 
ser os da construção de “Estados de direito democráticos, sociais e ambien-
tais”, no plano interno e Estados abertos e internacionalmente “amigos” e 
“cooperantes” no plano externo [...] Estes parâmetros teóricos influenciam hoje 
claramente as imbricações do direito constitucional com o direito internacional 
[...] [evidenciando que] [...] os direitos humanos articulad[os] com o papel da 
organização internacional fornecerão um enquadramento razoável para o 
constitucionalismo global” 21. 

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO EM DIREITO INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS PARA OS JUÍZES

A fim de desempenhar um papel importante no exercício do controle de 
convencionalidade, os juízes e outros profissionais do Direito em todos os 
níveis do sistema judicial devem receber capacitação sobre direito internacio-
nal dos direitos humanos e sobre a independência judicial. Os Estados devem 
proporcionar formação e treinamento em direitos humanos no âmbito dos 
tribunais, para que se produza um impacto direto na aplicação efetiva dos 
direitos humanos, pois possuem principiologia distinta do direito internacional 
público e do direito internacional privado e, consequentemente, no fortaleci-
mento do Estado Democrático de Direito. A independência do Poder Judiciá-
rio, nesse contexto, está intrinsecamente ligada à luta contra a impunidade 
relativa a violações dos direitos humanos no âmbito interno 22, e essa luta 
deve investir-se de cooperação transfronteiriça, quando necessário, para que 
se possa responsabilizar infratores por meio do sistema de justiça 23. 

A Relatoria Especial das Nações Unidas sobre a independência de juízes 
e advogados tem reiterado a importância da capacitação contínua dos juízes, 
não apenas para fortalecer a independência judicial, mas também para que 
os atores judiciais estejam habilitados para aplicar efetivamente os direitos 
humanos no âmbito doméstico 24. Os juízes e outros profissionais do Direito 
devem conhecer e estar cientes do funcionamento das normas, princípios, 

21 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. Ed. Coim-
bra: Edições Almedina, 2000, p. 1369-1370.

22 Relatórios da Relatora Especial sobre a independência de juízes e advogados, Gabriela Knaul, 
A/HRC/20/20 e A/HRC/14/26. 

23 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14172&LangID=E
24 Ver, por exemplo, relatórios: A/HRC/11/41, para. 80 a 84 e A/64/181, para. 28 a 30.
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regras e jurisprudência de direitos humanos, bem como da estrutura dos 
sistemas internacionais e dos respectivos tribunais, a fim de fortalecer a 
democracia, o Estado de Direito e a boa governança em nível nacional. Os 
juízes devem ser competentes para interpretar e implementar as normas 
internacionais de direitos humanos no país onde atuam, além de ter compe-
tências de gestão e práticas administrativas. De fato, a Relatoria observou 
que, em muitos casos, os juízes não fazem referência às normas internacio-
nais de direitos humanos por não conhecê-las ou por não compreender o 
vínculo entre os direitos fundamentais consagrados na Constituição e o direito 
internacional dos direitos humanos. 

A capacitação dos juízes deve basear-se na teoria geral de direito inter-
nacional em direitos humanos e normas internacionais de direitos humanos25, 
inclusive às relativas à administração da justiça, em particular no artigo 14 do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e nos Princípios Básicos 
relativos à independência da magistratura. Segundo esses Princípios e outras 
normas regionais 26, a formação jurídica adequada é um pré-requisito para a 
seleção dos membros do Poder Judiciário. Nesse sentido, a Recomendação 
N.° R (94)12 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa prevê especifi-° R (94)12 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa prevê especifi- R (94)12 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa prevê especifi-
camente uma formação durante a carreira judicial que seja gratuita e centrada, 
em particular, na legislação e jurisprudência recentes. Similarmente, no Esta-
tuto do Juiz Ibero-Americano afirma-se que a formação contínua ou capaci-
tação em serviço constitui um direito e um dever do juiz e uma responsabili-
dade do Poder Judiciário27. Os Estados devem, portanto, promover cursos de 
capacitação no início e no decorrer da carreira judicial, cabendo aos tribunais 
introduzir e desenvolver cursos que contêm apresentações, palestras, semi-
nários, diálogos interativos e publicações eletrônicas sobre o direito interna-
cional dos direitos humanos. A capacitação, que deveria ser obrigatória, 
gratuita, periódica e contínua — dada a evolução da proteção internacional 
dos direitos humanos —, pode permitir que os tribunais avaliem o progresso 
feito na efetivação dos direitos humanos no país e reconheçam as deficiências 
no sistema judicial nacional 28. 

