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RESUMO 

 

Os direitos fundamentais e os direitos humanos são categoria coincidente de direitos e 

liberdades comuns a todo indivíduo e entendidos como essenciais à manutenção da dignidade 

humana. Logo, a diferença entre eles reside na matriz jurídica interna ou externa pela qual são 

positivados. Historicamente e em qualquer de suas esferas, concomitante à enunciação dos 

direitos do homem, são erigidos mecanismos de proteção aos mesmos. Dentre esses 

mecanismos de proteção, situam-se o controle de constitucionalidade e o controle de 

convencionalidade. Assim sendo, a presente monografia tem por objetivo explicitar o desenho 

institucional dos mecanismos do controle de constitucionalidade e de convencionalidade 

como garantias multidimensionais aos direitos fundamentais e humanos. Para tanto, o 

trabalho foi dividido em dois eixos: o primeiro centrado no estudo do controle de 

constitucionalidade e o segundo focado no do controle de convencionalidade. Em ambos, a 

pesquisa se desenvolve a partir de uma pequena digressão histórica para depois dispor os 

conceitos e modalidades possíveis de cada instituto. A perspectiva do direito comparado se 

justifica na medida em que se busca destacar os aspectos comuns, singulares, exemplares ou 

criticáveis dos institutos em cada país analisado. Ressalte-se que o estudo do controle de 

convencionalidade se dá a partir do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tendo em 

vista ser este o qual abarca os três países elencados. Ademais, justifica-se a escolha de tais 

países em razão de seu contexto histórico comum de ditaduras civil-militares, recente 

redemocratização e consequente busca pela concretização dos mecanismos garantidores de 

direitos. Finalmente, por meio do exame paralelo dos mecanismos de adequação de 

constitucionalidade e convencionalidade,intenta-se evidenciar a interação entre ordenamentos 

jurídicos nacional e internacional com o desígnio de concretizar a melhor tutela da pessoa 

humana. 

 

Palavras-chave: controle de constitucionalidade; controle de convencionalidade; direito 

internacional dos direitos humanos; direitos fundamentais; garantias constitucionais; bloco de 

constitucionalidade. 
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RESUMEN 
 

Los derechos fundamentales y los derechos humanos son una categoría coincidente de 

derechos y libertades comunes a todo individuo y entendido como esenciales al 

mantenimiento de la dignidad humana. Así pues, la diferencia entre ellos reside en la matriz 

jurídica interna o externa por la cual son positivados. Históricamente y en cualquiera de sus 

esferas, concomitante a la enunciación de los derechos del hombre, son erigidos mecanismos 

de protección a los mismos. Entre esos mecanismos de protección, se sitúan el control de la 

constitucionalidad y el control de la convencionalidad. Siendo así, la presente monografía 

tiene por objetivo explicar el diseño institucional de los mecanismos del controle de 

constitucionalidad y de convencionalidad como garantías multidimensionales a los derechos 

fundamentales y humanos. Para esto, el trabajo fue dividido en dos ejes: el primero centrado 

en el estudio del control de constitucionalidad y el segundo enfocado en el de 

convencionalidad. En ambos, la investigación se desarrolla a partir de una pequeña digresión 

histórica para después disponer los conceptos y modalidades posibles de cada instituto. La 

perspectiva del derecho comparado se justifica en la medida en que se busca destacar los 

aspectos comunes, singulares, ejemplares o criticables de los institutos en cada país analizado. 

Cabe destacar que el estudio del control de convencionalidad se da a partir del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, teniendo en vista de éste el cual abarca los tres países 

escogidos. Además, se justifica la elección de tales países en razón de su contexto histórico 

común de dictaduras civil-militares, reciente redemocratización e consecuente búsqueda de la 

concretización de los mecanismos que garantizan los derechos. Finalmente, por medio del 

examen paralelo de los mecanismos de adecuación de constitucionalidad y convencionalidad, 

se intenta evidenciar la interacción entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional 

con el designio de concretar la mejor tutela de la persona humana. 

  

Palabras clave: control de constitucionalidad; control de convencionalidad; derecho 

internacional de los derechos humanos; derechos fundamentales; garantías constitucionales; 

bloque de constitucionalidad. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os direitos fundamentais revelam direitos mínimos atribuídos a todo indivíduo, sem 

distinção, resultado de uma evolução histórico-cultural humana em face de abusos e 

arbitrariedades do Estado. Com as barbáries ocorridas na II Guerra Mundial, estes direitos 

passam a ser enunciados e garantidos por declarações internacionais, constituindo a categoria 

dos direitos humanos. Note-se desde já que materialmente ambas as entidades convergem ao 

mesmo fim, qual seja a proteção do ser humano, diferenciando-se apenas em relação a sua 

matriz de direito, interno ou externo. Com efeito, estas duas esferas, longe de estarem 

hermeticamente separadas, interagem e se complementam atuando em benefício do indivíduo. 

De mesmo modo, concomitante à enunciação destes direitos – seja em âmbito nacional ou 

internacional – são desenvolvidos mecanismos para operacionalizá-los e garanti-los.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo o estudo dos mecanismos internos e 

externos para garantia dos direitos fundamentais e humanos, notadamente os institutos do 

controle de constitucionalidade e do controle de convencionalidade. Em conseqüência, o 

enfoque aplicado é interdisciplinar situando-se entre o Direito Constitucional e o Direito 

Internacional Público, mormente em seu ramo do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

A perspectiva comparada, por sua vez, justifica-se na medida em que propõe destacar 

singularidades e contrastes entre as ordens jurídicas sobre estudo.  

Cumpre fundamentar, então, a escolha dos países ora estudados, a saber, Brasil, 

Argentina e Chile. Esta seleção teve como critério as ditaduras civil-militares enfrentadas por 

tais países na segunda metade do Séc. XX, bem como o recente processo de redemocratização 

e estabilização das instituições democráticas que passaram. Percebe-se, então, o especial 

relevo do estudo dos mecanismos de proteção do indivíduo contra eventuais arbitrariedades, 

tendo em vista as inúmeras violações aos direitos fundamentais e humanos ocorridos durante 

os governos ditatoriais. Ademais, acrescente-se a influência político-econômica exercida por 

estes em âmbito regional.   

Quanto ao método de trabalho, pode-se dividir o presente estudo em dois eixos: o 

primeiro sobre o controle de constitucionalidade e o segundo sobre o controle de 

convencionalidade.  

Para tanto, esta redação acadêmica se inicia com uma sucinta introdução histórica 

sobre os direitos fundamentais e seu processo de positivação jurídica. Em seguida, passa-se à 

análise do instituto do controle de constitucionalidade, dispondo seu conceito, matrizes 
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históricas, pressupostos, modalidades e espécies. Por último, apresenta-se o panorama teórico 

do controle de constitucionalidade no Brasil, Argentina e Chile, respectivamente. Buscou-se, 

então, descrever como ocorre a implementação do controle de constitucionalidade em cada 

um destes países.   

De mais a mais, será desenvolvido o eixo do controle de convencionalidade. 

Inicialmente, dispõe-se sobre a consolidação histórica dos direitos humanos e seu 

fortalecimento pela expansão e criação de organizações internacionais. Ressalta-se que, no 

aspecto internacional, centramos nossos estudos no sistema interamericano de Direitos 

Humanos, desenvolvido a partir da Organização dos Estados Americanos, sua Comissão 

Americana de Direitos Humanos e, com maior impacto, pela Corte Internacional de Direitos 

Humanos. Tal escolha ocorreu tendo em vista que o sistema interamericano de direitos 

humanos é o organismo regional que vincula diretamente os países abordados. Assim sendo, 

apresentar-se-á o conceito de controle de convencionalidade e seu desenvolvimento pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, o status hierárquico que recebem os tratados de 

direitos humanos na ordem jurídica interna e as modalidades possíveis do controle de 

convencionalidade. 

Sinaliza-se, por fim, que o presente estudo foi realizado com base em pesquisa 

bibliográfica, análise da legislação e doutrina. Não há intenção de exaurir os institutos 

abordados que, por sua magnitude e complexidade, exigiriam maior detalhamento e, 

sobretudo, análise da aplicação jurisprudencial. Portanto, pretende-se aqui apresentar o 

desenho institucional, ou seja, a forma como se organizam os controles de constitucionalidade 

e convencionalidade em cada país, entendendo-os como mecanismo de efetiva proteção dos 

direitos fundamentais e humanos.  
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2. CONSTITUIÇÃO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

Semanticamente, a palavra “constituição” tem como significado “preceitos e regras 

que regem uma instituição; regulamento, estatuto, regimento
1
”. Juridicamente, por sua vez, 

trata-se de conceito apontado como plurissignificativo
2
, tendo em vista as diversas 

perspectivas de análise às quaisé submetido
3
. Não obstante, em linhas gerais, pode ser 

considerada como lei fundamental que dispõe a estrutura básica do ordenamento normativo, 

organizando, sobretudo, sua composição política
4
. Mauro Cappelletti aponta que, ao menos na 

Europa Continental, a ideia de Constituição abarcaria “(...) um conjunto de regras e de 

princípios, por tendência, permanentes, exprimindo as normas de valor mais elevado de todo 

o ordenamento estatal e também a vontade ou o programa de sua realização”
5
. Já na definição 

de José Afonso da Silva, seu objeto é  

 

(...) estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de 

aquisição do poder, a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os 

direitos e garantias do indivíduo, fixar o regime político e disciplinar os fins 

socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, 

sociais e culturais.
6
 

 

A ideia de assegurar determinada organização do Estado tem início na Antiguidade 

Clássica. Por meio da “lei do Senhor”, os hebreus criaram limitações ao Poder Político, numa 

tímida gênese do que é o constitucionalismo atual. Posteriormente, com as cidades-Estado 

gregas no século V a. C., introduz-se a racionalização do Poder e o regime constitucional de 

identidade plena entre governantes e governados. Karl Lowenstein
7
 vincula o 

constitucionalismo neste contexto à necessidadedos gregos de justificar a submissão do Poder 

                                                           
1
Definição dada por HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 

Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 30ª Edição. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 
2
 Assim apontado por BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 

DireitoConstitucional. 09ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1023.  
3
 Neste ponto, discorrem sobre as diferentes teorizações acerca da Constituição MIRANDA, Jorge. Teoria do 

Estado e da Constituição. 02ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 191 e seguintes. SILVA, José Afonso 

da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40 e 

seguintes. MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 05ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013.  
4
 A despeito do argumento que aqui é desenvolvido, há o posicionamento de André Ramos Tavares (2012) que, 

ao tentar conceituar “constitucionalismo”, aponta a insuficiência significativa do termo constituição e a 

predominância de diferentes concepções acerca de seu conteúdo.  
5
 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Porto 

Alegre: Fabris, 1984, p. 32.  
6
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª Edição. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2013, p. 45.  
7
LOEWESTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1979 apudBRANCO, Paulo Gustavo Gonet; 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 09ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 41.  
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pela Razão. Contudo, é relevante assinalar que as constituições das cidades-Estado eram 

pensadas como marca da identidade da comunidade política e não como fundamento do 

Poder. Nestes termos, Jorge Miranda diferencia o conceito da constituição anteriormente ao 

constitucionalismo moderno e posterior a este. Em suas palavras,  

 

Os políticos e juristas da Antiguidade não a contemplaram ou não a contemplaram 

em termos comparáveis ao Estado moderno (...). Na Grécia, por exemplo, embora 

Aristóteles proceda ao estudo das Constituições de diferentes Cidades-Estados, não 

avulta o sentido normativo de ordem de liberdade
8
.  

 

Não obstante, a ampliação do objeto das constituições para abarcar, além da 

organização e funcionamento do Estado, também a proteção de liberdades e enunciação de 

direitos, é fruto de uma construção histórico-cultural
9
 do homem a partir do século XVIII, 

com as Revoluções Francesa e Americana
10

.  

Assim, o contraste entre a opressora monarquia absolutista e uma nova sociedade 

progressista gerou um pessimismo em relação às possíveis arbitrariedades do Poder Político 

ao mesmo tempo em que estabeleceu um otimismo normativo, de forma que se acreditou na 

capacidade do Direito de opor os excessos daquele que exerce o Poder. Logo, para conter o 

caráter arbitrário do Poder Político, é necessário dotar o Direito de força para vincular os 

Poderes do Estado à obediência de regras gerais. Em suma, verifica-se a necessidade de 

afirmar os direitos fundamentais e resguardá-los em um documento normativo de vinculação 

máxima.  

O Estado Moderno europeu, nesse contexto, passa a exercer uma tríplice função: a de 

instrumento de ordem e de estabilidade do grupo social, enquanto expressão normativa do 

Poder de governo; a de mecanismo de limitação do Poder Político; e a complementar e 

                                                           
8
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 02ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 161-

162. 
9
A mestre em História Social, Flávia Lages de Castro (2013), aponta o Direito como sendo uma produção 

humana e, consequentemente, expressão cultural fruto do tempo histórico e da sociedade que lhe deu matriz, 

portanto refletindo as exigências dessa.  
10

 Ainda que este seja o marco inicial do constitucionalismo moderno, é relevante reconhecer qual a base para 

reconhecimento dos direitos que virão a ser enunciados é lançada ainda na Idade Média. Neste sentido, pode-se 

apontar a distinção francesa, construída ainda no séc. VI, entre “lois de royaume”, uma espécie de direito natural 

o qual o rei deveria respeitar e “lois du roi”, leis feitas pelo soberano e que por ele poderiam ser modificadas ou 

revogadas. Nestes termos, aponta Jorge Miranda (2009, p. 162) que “Já no Estado estamental e no Estado 

absoluto está presente a idéia de um Direito do Estado, a ideia de normas jurídicas superiores à vontade dos 

príncipes; e, ainda quando se tenta, na fase final do absolutismo, enaltecer o poder monárquico, reconhece-se a 

inelutabilidade de „Leis Fundamentais‟, a que os reis devem obediência e que não podem modificar. A estas 

´Leis Fundamentais´ cabe estabelecer a unidade da soberania e da religião do Estado, regular a forma de governo 

e a sucessão no trono, dispor sobre as garantias das instituições e dos grupos sociais e sobre os seus modos de 

representação”. Ademais, como matriz próxima, deve ser apontada a Magna Carta inglesa de 1215 como 

primeiro símbolo das liberdades públicas.  
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relacionada função de garantia dos direitos subjetivos
11

. Há, nesse momento, a valorização do 

documento constitucional escrito
12

. Tais noções são facilmente depreendidas do preâmbulo da 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, pelo qual 

 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em 

vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo são as únicas causas dos males 

públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos 

naturais, inalienáveis, e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre 

presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus 

direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo, podendo ser a qualquer  momento comparados com a finalidade de toda a 

instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reivindicações 

dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam 

sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. 

 

Para Noberto Bobbio: 

 

(...) a afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de 

perspectiva, característica da formação do Estado Moderno, na representação da 

relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou soberanos/súdito: relação que 

é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais 

súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência com a 

visão individualista da sociedade (...)
13

 

 

Nestes termos, no final do século XVIII, são adimplidos os elementos necessários 

postos por Dimitri Dimoulis para retratar com propriedade os direitos fundamentais, sendo 

esses: o Estado, contra o qual a proclamação destes direitos seria oponível; a noção de 

indivíduo, sem a qual o desenvolvimento dos direitos fundamentais da forma em que ocorreu 

seria impossibilitada; e a demanda por um texto escrito vigente em todo território e superior 

aos demais atos normativos
14

.  

Neste ponto, cabe mencionar a observação feita pelo atual Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski,quando diz que: 
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 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo. O Estado de 
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é interessante sublinhar que o objetivo que presidiu à elaboração das primeiras 

constituições e que ainda permanece o mesmo para as atuais, consistia, basicamente, 

na contenção do poder e na defesa dos direitos individuais.
15

 

 

Desta forma, nota-se que a ascensão do texto constitucional à Carta Suprema do 

ordenamento jurídico bem como a compreensão de que os direitos fundamentais merecem 

estar por ela resguardados são fenômenos historicamente atrelados. O que também pode ser 

notado pelo art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, 

quando afirma que: Art. 16º - A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. 

No que tange ao reconhecimento dos direitos que doravante passam a ser enunciados, 

a doutrina
16

 concorda em relação à influência do Pensamento Cristão, notadamente o 

Cristianismo primitivo, para o acolhimento da noção de uma dignidade comum a todos os 

homens. Paulo Gustavo Gonet Branco ressalta o papel das teorias contratualistas dos séculos 

XVII e XVIII em “enfatizar a submissão da autoridade política à primazia que se atribui ao 

indivíduo sobre o Estado”
17

. Com efeito, a ideia de que certos direitos precedem ao Estado 

por decorrerem da natureza humana expõe importante característica que lhes confere 

legitimação. Destarte, o Estado é instituição organizada para garantir os direitos básicos do 

cidadão. André Ramos Tavares corrobora tal entendimento, acentuando que a Constituição 

escrita poderia ser interpretada como “a realização prática do contrato social idealizado pelos 

mencionados filósofos”
18

. Contudo, o supracitado professor também sinaliza que 

posteriormente os ideais iniciais do contrato social são abandonados em favor do 

constitucionalismo, já capaz de fundamentar e legitimar o exercício do Poder. Já para José 

Afonso da Silva
19

, em contrapartida, é relevante a doutrina do direito natural vigente nos 

séculos XVII e XVIII, vez que transpõem ao homem o fundamento do Poder Político e, por 

consequência, do Direito positivo em oposição à “divinização” do modelo absolutista. A 

partir da ideia de direitos inatos enquanto valores absolutos, universais e intertemporais, se 
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desvendou fórmula que pretendia situar determinadas áreas da vida humana acima dos 

possíveis excessos de quem detivesse o poder.  

O último ponto trazido introduz relevante polêmica acerca das concepções jurídico-

filosóficas sobre os direitos fundamentais. Há uma disputa das mais variadas vertentes para 

expor a razão definitiva de ser destes direitos, aqui se destacando o jusnaturalismo, o 

juspositivismo e o realismo
20

.  

 As diferentes correntes jusnaturalistas coincidem em entender os direitos 

fundamentais como representativos de imperativos do Direito natural, antecessores e 

superiores ao Estado. A partir deste ponto de vista, compreendem o processo de positivação 

como declaração formal das exigências pré-existentes. Assim sendo, os direitos do homem 

são originários e não outorgados, mas reconhecidos e assegurados pelo Estado.  

Os juspositivistas, por sua vez, partem do preceito que todo direito pressupõe 

positivação. Consequentemente, seria inconcebível a noção de normas que antecedem ao 

Estado ou ao Direito. Nesta ótica, os direitos fundamentais seriam faculdades outorgadas e 

reguladas pela Lei. Sua enumeração formal seria, portanto, ato constitutivo a partir do qual se 

tornaria regra cogente.   

Já os realistas compreendem o processo de positivação não como declaratório ou 

constitutivo, mas como resultado de um elemento diverso que deve ser considerado para o 

efetivo gozo desses direitos. Destarte, advogam que os direitos fundamentais são fruto de 

lutas sociais e políticas e que dependem de condições sociais para determinação de seu 

sentido real. Nesta corrente filiam-se aqueles que concebem a proteção processual dos 

Direitos do Homem como questão primordial para seu sentido. Vale observar a afirmação de 

Peces-Barba quando diz que 

 

Toda norma de direito positivo realmente existente necessita dos tribunais de justiça 

para que seu titular possa acudir na necessidade de proteção no caso de 

desconhecimento por um terceiro. Os direitos fundamentais não são uma exceção a 

essa regra. Se um direito fundamental não pode ser alegado, pretendendo sua 

proteção, pode-se dizer que não existe.
21
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Essas múltiplas concepções sobre a justificação filosófica que reforça tais direiros são 

muitas vezes excludentes entre si, como aponta Gonet Branco
22

. Para Cappelletti, eles seriam 

resultado da reconciliação entre o juspositivismo e o jusnaturalismo, através da “‟positivação‟ 

do direito natural e, portanto, à sua subsunção na esfera do direto positivo”
23

. Bobbio, de outra 

maneira, encara como sem sentido qualquer busca por um fundamento absoluto dos direitos 

do homem.  Com efeito, destaque-se a afirmativa do notável doutrinador, a qual o presente 

trabalho se subscreve, quando diz que “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não 

filosófico, mas político” 
24

. 

Parece relevante trazer a reflexão de Canotilho
25

 sobre a existência não de um único 

constitucionalismo, mas de diversos movimentos constitucionais, percebidos enquanto 

fenômeno político, social e cultural, com características nacionais próprias que lhe permitem 

conceber uma noção comum para o termo. Zolo, similarmente, ressalta as características 

próprias dos diferentes modelos de Estado de Direito e também admite que haja, entre estes, 

uma identidade teórica suficiente para uma concepção comum, qual seja que  

 

(...) Estado de direito, entendido como um Estado moderno no qual ao ordenamento 

jurídico – não a outros subsistemas funcionais – é atribuída a tarefa de “garantir” os 

direitos individuais, refreando a natural tendência do poder político a expandir-se e a 

operar de maneira arbitrária
26

. 

 

 Por fim, cumpre ressaltar a evidente historicidade dos direitos proclamados. Logo, se 

em primeiro momento materializam o ora contemporâneo ideário liberal da sociedade, em 

momento posterior, de certo, ampliam-se e desenvolvem-se para abarcar as novas demandas 

da sociedade de seu tempo. Nestes termos, Jorge Miranda quando diz que: 

 

No século XX o fenómeno constitucional iria sofrer vicissitudes decisivas: 

generalizar-se-ia, universalizar-se-ia; e, simultaneamente, perderia a sua referência 

(ou referência necessária) a um conteúdo liberal.
27
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 De mesmo modo, José Afonso da Silva aponta a superação das condições subjetivas 

que levaram ao reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais “pelo processo histórico-

dialético das condições econômicas, que deram nascimento a novas relações objetivas (...)”
28

 

e que “essas novas condições materiais da sociedade teriam que fundamentar a origem de 

outros direitos fundamentais.”
29

 Percebe-se, assim, característica evolução dos direitos 

fundamentais em defesa de novas liberdades como resposta a novas – senão “novas”, ao 

menos portando diferentes feições – opressões.  Neste ponto, também Bobbio quando afirma 

que 

(...) os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, 

ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de 

novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 

uma vez e nem de uma vez por todas. (...) a liberdade religiosa é um efeito das 

guerras de religião; as liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os soberanos 

absolutos; a liberdade política e as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e 

amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses 

com pouca ou nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o 

reconhecimento da liberdade pessoal e das liberdades negativas, mas também a 

proteção do trabalho contra o desemprego, os primeiros rudimentos de instrução 

contra o analfabetismo, depois a assistência para a invalidez e a velhice, todas elas 

carecimento que os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmos. Ao lado dos 

direitos sociais, que foram chamados de direitos de segunda geração, emergiram os 

hoje chamados direitos de terceira geração, que constituem uma categoria, para dizer 

a verdade, ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de 

compreender do que efetivamente se trata. O mais importante deles é o reivindicado 

pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído.
30
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3. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Pelo anteriormente exposto, conclui-se que, a partir do séc. XVIII, a Constituição 

passa a racionalizar o exercício do Poder, regulando o seu funcionamento e estabelecendo 

direitos individuais os quais seriam oponíveis ao Estado. Nas palavras de Böckenförde, 

 

A Constituição já não se limita a fixar os limites do poder do Estado, por meio da 

liberdade civil, e a organizar a articulação e os limites da formação política da 

vontade e do exercício do domínio, senão que se converte em positivação jurídica 

dos “valores fundamentais da ordem da vida em comum”.
31

 

 

Nestes termos, importante salientar a concomitante afirmação dos direitos 

fundamentais e a consolidação da supremacia do Texto Constitucional. Assim, em 

decorrência desta superioridade, estão sujeitos a Constituição todos os demais atos e normas 

que surjam no Ordenamento. Nas palavras de Hamilton: 

 

Nenhum ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido. Negar isto seria 

como que sustentar que o procurador é maior que o mandante, que os representantes 

do povo são superiores a esse mesmo povo, que aqueles que agem em virtude de 

poderes concedidos podem fazer não só o que eles autorizam mas também aquilo 

que proíbem. O corpo legislativo não é o juiz constitucional das suas atribuições. 