Além da capacitação, os juízes devem ter fácil acesso aos tratados 
internacionais de direitos humanos. De fato, a Relatoria Especial observou 
que, frequentemente, quando o tratado está disponível, os juízes não têm 
acesso à jurisprudência pertinente ou apenas podem obtê-la assumindo um 

25 A Relatoria Especial das Nações Unidas sobre a independência de juízes e advogados está, 
atualmente, elaborando um Manual de capacitação de juízes que visa facilitar a aplicação 
das normas internacionais de direitos humanos pelos juízes dos tribunais nacionais. Para 
mais informações: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/GKnaul.aspx. 

26 Princípios e Diretrizes sobre o direito a um julgamento justo e à assistência letrada na África, 
A 4) i) e k); Recomendação N.º. R (94) 12 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, 
(94) 12, Princípio III 1) e o Estatuto do Juiz Ibero-americano, artigo 24.

27 Artigo 27 do Estatuto do Juiz Ibero-americano.
28 Relatório da Relatora Especial sobre a independência de juízes e advogados, Gabriela, Knaul, 

A/HRC/14/26, para. 46.
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custo financeiro. Essa situação é recorrente para os juízes nos tribunais de 
instâncias inferiores. Outras situações que podem dificultar a aplicação das 
normas internacionais de direitos humanos pelos juízes são aquelas em que 
os outros poderes do Estado, principalmente o Poder Executivo, buscam 
interferir nas decisões judiciais. A independência do Poder Judiciário e de 
seus membros é, portanto, imprescindível para a efetivação dos direitos 
humanos, pois é por meio dela que os juízes logram decidir com imparcialidade 
e objetividade todos os casos que lhes sejam submetidos, sem que haja 
qualquer tipo de interferência ou pressão no processo judicial, compelindo, 
inclusive e se for o caso, o Estado a adimplir suas obrigações internacionais 
na proteção dos indivíduos. 

CONCLUSÃO 

Os Estados vêm passando por um processo de abertura em prol da 
proteção dos direitos humanos e a interação entre o direito nacional e o direito 
internacional é um dos elementos vitais desse processo. O bom funcionamento 
do Poder Judiciário exige, além de uma atuação independente, imparcial, 
transparente e objetiva, uma participação ativa nesse movimento de abertura, 
a fim de possibilitar a compatibilização do direito interno com o direito regio-
nal e internacional dos direitos humanos. 

Em muitos países existe a percepção de que o Judiciário é um Poder 
isolado e distanciado, no âmbito interno, da sociedade e dos demais Poderes. 
Esse isolamento, contudo, também pode ser percebido no âmbito internacio-
nal, em virtude de certo grau de dificuldade de diálogo entre os tribunais 
nacionais e internacionais. A abertura do Judiciário, tanto interna como exter-
namente, revela-se imprescindível para o desenvolvimento de mecanismos 
de cooperação entre tribunais, por meio de práticas concretas de abertura do 
sistema nacional e de integração deste com o sistema internacional. Essa 
abertura visa ampliar o conhecimento do ordenamento jurídico internacional 
e facilitar a aplicação de normas internacionais no âmbito doméstico.

Na atual conjuntura global da justiça, o papel do juiz e do Judiciário vai 
muito além do julgamento de casos individuais, do mesmo modo que a polí-
tica judiciária na administração da justiça transcende a gestão administrativa 
e orçamentária dos tribunais, porque tais decisões impactam a vida e o 
desenvolvimento da sociedade como um todo. O Judiciário desempenha, pois, 
um papel crucial no fortalecimento do Estado de Direito, que inclui também 
a fiscalização do Estado em relação ao cumprimento das suas obrigações 
internacionais, especialmente no que tange à proteção da dignidade da pes-
soa humana. Para tanto, impende ao Judiciário ser independente tanto em 
suas decisões como na administração da justiça. Esse é o atual papel prota-
gonista do juiz e do Judiciário na proteção dos direitos humanos. 