(...) Portanto, a verificar-se uma inconciliável divergência entre a Constituição e uma 

lei deliberada pelo órgão legislativo, entre uma lei superior e uma lei inferior, tem de 

prevalecer a Constituição.
32

 

 

Com efeito, tem gênese a contraposição entre Poder Constituinte e Poder Constituído. 

Conforme a teorização de Sieyès
33

, tem-se que o Poder Constituinte originário é aquele que 

produz a Constituição, a qual, por sua vez, estabelece e organiza os Poderes – estes, então, 

Poderes constituídos. Como consequência, as leis constitucionais estariam fora do alcance do 

Poder constituído, vez que, existindo e atuando com base naquelas, não as poderiam afetar. 

Na doutrina de Jorge Miranda: 

 

Levada às últimas consequências, esta concepção equivaleria a considerar a 

Constituição não apenas como fundação mas também como fundamentação do 
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poder público e de toda ordem jurídica. Porque é a Constituição que estabelece os 

poderes do Estado e que regula a formação das normas jurídicas estatais, todos os 

actos e normas do Estado têm de estar em relação positiva com as normas 

constitucionais, para participarem também eles da sua legitimidade; têm de ser 

conformes com estas normas para serem válidos
34

.  

 

Contudo, não obstante o reconhecimento dos direitos e a supremacia destes no 

Ordenamento, já colocava Cappelletti que “(...) a titularidade de direitos é destituída de 

sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação”
35

. O mesmo ocorrerá em 

relação aos direitos fundamentais. É necessário, portanto, mecanismo que preveja a 

reintegração do sistema normativo quando violado ou não observado direito fundamental do 

cidadão. 

Neste ponto, ainda a doutrina de Mauro Cappelletti quando afirma que: 

 

(...) a exigência de uma justiça acima das leis foi, de imediato, se apresentando 

novamente, com mais concreta evidência, sob a forma de “Declarações de Direitos” 

e de “Constituições” tendo valor superior às próprias leis. É exatamente, na garantia 

de uma superior legalidade, que o controle judicial de constitucionalidade das leis 

encontra sua razão de ser: e trata-se de uma garantia que, por muitos, já é 

considerada como um importante, se não necessário, coroamento do Estado de 

direito e que, contraposta à concepção do Estado absoluto, representa um dos 

valores mais preciosos do pensamento jurídico e político contemporâneo.
36

 

 

Destarte, o controle de constitucionalidade é um destes mecanismos que atuam para a 

manutenção da harmonia constitucional. Nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso, tal 

controle consiste “na verificação da compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo 

infraconstitucional e a Constituição”
37

. Já para Guilherme Peña de Moraes, trata-se de: 

 

(...) juízo de adequação entre a norma infraconstitucional (objeto) à norma 

constitucional (parâmetro), por meio da verificação da relação imediata de 

conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de 

invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material e/ou formal 

com a Constituição.
38
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Aqui, então, entendemos o controle de constitucionalidade como verdadeira garantia 

constitucional
39

, vez que assegura a existência e observância dos direitosfundamentais 

veiculados pela Carta Maior, regulando a reintegração do sistema normativo quando aqueles 

não forem cumpridos. Corrobora com o que aqui se postula a doutrina de Luís Roberto 

Barroso quando afirma que: 

 

Um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos direitos 

fundamentais, inclusive e sobretudo os das minorias, em face das maiorias 

parlamentares eventuais. Seu pressuposto é a existência de valores materiais 

compartilhados pela sociedade que devem ser preservados das injunções 

estritamente políticas.
40

 

 

Logo, da necessidade de conformação com a Constituição têm gênese os conceitos de 

constitucional e inconstitucional dados em relação àquela. De acordo com Jorge Miranda, 

estes conceitos são designados por meio de uma relação entre um comportamento (objeto) e a 

Constituição, tendo nela sua base ou não
41

. Nesse sentido, trata-se de uma relação de caráter 

normativo e valorativo que se estabelece entre a Carta Magna e um comportamento com o 

qual é ou não compatível. Esta relação normativa qualifica a inconstitucionalidade, tendo em 

vista que afirma a obrigatoriedade da Constituição e a ineficácia de qualquer ato normativo 

que a oponha. Gilmar Ferreira Mendes, por sua vez, se afasta de um conceito de 

constitucionalidade e/ou inconstitucionalidade que leve em conta tão somente a adequação ou 

inadequação com o texto constitucional, colocando que: 

 

Constitucional será o ato que não incorrer em sanção, por ter sido criado por 

autoridade constitucionalmente competente e sob a forma que a Constituição 
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prescreve para a sua perfeita integração; inconstitucional será o ato que incorrer em 

sanção – de nulidade ou anulabilidade com o ordenamento constitucional.
42

 

 

Com relevo, deve-se nos atentar que o controle de constitucionalidade dar-se-á em 

relação à ofensa de regulamentação direta pela Constituição ou norma constitucional que dite 

a competência ou forma das leis e/ou atos. Logo, fala-se de controle de legalidade quando o 

parâmetro de controle for a legislação ordinária e de controle de constitucionalidade quando, 

de outro modo, o parâmetro for a Constituição. Como posto por Jorge Miranda  

 

A distinção radica na norma que disciplina o acto de que se trate, fixando-lhe 

pressupostos, elementos, requisitos (de qualificação, validade e regularidade). Se for 

a Constituição, o acto será inconstitucional em caso de desconformidade; se tais 

requisitos se encontrarem senão na lei, já a sua falta torná-lo-á meramente ilegal.
43

 

 

Ademais, a doutrina de Guilherme Peña de Moraes
44

 aponta o controle de legalidade 

como pertinente ao Direito Administrativo. 

Note-se que, tradicionalmente, os conceitos de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade dar-se-iam em face de atos ou omissões estatais vinculando 

precipuamente o Poder Público. Hodiernamente, contudo, a doutrina constitucional tem 

evoluído para reconhecer também a vinculação de entidades privadas por meio da teoria 

alemã da “eficácia externa dos direitos fundamentais”, também veiculada no Brasil como 

“eficácia horizontal dos direitos fundamentais”. Assim sendo, passa-se a defender a aplicação 

dos direitos fundamentais não só na relação entre cidadão e Estado, mas também na relação 

de indivíduos entre si. 

Enfim, é propício também diferenciar a jurisdição constitucional e a figura do controle 

de constitucionalidade. Nesse sentido, figura o controle de constitucionalidade como uma das 

possíveis atuações da jurisdição constitucional, notadamente aquela onde a Constituição é 

referência para “atribuição de sentido a uma norma infraconstitucional ou de parâmetro para 

sua validade”
45

. A jurisdição constitucional, por sua vez, trata da “função de tutela e atuação 
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judicial dos preceitos da suprema lei constitucional”
46

ou, em termos simplificados postos pelo 

Ministro Barroso, “a aplicação da Constituição por juízes e tribunais”
47

. 

 

 

3.1 PRESSUPOSTOS AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Todavia, para que haja juízo de adequação entre a norma constitucional e a norma 

infraconstitucional, faz-se necessário que seus pressupostos sejam adimplidos. Trata-se de 

requisitos cumulativos, ou seja, todos devem estar presentes para que seja possível o controle 

de constitucionalidade.  

O primeiro deles é concernente à supremacia do Texto Constitucional. Conforme 

disposto por Hans Kelsen
48

, em sua Teoria Pura do Direito, a norma que regula a produção de 

outras normas deve ser vista como superior àquela produzida em função desta. Destarte, a 

Ordem Jurídica não se constrói com todas as normas em um mesmo plano, mas em uma 

edificação escalonada cujo vértice, levando em conta tão somente a Ordem Jurídica nacional, 

será a Constituição. Nos termos da obra de José Afonso da Silva
49

, tal supremacia poderá ser 

material ou formal. A supremacia material se relaciona a aspecto sociológico reconhecido até 

mesmo nas Constituições consuetudinárias e flexíveis. É relevante ao presente estudo, porém, 

a supremacia formal do texto constitucional. Esta decorre da rigidez constitucional e distingue 

duas categorias de leis, as ordinárias e as constitucionais. Com efeito, “por força dessa 

supremacia, nenhuma lei ou ato normativo – na verdade, nenhum ato jurídico – poderá 

subsistir validamente se estiver em desconformidade com a Constituição”
50

. 

Também é a rigidez constitucional pressuposto do controle de constitucionalidade, 

tendo em vista que é aspecto fundamental para o reconhecimento da supremacia da 

Constituição. Kelsen confirma a noção de correlação entre estes aspectos em sua doutrina 

quando diz que: 

 

A Constituição, que regula a produção de normas gerais, pode também determinar o 

conteúdo das futuras leis. (...) Tudo isto sob o pressuposto de que a simples lei não 
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tenha força para derrogar a lei constitucional que determina a sua produção e o seu 

conteúdo, de que esta lei somente possa ser modificada ou revogada sob condições 

mais rigorosas, como sejam uma maioria qualificada ou um quórum mais amplo.
51

 

 

O critério que determinará a flexibilidade ou rigidez do Texto Constitucional é o das 

exigências formais necessárias para a modificação da Carta Maior. Assim sendo, será rígida a 

Constituição que determinar para sua alteração, pelo poder constituinte reformador, processo 

legislativo mais dificultoso, com maiorias elevadas e quórum especial. Se, de outro modo, o 

procedimento para alteração do Texto Constitucional fosse o mesmo atribuído à legislação 

ordinária, em caso de oposição aplicar-se-iam os tradicionais critérios de lex posterior derogat 

lex priori e Lex specialis derogat legi generali e não a inconstitucionalidade. Como colocado 

por Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

a rigidez distingue o poder constituinte dos poderes constituídos e positiva uma 

hierarquia entre as normas jurídicas, em que a Constituição aparece como o conjunto 

de normas matrizes do ordenamento jurídico, em oposição de prevalência sobre 

todos os atos normativos que hão de nela encontrar fundamento último.
52

 

 

Contudo, ainda que dispensável a maioria qualificada para alteração das Constituições 

flexíveis, advoga-se pelo possível reconhecimento de inconstitucionalidade frente a esta. Tal 

inconstitucionalidade dar-se-ia em razão dos aspectos formais, ou seja, quanto à competência 

do órgão e ao procedimento aplicável para mutação da Carta Maior. Em aspecto material, 

contudo, não há possibilidade de controle, tendo em vista que ocorreria a simples revogação 

do anteriormente posto.  

Por fim, será também mandatória a eleição de órgão competente para a materialização 

ou operacionalização do controle de constitucionalidade
53

. Logo, a Constituição deve 

determinar o órgão que tenha atribuição de defender a Carta Maior das possíveis 

inconstitucionalidades. Entretanto, não é imperioso que tal órgão integre o Poder Judiciário, 

tampouco que seja único. Tradicionalmente, denominar-se-á controle político aquele exercido 

por órgãos de natureza política, notadamente o Executivo e/ou Legislativo. O controle 

jurisdicional ou judicial, por sua vez, trata do controle de constitucionalidade confiado a órgão 

integrante do Judiciário. Não obstante, no que tange às modalidades possíveis de controle de 

constitucionalidade, maiores esclarecimentos serão prestados a seguir. 
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3.2 MODALIDADES DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Sabe-se que o controle de constitucionalidade tem como raízes remotas experiências 

de controle das atividades legislativas desde o Direito ateniense, bem como no Direito 

medieval e na experiência inglesa
54

. No constitucionalismo moderno, por sua vez, o instituto é 

fundado pelo sistema estadunidense da judicial review. A partir de então, identificam-se três 

grandes matrizes por meio das quais, com variações de maior ou menor grau, desenvolvem-se 

os sistemas aplicados nos diferentes países. São estes o sistema norte-americano, o sistema 

francês e o sistema europeu continental ou austríaco. Destarte, pautar-se-á o estudo nas 

características destes sistemas precípuos, as quais são adotadas pelos demais sistemas do 

mundo, levando em conta aspectos subjetivos, objetivos e processuais.  

 

 

 3.2.1 Quanto à natureza do órgão de controle 

 

 Como mencionado anteriormente, fala-se em controle político de constitucionalidade 

quando esta for a natureza jurídica do órgão que o opera. Em outras palavras, o controle 

político é aquele exercido por órgão político e não por órgão jurisdicional. Dentro deste 

modelo, pode se distinguir o exercício do controle pelo próprio Parlamento enquanto órgão 

legislativo, modelo que imperou nos países de constitucionalismo marxista-lenista durante o 

séc. XX, do exercício do controle por órgão político especialmente constituído para fazê-lo, 

modelo presente na França e na União Soviética em 1989.  

 Tem-se como paradigma do controle político o modelo francês, visto que, por razões 

históricas, há uma tendência francesa em desconfiar do poder dos juízes. Ademais, em 

consequência das razões históricas, sobrepõem-se razões ideológicas que levaram à adoção de 

um rígido modelo de separação de Poderes a qual tornou inoportuna qualquer interferência do 

Poder Judiciário nas Assembleias Populares. Todavia, a doutrina hodierna
55

 aponta uma 
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evolução no modelo francês que faz com que a identificação deste como estritamente político 

já não condiz com a realidade.  

 Também como exemplo de controle político, tem-se o modelo soviético e dos demais 

países socialistas. Nos termos da Constituição da URSS de 1977, em seu art. 121 n. 4: 

 

Article 121: The Presidium of the Supreme Soviet of URSS shall:  n 4. Ensure 

observance of the Constitution of the USSR and conformity of the Constitutions and 

laws of Union Republics to the Constitutions and laws of the USSR.
56

 

 

Para tais Estados, contudo, o controle político tinha como base a negação da doutrina 

burguesa de separação dos Poderes e a consagração de um único Órgão Supremo de direta 

emanação popular.  

De outra forma, o controle judicial ou jurisdicional é aquele que confia a órgãos de 

atuação jurisdicional o juízo de adequação entre as leis e atos do Poder Público e a Carta 

Maior. Tal sistema tem gênese nos EUA, com a Constituição Federal de 1787, a qual em seu 

art. VI coloca que: 

 

Artigo VI (...) Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já 

celebrados ou por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei 

suprema do país; os juízes de todos os Estados serão sujeitos a ela, ficando sem 

efeito qualquer disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos 

Estados. (...)
57

 

 

Destarte, a Constituição estadunidense determina concomitantemente a supremacia da 

Constituição e o poder/dever dos juízes de negar aplicação às leis que lhe contrariem. A 

consolidação do modelo americano se dá com o caso Marbury v. Madison, julgado em 1803, 

decisão na qual pela primeira vez a Suprema Corte dos EUA afirma seu Poder de exercício do 

controle de constitucionalidade. Reconstruindo as razões enumeradas pelo juiz Marshall, 

Barroso ressalta três grandes fundamentos postos que justificariam o controle de 

constitucionalidade, a saber: 

 

Em primeiro lugar, a supremacia da Constituição: “Todos aqueles que elaboraram 

constituições escritas encararam-na como a lei fundamental e suprema da nação”. 

Em segundo lugar, e como consequência natural da premissa estabelecida, a 
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nulidade da lei que contrarie a Constituição: “Um ato do Poder Legislativo contrário 

à Constituição é nulo”. E, por fim, o ponto mais contravertido de sua decisão, ao 

afirmar que é o Poder Judiciário o intérprete final da Constituição: “É enfaticamente 

da competência do Poder Judiciário dizer o Direito, o sentido das leis. Se a lei 

estiver em oposição à constituição a corte terá de determinar qual dessas normas 

conflitantes regerá a hipótese. E se a constituição é superior a qualquer ato ordinário 

emanado do legislativo, a constituição, e não o ato ordinário, deve reger o caso ao 

qual ambos se aplicam”
58

 

 

 Entretanto, a ideia do Poder Judiciário enquanto intérprete autêntico da Constituição 

não fora um conceito pioneiro de Marshall, mas já havia sido introduzida no plano teórico por 

Alexander Hamilton, constante do Federalista n. 78, do qual trecho já foi citado no presente 

trabalho.  

 Na Europa, por sua vez, o controle de constitucionalidade somente é introduzido pela 

Constituição austríaca de 1920. Ali, a titularidade da fiscalização constitucional é exercida por 

tribunais autônomos criados para este fim, cuja atuação tem natureza jurisdicional, ainda que 

não necessariamente integrem a estrutura do Poder Judiciário.  

 

 

 3.2.2 Quanto ao órgão judicial que exerce o controle 

 

 Ainda no que tange ao aspecto subjetivo, traça-se também a diferença entre os 

possíveis modelos de controle em relação ao número de órgãos que exercem a garantia da 

constitucionalidade. Desta forma, a fiscalização constitucional cuja titularidade se congrega 

em um só órgão denominar-se-á concentrada. Em geral, este órgão representará Corte 

Constitucional especial ou órgão de cúpula do Judiciário. Por outro lado, chamaremos difuso 

o controle executado por todos os órgãos titulares de jurisdição.  

 Notadamente, o controle difuso é atribuído ao sistema estadunidense de 

controle de constitucionalidade e tem como leading case a decisão do juiz John Marshall na 

histórica litigância Marbury v. Madison, aqui já citada. Neste sistema, qualquer órgão 

jurisdicional incumbido da aplicação da lei é competente para conhecer da 

inconstitucionalidade do ato normativo e, com efeito, poderá afastar sua aplicação no caso 

concreto. Como posto por Cappelletti: 

 

A função de todos os juízes é a de interpretar as leis, a fim de aplica-las aos casos 

concretos de vez em vez submetidos a seu julgamento; uma das regras mais óbvias 
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da interpretação das leis é aquela segundo a qual, quando duas disposições 

legislativas estejam em contraste entre si, o juiz deve aplicar a prevalente; (...) mas, 

evidentemente, estes critérios não valem mais (...) quando o contraste seja entre 

disposições de diversa força normativa: a norma constitucional, quando a 

Constituição seja “rígida” e não “flexível”, prevalece sempre sobre a norma 

ordinária contrastante, (...) Logo, conclui-se que qualquer juiz, encontrando-se no 

dever de decidir um caso em que seja “relevante” uma norma legislativa ordinária 

contrastante com a norma constitucional, deve não aplicar a primeira e, ao invés, 

aplicar a segunda.
59

 

 

 O controle concentrado, por sua vez, tem como precedente histórico o modelo adotado 

pela Constituição austríaca de 1920, esta desenvolvida por Hans Kelsen a pedido do governo 

daquele país. Neste, o exercício do controle de constitucionalidade será realizado por apenas 

um único órgão; alternativamente, por um conjunto determinado de órgãos criados para este 

fim ou que tenham nessa fiscalização sua operação principal. Na concepção kelseniana, 

diferentemente da judicial review norte-americana, o controle de constitucionalidade não 

caracterizaria propriamente uma fiscalização judicial da adequação constitucional da lei ou 

ato normativo, mas, de outro modo, tratar-se-ia de função constitucional autônoma 

aproximada a uma atuação legislativa negativa. Este Poder Legislativo negativo implicaria a 

necessidade de que a Corte Constitucional fosse composta “não por juízes de carreira, mas por 

pessoas com perfil mais próximo ao de homens de Estado”
60

. Esmiuçando a ideia kelseniana, 

diz Cappelletti que: 

 

A atividade de interpretação e de atuação da norma constitucional, pela natureza 

mesma desta norma, é, não raro, uma atividade necessária e acentuadamente 

discricionária e, lato sensu, equitativa. Ela é, em suma, uma atividade mais próxima, 

às vezes – pela vastidão de suas repercussões e pela coragem e responsabilidade das 

escolhas que ela necessariamente implica – da atividade do legislador e do homem 

de governo que da dos juízes comuns: de maneira que pode-se bem compreender 

como Kelsen na Áustria, Calamandrei na Itália e outros não poucos estudiosos 

tenham considerado, ainda que, erradamente, em minha opinião, dever falar aqui de 

uma atividade de natureza legislativa (“Gesetzgebung” ou, pelo menos, “negative 

Gesetzgebung”) antes que de uma atividade de natureza propriamente 

jurisdicional.
61

 

 

 Também foram decisivas as distinções entre matrizes jurídicas common law e civil law 

de diferentes modelos de controle na Europa continental e nos Estados Unidos da América. 

Isto porque, enquanto nos EUA vigora o instituto do stare decisis, ou princípio do vínculo dos 
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precedentes, tal noção era alheia aos países de tradição romano-germânica. Sobre a figura do 

stare decisis, aduz Barroso que: 

 

Esta expressão designa o fato de que, a despeito de exceções e atenuações, os 

julgados de um tribunal superior vinculam todos os órgãos jurisdicionais inferiores 

no âmbito da mesma jurisdição. Disso resulta que a decisão proferida pela Suprema 

Corte é obrigatória para todos os juízes e tribunais. E, portanto, a declaração de 

inconstitucionalidade em um caso concreto traz com consequência a não aplicação 

daquela lei a qualquer outra situação, porque todos os tribunais estarão subordinados 

à tese jurídica estabelecida. De modo que a decisão, não obstante referir-se a um 

litígio específico, produz efeitos gerais, em face de todos (erga omnes).
62

 

 

 Na medida em que era ausente um mecanismo similar na Europa continental, a 

singularidade do órgão atribuído de um Poder de fiscalização constitucional evitaria, no 

modelo austríaco, possível conflito entre a interpretação dos diferentes órgãos e a consequente 

incerteza do direito. 

 Conjugando ambos os critérios subjetivos, quais sejam a natureza e a quantidade de 

órgãos competentes ao controle de constitucionalidade, tem relevo apontar que “a fiscalização 

jurisdicional pode, por conseguinte, tanto ser difusa como concentrada; a fiscalização política 

é (ou tende a ser) sempre concentrada;”
63

.  

 Ademais, cumpre mencionar os sistemas de controle misto de constitucionalidade, 

onde são concomitantes os perfis difuso e concentrado de controle de constitucionalidade. 

Neste controle misto, é reconhecida a competência dos tribunais de jurisdição ordinária de 

declarar a inconstitucionalidade das leis ou ato normativos e sua inaplicação em caso concreto 

– além do que há uma Corte Constitucional ou Suprema Corte dotada de competência para 

conhecer da inconstitucionalidade do objeto normativo em abstrato.  

 Neste ponto, note-se a defesa de José Afonso da Silva do que reconhece como sistema 

dual ou paralelo, onde coexistiriam ambos os modelos de controle de constitucionalidade. Em 

suas palavras,  

 

Inclino-me hoje para o sistema dual ou paralelo. Acho que uma Corte 

Constitucional, para bem cumprir sua missão, não pode contaminar-se com o 

método difuso de controle de constitucionalidade. O método difuso não é propício a 

uma defesa dos valores da Constituição, preso que é à decisão de um caso concreto, 

já que a solução deste é que constitui a principal razão da atuação da jurisdição. Daí 

porque o método difuso é mais adequado à atuação da jurisdição ordinária. O que dá 

essência a um Tribunal Constitucional é a sua exclusiva competência para o controle 

abstrato de normas jurídicas, sua posição de órgão de Estado, situado fora do aparato 

judiciário, ocupando um lugar a parte na organização dos poderes, não sendo, pois, 
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parte de nenhum dos três poderes clássicos do Estado, mas há de ser tratado em 

igualdade de condições e respeito a estes três poderes.
64

 

 

 

 3.2.3 Quanto ao momento de exercício do controle  

 

 Como aspecto objetivo, temos o momento quando ocorre o exercício da fiscalização 

constitucional. Destarte, denominar-se-á preventivo aquele realizado sobre proposta de 

emenda ou projeto de lei, ou seja, o que se opera antes do aperfeiçoamento do ato normativo. 

Trata-se de modo típico de atuação do Conselho Constitucional francês e servirá para a 

eliminação prévia de eventuais inconstitucionalidades do ato normativo. Em regra, este tipo 

de controle será político. No entanto, admite-se no sistema brasileiro a possibilidade de 

controle judicial preventivo, caso que será tratado mais adiante. No mesmo sentido, o posto 

por Cappelletti quando aponta uma tendência da Suprema Corte norte-americana em: 

 

(...) reconhecer a existência de uma lide atual e concreta („case or controversy‟) 

antes mesmo da violação, por parte do sujeito interessado, da lei inconstitucional, 

com a consequente afirmação da possibilidade de obter em via preventiva uma 

declaratory judgment da existência do direito constitucional que aquela lei ameaça 

violar.
65

 

 

 O controle repressivo, por sua vez, ocorre quando o objeto da fiscalização já se 

encontra promulgado e, portanto, vigente. Trata-se de modalidade de controle – concentrado 

ou difuso – operacionalizada tipicamente na forma jurisdicional. 

 

 3.2.4 Quanto ao modo de controle judicial  

 

 A última modalidade do controle de constitucionalidade a ser tratada se relaciona ao 

seu aspecto processual. Em outras palavras, trata-se da forma pela qual a questão da 

inconstitucionalidade será arguida perante o juízo competente para sua apreciação.  

 Identifica-se enquanto controle incidental, subjetivo ou incidenter tantum, o controle 

de constitucionalidade desempenhado pelos juízes quando da apreciação do caso concreto. 

Ante o exposto anteriormente, podemos concluir que é um modelo próprio do sistema 

estadunidense de controle de constitucionalidade, no qual todos os juízes têm poder de 
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apreciar a adequação constitucional do ato normativo e, em consequência, de aplica-lo ou não 

ao caso. Conforme explica Cappelletti 

 

(...) os tribunais norte-americanos, não excluída a Supreme Court, enfrentam e 

resolvem as questões de constitucionalidade das leis “only within the context of 

concrete adversary litigation” e tão-só na medida em que isto se torne necessário 

para a decisão do caso concreto (...) a questão de constitucionalidade pode ser 

incidentalmente arguida no curso de qualquer tipo de procedimento judiciário: 

“regardlsess of the nature of the proceeding”.
66

 

 

 Com efeito, será incidental “a fiscalização inserida em processo que converge para 

outro resultado que não a garantia da Constituição”
67

. De outra sorte, segundo a doutrina de 

Peña de Moraes: 

 

A questão constitucional é suscitada como causa de pedir, devendo a 

inconstitucionalidade ser declarada na fundamentação da decisão, não fazendo, por 

conseguinte, coisa julgada material, cuja finalidade é subtrair certo caso concreto 

da incidência da norma reputada inválida.
68

 

 

 Assim, em termos processualistas, a questão constitucional atua enquanto prejudicial 

de mérito. Em outras palavras, a resolução do litígio tem como premissa necessária a decisão 

de adequação. Esta ligação subjetiva entre a inconstitucionalidade e o caso concreto faz com 

que o controle por via incidental também seja identificado como controle de exceção, “porque 

normalmente a inconstitucionalidade era invocada pela parte demandada, para escusar-se do 

cumprimento da norma que reputava inválida” 
69

. 

 De outra forma, é reconhecido como controle em via principal aquele que é posto em 

prática por meio de ação direta, ou de ação própria, cuja finalidade seja a fiscalização da 

adequação da lei ou ato normativo em si frente à Constituição. Conforme Barroso, “não se 

cuida de mecanismos de tutela de direitos subjetivos, mas de preservação da harmonia do 

sistema jurídico, do qual deverá ser eliminada qualquer norma incompatível com a 

Constituição”
70

. Assim, não há lide em sentido próprio no controle de constitucionalidade por 

via principal, vez que não há pretensão resistida senão a defesa da integridade do 

Ordenamento Jurídico. Destarte, como consequência processual de se tratar de pedido e não 
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somente causa de pedir, a declaração de inconstitucionalidade deve constar no dispositivo da 

decisão judicial e, portanto, fará coisa julgada material.  

 Esta via de cognição é ligada ao controle de constitucionalidade austríaco, tendo em 

vista que, ao criar órgão especial para a fiscalização constitucional, também determinou que o 

Poder de Controle a ser exercido por aquele necessitaria “de um pedido especial (“Antrag”), 

isto é, do exercício de uma ação especial por parte de alguns órgãos políticos. Prossegue a 

lição: 

 

Desta sorte, o controle de legitimidade das leis vinha a ser, na Áustria, diversamente 

dos Estados Unidos da América, inteiramente desvinculado dos casos concretos, 

vale dizer, dos processos comuns (civis, penais, administrativos); ele, por 

conseguinte, em vez de poder ser exercido, como na América, tão-só “em via 

incidental”, isto é, (como, também, com certa impropriedade se diz) “em via de 

exceção”, devia ser exercido, na Áustria, sempre “em via principal”, ou seja, “em 

via de ação”, mediante um adequado e autônomo recurso e com a instauração de 

adequado e autônomo processo ad hoc perante a Corte Constitucional.
71

 

 

 Finalmente, numa leitura crítica de ambos os modelos, Cappelletti
72

 ressalta a 

limitação implicada pelo conhecimento da inconstitucionalidade por via incidental, vez que se 

confia tão somente naquilo que seja aplicável ao caso em voga. Do controle por via direta, de 

outra maneira, o doutrinador ressalta a tendência de uma atuação política das cortes, para 

além ou mesmo aquém de uma atuação judicial. Em suas palavras: 

 

Ele pode, em outras e possivelmente mais corretas palavras, efetivamente dar 

consistência aos temores daqueles que veem no poder de controle de 

constitucionalidade das leis exercido – mesmo que em via de ação – pelas Cortes 

Constitucionais europeias uma muito grave ameaça de interferência das próprias 

Cortes na esfera do poder legislativo e, indiretamente, também na do poder 

executivo e de governo.
73

 

 

 No entanto, o autor também alerta que tal conotação não pode ser completamente 

extirpada do mecanismo do controle de constitucionalidade, mesmo quando em via incidental. 

In verbis,  

 

Mas é, afinal, um dado de fato absolutamente insuprimível, amplamente 

reconhecido até mesmo nos Estados Unidos da América, ou seja, até em um sistema 

de controle meramente incidental, que, por sua própria natureza, o fenômeno que 

nós estamos examinando, “can never be scientific or completely disinterested and 

neutral”. Isto é, que o controle judicial de constitucionalidade das leis sempre é 
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destinado, por sua própria natureza, a ter também uma coloração “política” mais ou 

menos evidente, mais ou menos acentuada, vale dizer, a comportar uma ativa, 

criativa intervenção das Cortes, investidas daquela função de controle, na dialética 

das forças políticas do Estado.
74

 

 

 

 3.3 ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

 Efetivamente, há também a distinção doutrinária entre as possíveis manifestações da 

inconstitucionalidade: dar-se-ão segundo critérios relativos ao procedimento aplicado à 

confecção da norma, ao conteúdo da lei ou ato normativo, à ação ou inação estatal que a 

ocasionou, bem como ao momento de verificação da inconstitucionalidade.  

 

 

 3.3.1 Inconstitucionalidade formal 

 

 Trata-se de inconstitucionalidade formal aquela ocorrida quando não observadas as 

regras de caráter procedimental para confecção da norma. Destarte, relaciona-se ao 

cumprimento de formalidades necessárias para promulgação de um ato normativo incólume. 

Neste ponto, faz-se atenta a doutrina de Gilmar Mendes quando diz que “(...) no tocante aos 

pressupostos de índole formal, há de prevalecer o princípio do tempus regit actum”
75

.  

 Essa feição da inconstitucionalidade, por sua vez, subdivide-se em dois aspectos: a 

inconstitucionalidade orgânica e a inconstitucionalidade formal propriamente dita. Nas 

palavras de Guilherme Peña de Moraes: 

 

A inconstitucionalidade formal é individualizada pelo vício no procedimento 

(inconstitucionalidade propriamente dita) ou órgão competente 

(inconstitucionalidade orgânica) da norma infraconstitucional sujeita ao controle de 

constitucionalidade, uma vez que aquela foi produzida por procedimento ou órgão 

diverso do prescrito na norma constitucional na qual deveria ter encontrado seu 

fundamento de validade.
76

 

 

 Assim sendo, a inconstitucionalidade formal orgânica é aquela que padece de vício de 

iniciativa, ou seja, desobedece a regra de competência prevista para a edição do ato normativo 

ou projeto de lei. Ao passo que a inconstitucionalidade formal propriamente dita, por outro 
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lado, implica a inobservância do processo legislativo cabível à edição do ato normativo. 

Conceituado por Luís Roberto Barroso, “de outra parte, haverá inconstitucionalidade formal 

propriamente dita se determinada espécie normativa for produzida sem a observância do 

processo legislativo próprio”
77

. 

 

 

 3.3.2 Inconstitucionalidade material  

 

 Sobre este instituto, discorre Cappelletti: 

 

(...) é um controle que se estende tanto à conformidade formal, quando à 

conformidade substancial das leis à Constituição (“förmilche und sachliche 

Vereinbarkeir der Gesetze mit dem Grundgesetz”). Na verdade, esta extensão 

também à inconstitucionalidade “substancial” das leis é um dos aspectos, que eu 

diria, sem dúvida, essenciais de todo moderno e efetivo sistema de controle judicial 

da legitimidade constitucional das leis”
78

.  

 

 Logo, a inconstitucionalidade material – ou, como posta por Cappelletti, substancial – 

implica a adequação do conteúdo do ato e possíveis conflitos entre este e as normas e 

princípios constitucionais. Qualifica a doutrina que: 

 

A inconstitucionalidade material é identificada pelo vício na declaração prescritiva 

da norma infraconstitucional submetida ao controle de constitucionalidade, na 

medida em que aquela é provida de conteúdo diferente do preceituado na norma 

constitucional na qual deveria ter buscado o seu fundamento de validade.
79

 

 

 Neste ponto, também Mendes quando diz que: 

 

Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente 

previstos ou de constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de 

se proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.
80

 

 

 Assim sendo, a inconstitucionalidade material também será subdividida em dois 

aspectos, sendo estes a inconstitucionalidade material por excesso de Poder Legislativo e a 

inconstitucionalidade material por violação ao princípio da proporcionalidade.  
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 Quanto à primeira, aduz Gilmar Mendes que: 

 

O conceito de discricionariedade no âmbito da legislação traduz, a um só tempo, a 

idéia de liberdade e limitação. Reconhece-se ao legislador o poder de conformação 

dentro dos limites estabelecidos pela Constituição (...). A doutrina identifica como 

típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação ao princípio da 

proporcionalidade ou da proibição do excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; 

ubermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, incongruência e 

irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins.
81

 

 

 Também Guilherme Peña de Moraes a qualifica como inconstitucionalidade “na qual o 

objeto da norma infraconstitucional consiste em finalidade diversa da prevista na norma 

constitucional”
82

. José Afonso da Silva, por sua vez, aponta que: 

 

Não se trata aqui da tradicional forma de inconstitucionalidade das leis, do ponto de 

vista formal, por infringência a regras de competência, ou substancial por 

contraposição do conteúdo de princípio ou norma constitucional. Quer-se aqui 

apenas suscitar uma forma de invalidade das leis por abuso ou desvio da função 

legislativa. Quer-se aqui referir que a lei pode ser ilegítima e inválida porque 

desviou dos fins postos à função legislativa em casos específicos. (...) O princípio da 

razoabilidadeé que orienta a doutrina nesse assunto. Ele é um princípio implícito na 

Constituição Federal, deduzido especialmente dos princípios da moralidade, da 

igualdade e do devido processo legal
83

-
84

.  

 

 Neste ponto, cumpre esclarecer que a doutrina de Peña de Moraes e Gilmar Mendes
85

 

atribuem para aferição da inconstitucionalidade material, em ambas as suas facetas, o 

princípio da proporcionalidade. Este, com matriz jurídica na Civil Law, pressupõe o juízo 

cumulativo da norma em três aspectos, quais sejam adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. De outra forma, trata-se o princípio da razoabilidade 

defendido por José Afonso da Silva quando discursa o autor sobre o limite possível para 

atuação legislativa. É instituto proveniente da Common Law, e cuja aferição da adequação 

material das leis frente à Constituição ocorrerá com base em dois vetores, sendo estes a 

razoabilidade interna e a razoabilidade externa da lei.  

 De outro modo, a inconstitucionalidade material por violação ao princípio da 

proporcionalidade dar-se-á quando “o objeto da norma infraconstitucional corresponde à 
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finalidade prevista na norma constitucional, porém de modo desproporcional”
86

. Como já 

dito, o princípio da proporcionalidade pressupõe o juízo de cumulativo sobre a norma em três 

aspectos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Também ressalta a 

lição de Gilmar Mendes: 

 

(...) para além da costumeira compreensão do princípio da proporcionalidade como 

proibição do excesso (já fartamente explorada pela doutrina e jurisprudências 

pátrias), há outra faceta desse princípio, a qual abrange uma série de situações, 

dentre as quais é possível destacar a da proibição de proteção insuficiente de 

determinada garantia constitucional.
87

 

 

 Por fim, Barroso
88

 ressalta que o efeito das inconstitucionalidades formal e material da 

norma será o mesmo, a saber, a invalidade desta. O efeito será distinto, porém, quando a 

incompatibilidade se der entre uma Constituição superveniente e uma norma pré-existente. Se 

a inconstitucionalidade for material, a norma não poderá persistir e será revogada pela nova 

Lei Maior. No entanto, caso a inconstitucionalidade é tão somente formal, a norma pré-

existente será recepcionada com status previsto na nova Norma Constitucional – e a ela se 

submeterá em alterações futuras.   

 

 

 3.3.3 Inconstitucionalidade por ação  

 

 A inconstitucionalidade por ação é aquela que decorre da produção de norma material 

ou formalmente incongruente com o Texto Constitucional no que tem base e o fundamento de 

validade. Conforme José Afonso da Silva: 

 

Ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que contrariem 

normas ou princípios da constituição. O fundamento dessa inconstitucionalidade está 

no fato de que o princípio da supremacia da constituição resulta o da 

compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de 

que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as 

normas de grau superior, que é a constituição. As que não forem compatíveis com 

elas são inválidas, pois a incompatibilidade vertical resolve-se em favor das normas 

de grau mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores.
89
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 Ademais, Barroso
90

 ressalta que é com base na incompatibilidade vertical por ação que 

se desenvolve a teoria do controle de constitucionalidade, desde seu surgimento até meados 

do séc. XX. As diversas modalidades deste instituto foram engendradas para extirpar, do 

Ordenamento Jurídico, norma que detenha vício de validade, ou seja, que esteja em desacordo 

com a Lei Constitucional que a fundamenta. 

 

 

 3.3.4 Inconstitucionalidade por omissão  

 

 Entende-se inconstitucionalidade por omissão, em contrapartida, quando não for 

praticado ato normativo demandado por norma constitucional. Sua configuração, todavia, 

requer tempo hábil. De acordo com Peña de Moraes,  

 

A inconstitucionalidade por omissão pressupõe a violação do dever constitucional de 

legislar – verfassungsauftrag –, imposto em norma constitucional de eficácia 

limitada declaratória de princípio institutivo ou programático, já que todas 

imprescindem de regulamentação para tornarem-se aplicáveis. O dever 

constitucional de legislar é recoberto da natureza de obrigação jurídica sem 

cominação de sanção específica, posto que ao órgão judicial competente não é 

permitido, ao declarar omissão inconstitucional, compelir qualquer Poder do Estado 

a produzir a norma regulamentadora reclamada, limitando-se, em geral, a constituí-

lo em mora, certificando-o para a adoção das medidas necessárias e, em caso de 

função administrativa, fixando o prazo de 30 dias para a realização da providência 

reivindicativa.
91

 

 

 Também Barroso: 

 

Como regra, legislar é uma faculdade do legislador. Insere-se no âmbito de sua 

discricionariedade ou, mais propriamente, de sua liberdade de conformação a 

decisão de criar ou não a lei acerca de determinada matéria. De ordinário, sua inércia 

ou sua decisão política de não agir não caracterizarão comportamento institucional. 

Todavia, nos casos em que a Constituição impõe ao órgão legislativo o dever de 

editar norma reguladora da atuação de determinado preceito constitucional, sua 

abstenção será ilegítima e configurará caso de inconstitucionalidade por omissão.
92

 

 

 Quanto ao intervalo necessário para que se configure, é requerido que decorra tempo 

suficiente para a produção da norma reguladora segundo critério da razoabilidade. 
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 Historicamente, este instituto se desenvolve a partir dos anos 1970, quando recebe 

previsão constitucional pela Constituição da Iugoslávia (1974) e pela de Portugal (1976). No 

entanto, a discussão acerca do tema já vinha ocorrendo desde a década de 1950
93

. 

 A inércia legislativa poderá ainda ser total ou parcial. Será total ou absoluta quando, 

havendo o dever de legislar qualificado constitucionalmente, não ocorrer a produção da norma 

necessária, ocasionando vácuo legislativo. Barroso
94

 aponta que, nesses casos, a atuação 

judicial terá, em tese, três possibilidades: a autoaplicação da norma constitucional, a simples 

declaração da omissão ou a criação de regra para o caso concreto. Por outro lado, a omissão 

parcial é aquela onde há a produção da norma reclamada sem que, contudo, esta abranja 

categoria que nela deveria estar abrigada, o que viola o princípio da isonomia. Mais uma vez, 

aponta Barroso três possíveis atuações judiciais, quais sejam “(a) a declaração de 

inconstitucionalidade por ação da lei que criou a desequiparação; (b) a declaração de 

inconstitucionalidade por omissão parcial da lei, com ciência ao órgão legislador para tomar 

as providências necessárias; (c) a extensão do benefício à categoria dele excluída”
95

.   

 Outrossim, Barroso
96

 acrescenta como categoria da inconstitucionalidade por omissão 

o que denomina inconstitucionalidade por omissão propriamente dita. Nesta, não há violação 

da isonomia, mas cumprimento deficitário da obrigação de legislar.  

 Aliás, note-se a distinção entre lacuna legislativa e omissão. A lacuna não necessita de 

tempo para se configurar e é, por exemplo, suprida pela analogia e princípios gerais de direito, 

por exemplo. A omissão, como já visto, exige a passagem de tempo suficiente para a criação 

da norma regulamentadora e é sanada por mecanismos político-jurídicos ou somente 

jurídicos. 

 

 

 3.3.5 Inconstitucionalidade originária e superveniente  

 

 Em relação ao momento de sua constituição, tem-se a inconstitucionalidade originária 

ou superveniente. Sobre a inconstitucionalidade originária, Barroso aponta que: “diz-se a 

inconstitucionalidade originária quando resulta de defeito congênito da lei: no momento de 

seu ingresso no mundo jurídico ela era incompatível com a Constituição em vigor, quer do 
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ponto de vista formal ou material”
97

. Assim, será considerado originário o vício de 

inconstitucionalidade da norma que a acomete desde seu momento de produção. Relembrando 

que, conforme apontado por Gilmar Mendes
98

, quanto às formalidades aplicáveis, valerá o 

princípio do tempus regit actum.  

 A inconstitucionalidade superveniente, por sua vez, “é exteriorizada no momento 

posterior à produção da norma subjugada ao controle de constitucionalidade, em decorrência 

de mutação constitucional ou reforma constitucional”
99

-
100

. Barroso
101

, de outra maneira, 

entende como inconstitucionalidade superveniente “quando resultar do conflito entre uma 

norma infraconstitucional e o texto constitucional, decorrente de uma nova Constituição ou de 

uma emenda”. Destarte, o ponto trazido pelo Ministro diz respeito às normas ordinárias pré-

constitucionais e a Constituição superveniente. No presente trabalho, o assunto é tratado no 

tópico sobre inconstitucionalidade material, no qual se aduz que, quando a incompatibilidade 

for material, dá-se a revogação do texto incongruente e, quando for tão somente 

inconstitucionalidade formal, atuará o princípio do tempus regit actum.  

Conforme colocado por Gilmar Mendes: 

 

A distinção entre inconstitucionalidade originária e superveniente depende, 

fundamentalmente, do próprio sistema adotado, podendo entender-se que a 

superveniência de norma constitucional importa na derrogação do direito anterior 

com ela incompatível. E, nesse caso, a questão deixa de ser matéria de controle de 

constitucionalidade e passa a ser considerada com todas as suas implicações, no 

âmbito de direito intertemporal.
102

 

 

 Não obstante, advoga Peña de Moraes que, ao menos no sistema brasileiro: 

 

A doutrina prevalecente salienta a tendência de considerar a inconstitucionalidade 

superveniente como efeito da incompatibilidade entre uma norma infraconstitucional 

e outra norma constitucional superveniente, prescrita por nova Constituição ou 

reforma constitucional (...)
103

-
104
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 3.4 EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

 Primeiramente, parece relevante diferenciar a noção de validade e vigência jurídica da 

norma. Como posto por Valério Mazzuolli 

 

a primeira ideia a fixar-se, para o correto entendimento do que doravante será 

exposto, é a de que a compatibilidade da lei com o exto constitucional não mais lhe 

garante validade no plano do direito interno.
105

 

 

 Ainda segundo o eminente doutrinador,  

 

para nós, a lei formalmente vigente é aquela elaborada pelo Parlamento, de acordo 

com as regras do processo legislativo estabelecidas pela Constituição, que já tem 

condições de estar em vigor; lei válida é a lei vigente compatível com o texto 

constitucional e com os tratados (de direitos humanos ou não) ratificados pelo 

governo, ou seja, é a lei que tem a sua autoridade respeitada e protegida contra 

qualquer ataque (porque compatível com a Constituição e com os tratados em vigor 

no país). Daí não ser errôneo dizer que a norma válida é a que respeita o princípio da 

hierarquia. Apenas havendo compatibilidade vertical material com ambas as normas 

– a Constituição e os tratados – é que a norma infraconstitucional em questão será 

vigente e válida (e, consequentemente, eficaz).
106

 

 

 Assim sendo, vigente será a norma que existe
107

, bem como será válida quando estiver 

congruente com o texto constitucional, seja formal ou materialmente
108

.  

 Sabe-se, portanto, que a norma inconstitucional será, quando destoar da norma 

constitucional que lhe dá fundamento, inválida. Como explicitado por Barroso
109

, “nenhum 

ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido. E a falta de validade traz como 

                                                                                                                                                                                     
existir. Muito menos a Constituição futura, inexistente, por conseguinte, por não existir ainda. De resto, só por 
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consequência a nulidade ou anulabilidade”. Assim, não obstante a certeza quanto à invalidade 

do instituto, as naturezas do ato normativo inconstitucional e da decisão sobre a 

inconstitucionalidade são controversas. 

 Primeiramente, tem-se a corrente de inspiração estadunidense, segundo a qual o “ato 

inconstitucional é ato nulo de pleno direito”
110

.De acordo com Guilherme Peña de Moraes,  

 

(...) adverte que a natureza do ato inconstitucional é a de ato nulo, de modo que a 

invalidade da lei ou ato normativo importa na sua ineficácia ab initio, visto que o ato 

inconstitucional não integrou o ordenamento jurídico, não tendo havido a produção 

de nenhum efeito jurídico
111

. 

 

 Tal noção já havia sido proclamada por Hamilton no Federalista e foi acolhida pela 

decisão histórica do juiz Marshall no caso Marbury v. Madison. Destarte, aponta Barroso 

 

a lógica do raciocínio é irrefutável. Se a Constituição é a lei suprema, admitir a 

aplicação de uma lei com ela incompatível é violar sua supremacia. Se uma lei 

inconstitucional puder reger dada situação e produzir efeitos regulares e válidos, isso 

representaria a negativa de vigência da Constituição naquele mesmo período, em 

relação àquela matéria. A teoria constitucional não poderia conviver com essa 

contradição sem sacrificar o postulado sobre o qual se assenta. Daí por que a 

inconstitucionalidade deve ser tida como uma forma de nulidade, conceito que 

denuncia o vício de origem e a impossibilidade de convalidação do ato.
112

 

 

 Por consequência, sendo a norma-objeto nula, a decisão acerca da mesma terá caráter 

declaratório, vez que se limita a afirmar situação preexistente. De mesmo modo, os efeitos da 

decisão atuarão retroativamente (ex tunc), retornando as relações jurídicas ao status quo ante, 

na medida em que é como se a norma nunca tivesse sido incorporada ao ordenamento.  

 Apresenta-se, de outra forma, a corrente doutrinária de matriz austríaca, a qual 

reconhece a inconstitucionalidade como anulabilidade e o juízo sobre a questão como 

constitutivo negativo. Fato notório, o idealizador do modelo austríaco, Hans Kelsen, entendia 

o juízo jurisdicional sobre a inconstitucionalidade enquanto função constitucional com 

natureza de atividade legislativa negativa a ser empreendida por uma corte constitucional. 

Assim, até que a referida corte se pronunciasse, estariam os juízes e os tribunais obrigados a 

aplicar a lei. Como justificativa histórica para o posicionamento kelseniano, aponta Barroso  

 

Kelsen queria com isso evitar um governo de juízes, numa época em que havia certa 

revolta dos juízes contra a lei. O mundo germânico vivia a influência de algumas 
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posições românticas, como as da Escola livre do direito e da Jurisprudência livre. 

Proibindo os juízes de deixar de aplicar as leis, procurava submeter a jurisdição à 

legislação e à primazia do Parlamento.
113

 

 

 Assim, conforme o modelo austríaco,  

 

“(...) a invalidade da lei ou ato normativo não implica na sua ineficácia ab initio, 

posto que o ato inconstitucional integrou o ordenamento jurídico, tendo havido a 

produção de efeitos jurídicos até o momento da anulação(...).
114

 

 

 A decisão sobre a inconstitucionalidade, portanto, tem natureza constitutiva negativa, 

haja vista que o ato normativo efetivamente integrou o ordenamento jurídico e, por 

consequência, seus efeitos serão, em regra, ex nunc, ou seja, a partir da decisão da corte e não 

desde o nascimento da lei.  

 Por fim, sobre a mitigação destes modelos postos, expõe Barroso 

 

a vida, contudo, na aguda observação de Clèmerson Merlin Clève, é muito mais rica 

e complexa que a melhor das teorias. Foi inevitável, assim, que em algumas 

hipóteses excepcionais se admitisse o temperamento da regra geral, suprimindo ou 

atenuando o caráter retroativo do pronunciamento de inconstitucionalidade, em 

nome de valores como boa-fé, justiça e segurança jurídica.
115

 

 

 

3.5 O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

A promulgação da Constituição de 1988 foi o marco da superação da ditadura civil-

militar brasileira
116

. O controle de constitucionalidade nela erigido é identificado pela 

doutrina
117

 como eclético, dual, paralelo ou misto, tendo em vista que são concomitantes 

todas as modalidades e espécies constantes do Direito Comparado no que toca ao instituto
118

. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (doravante, CRFB) trouxe 

originalmente como inovações no campo do controle de constitucionalidade a ampliação dos 

legitimados à propositura das ações abstratas de controle concentrado de constitucionalidade 
                                                           
113

 Ibid, p. 41.  
114

 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 141. 
115

 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit. p, 43.  
116

 Mais sobre o processo de redemocratização brasileiro cf. CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito 

Geral e do Brasil. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 559 et seq. 
117

MORAES, p. 151, BARROSO, p.67 e VAL, p. 223 
118

 Não obstante, os modelos difuso por via incidental e concentrado por via principal já conviviam no 

ordenamento brasileiro desde a promulgação da EC 16/65, quando, já durante o julgo da ditadura militar, 

instituiu-se o controle concentrado pelo STF por via principal em fiscalização abstrata da constitucionalidade da 

lei através da ação genérica de inconstitucionalidade. O controle de constitucionalidade pela via difusa, por sua 

vez, já era realidade em nosso ordenamento desde a Constituição de 1891 



46 
 

(art. 103, CRFB), mecanismos de controle da inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º 

e 5º, LXXI, CRFB), a possibilidade de perquirir a inconstitucionalidade de atos normativos 

estaduais e municipais frente à Constituição estadual (art. 125, §2º, CRFB), a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º, CRFB), além da limitação do recurso 

extraordinário às questões de âmbito constitucional (art. 102, III, CRFB). Por ação do poder 

constituinte reformador, por meio da EC 3/93, acrescentou-se ao panorama do controle de 

constitucionalidade brasileiro a ação declaratória de constitucionalidade.  

Em regra, o controle de constitucionalidade no Brasil será exercido pela forma 

jurisdicional. Contudo, é também previsto no texto da Constituição atuação política do 

controle de constitucionalidade, seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo. O 

controle de constitucionalidade será exercido pelo Chefe do Poder Executivo através do poder 

de veto, previsto pelo art. 66, § 1º, in verbis 

 

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 

de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 

 

Logo, é a sanção presidencial uma das últimas fases do processo legislativo, momento 

no qual o Presidente da República
119

consente ou não ao projeto de lei ou emenda 

constitucional a ele submetido. Como visto no fragmento constitucional supracitado, o veto 

presidencial poderá ocorrer parcial ou totalmente com duas fundamentações, sendo estas a 

inconstitucionalidade da medida ou sua contrariedade ao interesse público. Portanto, quando o 

Chefe do Executivo entender ser inconstitucional a medida, deverá vetá-la por 

inconstitucionalidade, ocorrendo o controle político preventivo. O veto com base na 

contrariedade ao interesse público, por sua vez, não se relaciona ao controle de 

constitucionalidade, mas ao juízo político quanto à conveniência e oportunidade da medida. O 

Poder Legislativo, de outra maneira, apreciará o veto presidencial, em ambas as suas possíveis 

justificativas, por meio de sessão conjunta do Congresso Nacional e poderá rejeitá-lo. Neste 

contexto, sobrepujar-se-á o juízo do Legislativo sobre a constitucionalidade da emenda 

constitucional ou projeto de lei, conforme art. 66, §§ 4º e 5º, da CRFB.  

Além da hipótese supracitada, o controle político de constitucionalidade operar-se-á 

pelo Poder Legislativo por meio dos pronunciamentos da Comissão de Constituição e Justiça 
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(CCJ). Prevê o art. 58, CRFB, que o Congresso Nacional, bem como as Casas que o 

compõem, terão “comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação”. Dentre as 

Comissões contempladas pelos regimentos internos das Casas Legislativas,
120

está a Comissão 

de Constituição e Justiça que, dentre suas atribuições, é detentora da análise das propostas de 

lei e de emendas constitucionais no quesito de sua constitucionalidade. De mesmo modo, 

caberá ao Congresso à apreciação prévia do adimplemento dos pressupostos constitucionais 

das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, na forma do art. 62, § 5º, CRFB, 

podendo rejeitá-las liminarmente caso as entendam inconstitucionais. Tratam-se ambos de 

controle político preventivo, ou seja, que atua sobre o ato normativo antes que este se 

incorpore ao Ordenamento Jurídico.  

Excepcionalmente, no entanto, haverá controle político repressivo de 

constitucionalidade, o qual ocorrerá nos termos do art. 49, V, CRFB, ou seja, para sustar os 

atos normativos do Poder Executivo que ultrapassem a delegação legislativa ou o poder 

regulamentar. Destarte, atuará o Congresso Nacional no controle de constitucionalidade para 

assegurar o princípio da legalidade. No tocante a matéria, aduz Luís Roberto Barroso que 

 

A competência da casa legislativa limita-se à sustação do ato, não sendo legítimo 

que o ato de sustação, ainda que sob a forma de lei, venha a invadir esfera de reserva 

administrativa do Executivo ou a disciplinar matéria cuja iniciativa seja reservada.
121

 

 

Todavia, a principal modalidade do controle de constitucionalidade no Brasil é a 

jurisdicional, a qual atua de modo difuso por via de exceção ou por via incidental e de modo 

concentrado por via de ação direta
122

. Em regra, a atuação jurisdicional é repressiva, porém 

admite-se a atuação preventiva quando estiver em trâmite proposta de emenda constitucional 

violadora da limitação do poder de reforma previsto pelo art. 60, § 4º, CRFB, ou seja, 

tendente a abolir cláusula pétrea. Neste caso, poderá parlamentar federal impetrar Mandado 

de Segurança a ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que “o 
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impetrante é titular do direito líquido e certo a não se sujeitar a processo legislativo 

inconstitucional”
123

. 

No sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, em regra, o controle difuso e 

o por via incidental se justapõem, tendo este sido o desenho institucional desde a Constituição 

de 1891
124

. Nos termos do ministro Barroso 

 

No Brasil, o controle difuso vem desde a primeira Constituição republicana e 

subsiste até hoje sem maiores alterações. Do juiz estadual recém-concursado até o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos do judiciário têm o dever 

de recusar aplicação às leis incompatíveis com a Constituição.
125

 

 

 Ainda que possa ser reconhecida por todos os órgãos de prestação jurisdicional 

indistintamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade nos tribunais se sujeita à 

reserva de Plenário posta pelo art. 97 da CRFB, com procedimento previsto no CPC/15, art. 

948 e ss. Assim sendo, a declaração de inconstitucionalidade da lei só se dará por decisão da 

maioria absoluta do tribunal ou de seu órgão especial, onde este existir, e só não será 

encaminhada a estes quando já houver pronunciamento pelos mesmos ou pelo STF acerca da 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei ou ato normativo questionado. A regra de 

reserva de plenário também se aplicará ao STF: não segundo o procedimento previsto pelo 

CPC, mas segundo seu próprio Regimento Interno, nos arts. 176 a 178.  

No tocante à atuação do STF, Veronese, Val e Bello, dispõem que 

 

a pesar de que el Supremo Tribunal Federal (STF) tiene competencia para el 

ejercicio amplio del control de constitucionalidad (CF, art. 102, I), su mayor 

demanda de fiscalización concreta de laconstitucionalidad se encuentra em los casos 

referentes a su competencia de recursos (CF, art. 102, II y III), em gran parte 

compuesta por los recursos extraordinarios. Se trata de un canal de acceso al STF 

para cuestionar las decisiones judiciales que suscitan debate acerca de cuestiones 

constitucionales. Los casos em cuestión involucran a los tribunales inferiores que, en 

única o última instancia, hayan proferido decisiones colegiadas contrarias a la 

Constitución federal, declarando la inconstitucionalidad del tratado o ley federal o 

de actos normativos de gobierno local ante la Constitución federal (art. 102, III).
126

 

 

Não obstante, coloca Luís Roberto Barroso 

no direito comparado, observa-se forte tendência de restringir a atuação das cortes 

constitucionais a um número reduzido de causas de relevância transcendente. Uma 

das formas mais comuns para atingir esse propósito é permitir que exerçam algum 
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grau de controle sobre as causas que irão apreciar. A principal justificativa para tal 

discricionariedade é promover a concentração de esforços nos temas fundamentais, 

evitando que a capacidade de trabalho do Tribunal seja consumida por uma 

infinidade de questões menores, muitas vezes repetidas à exaustão. O resultado 

esperado é a produção de julgamentos mais elaborados e dotados de maior 

visibilidade, fomentando o debate democrático em torno das decisões e do próprio 

papel desempenhado pela Corte.
127

 

 

Nestes moldes, implementou-se no Brasil, por intermédio da EC 45/2004, o requisito 

adicional para o controle de constitucionalidade difuso da repercussão geral. Conforme 

redação dada ao art. 102, § 3º, CRFB, in litteris 

 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral 

das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o 

Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços de seus membros. 

 

A regulamentação do supracitado dispositivo constitucional é dada pelo art. 1035 do 

CPC. Este mesmo artigo define, em seu § 1º, repercussão geral como “existência ou não de 

questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem 

os interesses subjetivos do processo”. A doutrina é crítica quanto ao instituto, entendendo que 

 

La tensión entre la necesidad de racionalización de la actuación jurisdicional y 

ladisminución del acceso de aquellos que se encuentran dentro de lajurisdicción a la 

cúpula del sistema judicial es antigua. De cierta forma, podría establecerse un 

paralelo entre la implementación de la repercusión general u el rescate de la llamada 

“argüição de relevância” que, instituida por enmienda constitucional 1/69 (EC 1/69), 

servía como filtro para la selección de los procesos que deberían ser examinados por 

el STF.
128

 

 

Sobre a comparação, aduz Barroso que 

 

A arguição de relevância tinha por principal objetivo – tal como a repercussão geral 

– racionalizar o volume de trabalho que chegava à Corte, já assustador à época. No 

entanto, há importantes diferenças entre os institutos, sobretudo no que toca ao 

procedimento. Sob a Constituição anterior, prevaleceu a tese de que a argüição de 

relevância não ostentava natureza tipicamente jurisdicional, sendo antes questão 

política. Disso decorria a apreciação em sessão administrativa secreta e ausência de 

fundamentação, características que não poderiam ser repetidas no mecanismo atual 

em razão das regras contidas no art. 93, IX, da Constituição.
129

 

 

Contudo, o autor logo em seguida mitiga sua posição, ao complementar que 
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Contudo, o mecanismo, por sua própria natureza e funções, não comporta a 

exigência de fundamentação exaustiva. Na verdade, só é capaz de produzi os efeitos 

pretendidos – racionalizar a pauta do STF – se o juízo de admissibilidade não exigir 

o dispêndio excessivo de tempo.
130

 

 

Cumpre ressaltar que as decisões tidas em sede de controle incidental têm, em regra, 

efeitos inter partes, ou seja, a norma violadora não será aplicada ao caso concreto ora 

solucionado e a decisão atinge apenas os litigantes. Destarte, tornam-se necessários 

mecanismos de ampliação dos efeitos das decisões tidas nesta modalidade de controle.  Os 

institutos da suspensão da execução pelo Senado e da súmula vinculante concretizam estes 

mecanismos de ampliação.  

Guilherme Peña de Moraes conceitua o instituto da suspensão da execução como  

 

ato político do Senado Federal, veiculado através da resolução de que trata o art. 52, 

X, da CRFB, que confere efeitos erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal 

sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal 

em face da Constituição Federal.
131

 

 

O instituto foi introduzido no Ordenamento Jurídico brasileiro pela Constituição de 

1934 tendo em vista que, diferente do Direito estadunidense, a matriz romano-germânica do 

Direito brasileiro não estabelecia a vinculação dos precedentes da Corte Suprema. Tal figura, 

porém, é cercada de divergências doutrinárias
132

 e pouco utilizada.  

 Também no sentido de ampliar os efeitos do controle de constitucionalidade difuso 

exercido pelo STF, foi introduzida pela EC 45/2004 a figura da súmula vinculante. Apontado 

como símbolo da interpenetração das matrizes anglo-saxônica e romano-germânica de 

Direito
133

, o instituto confere “eficácia vinculante a decisões produzidas em sede de controle 

de constitucionalidade”
134

. Segue a lição de Barroso ao dizer que 

 

As súmulas vinculantes poderão ter por objeto a validade, a interpretação ou a 

eficácia de normas determinadas, da Constituição ou da legislação ordinária, 

editadas por qualquer um dos entes federativos. Nesses termos, tanto poderão 

conferir eficácia geral ao entendimento do STF sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de dispositivos infraconstitucionais (ou mesmo de Emenda à 

Constituição), quanto fixar a interpretação e o alcance que devem ser conferidos a 

determinado enunciado normativo, incluindo os artigos da própria Carta. Na prática, 

                                                           
130

 Ibid, p. 141.  
131

 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 167-168.  
132

 Mais sobre as divergências havidas sobre a suspensão dos efeitos pelo Senado cf. MORAES, 2013, p. 167-

177 e BARROSO, p. 154-158 
133

Neste sentido, BELLO, Enzo; VAL, Eduardo Manuel; VERONESE, Alexandre. Notas comparativas sobre 

las recientes reformas en el control de constitucionalidad en Chile, Argentina e Brasil. Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, Konrad Adenauer Stiftung. Bogota, ano XX, 2014, p. 226 
134

 BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit., p. 115. 



51 
 

as súmulas prestam-se a veicular o entendimento do Tribunal acerca de qualquer 

questão constitucional”
135

 

 

Cumpre ressaltar a apreensão da doutrina que a atuação do STF quando da edição das 

súmulas vinculantes ultrapasse o seu papel de legislador negativo. Transcreve-se,  

 

ya se argumentó que el STF habria actuado como legislador positivo, pues, basado 

en decisiones adoptadas em casos concretos, formuló enunciados amplios, 

abarcadores y abstractos, utilizando uma técnica de tipificación similar a ladel 

Legislativo.
136

   

 

A súmula vinculante foi acrescida a Constituição Federal Brasileira em seu art. 103-A 

e §§ e regulamentada pela Lei 11.417/2006. Diz a norma constitucional,  

 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

 

 Nota-se, assim, que para a edição da súmula é necessário o cumprimento de 

requisitos, a saber: que seja estabelecida pelo STF com quórum de 2/3 de seus membros, que 

haja reiteradas decisões acerca de matéria constitucional, que a controvérsia sobre a matéria 

seja atual, acarrete insegurança jurídica e seja relevante o número de processos sobre o 

mesmo. Aponta Gilmar Mendes que  

 

Esses requisitos acabam por definir o próprio conteúdo das súmulas vinculantes. Em 

regra, elas serão formuladas a partir das questões processuais de massa ou 

homogêneas, envolvendo matérias previdenciárias, administrativas, tributárias ou até 

mesmo processuais, suscetíveis de uniformização e padronização.
137

 

 

Consequente ao estabelecimento das súmulas vinculantes, surge o instituto da 

reclamação constitucional, previsto pelo art. 103-A, § 3º da CRFB nos seguintes termos 

 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 

que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, 
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julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial 

reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 

súmula, conforme o caso.  

 

 Tal mecanismo será manejado para garantir a autoridade das decisões do Supremo 

Tribunal na forma disposta pelo CPC, arts. 988 a 993. Não obstante, deve se atentar que, 

quando o ato violador da súmula se tratar de ato ou omissão administrativo, exige-se o 

esgotamento da via administrativa para que se possa recorrer à via judicial por meio da 

reclamação constitucional, como disposto pelo art. 7º, § 1º, Lei 11.417/2006.  

Sabe-se que os efeitos da súmula vinculante vincularão a Administração Pública e os 

demais órgãos do Poder Judiciário, em geral, com eficácia ex nunc. Porém, conforme art. 4º 

da Lei 11.417/2006, poderá o STF, por decisão de 2/3 de seus membros, resolver pela 

modulação dos efeitos da medida de forma a prezar pela segurança jurídica ou por razão de 

interesse público.  

Ocorrerá no Brasil também o controle de constitucionalidade em sua modalidade 

concentrada por via principal, a ser exercido perante o STF em plano federal, tendo como 

parâmetro a Constituição Federal por meio das seguintes ações: direta de 

inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, a, CRFB), arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º, CRFB) direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º, CRFB) e direta interventiva (art. 36, III, 

CRFB). Além da ampliação das medidas possíveis para perquirir a constitucionalidade das 

normas em tese, o constituinte de 1988 ampliou a lista de legitimados à propositura destas 

ações, extinguindo o monopólio anterior havido pelo Procurador-Geral da República, de 

modo que expõe adoutrina 

 

com a introdução desse sistema abstrato de normas, dotado de ampla legitimação e, 

particularmente, com a outorga do direito de propositura a diferentes órgãos da 

sociedade, pretendeu o constituinte reforçar o controle abstrato de normas no 

ordenamento jurídico brasileiro como peculiar instrumento de correção do sistema 

geral incidente.
138

 

 

Assim, constam do art. 103, CRFB os legitimados ativos a proposição do controle de 

constitucionalidade concentrado por via direta, sendo estes 

 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 

de constitucionalidade:  

 I - o Presidente da República; 
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II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

. Não obstante, por construção pretoriana sem qualquer previsão constitucional ou 

infraconstitucional, impõe-se a alguns destes legitimados o critério da pertinência temática 

para propositura da ação. Sobre o instituto, Luís Roberto Barroso aduz que 

 

a idéia, a rigor, mais se aproxima do conceito processual que identifica o interesse 

em agir: é preciso que haja uma relação lógica entre a questão versada na lei ou ato 

normativo a ser impugnado e os objetivos sociais da entidade requerente.
139

 

 

Destarte, dividem-se os legitimados ativos entre universais e especiais. São 

legitimados ativos universais  

 

os que prescindem da demonstração de pertinência temática, pois o interesse 

genérico em preservar a supremacia da Constituição decorre das suas atribuições 

institucionais, compreendendo o Presidente da República, as Mesas do Senado 

Federal e Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional”
140

 

 

Por sua vez, são legitimados ativos especiais aqueles que 

 

imprescindem da demonstração de pertinência temática, sendo-lhes exigida a relação 

de adequação entre o interesse específico para cuja tutela foram constituídos e o 

conteúdo da norma jurídica argüida como inconstitucional.
141

 

 

Estão entre os últimos as Mesas das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa, 

os Chefes do Poder Executivo estadual e do Distrito Federal, bem como as confederações 

sindicais e as entidades de classe. Tal construção não é imune a críticas, avaliando o Ministro 

Gilmar Mendes que 

 

Afigura-se excessiva, portanto, a exigência de que haja uma relação de pertinência 

entre o objeto da ação e a atividade de representação da entidade de classe ou da 
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confederação sindical. A relação de pertinência envolve inequívoca restrição ao 

direito de propositura, que, tratando-se de processo pela natureza objetiva, 

dificilmente poderia ser formulada até mesmo pelo legislador ordinário. A relação 

de pertinência assemelha-se muito ao estabelecimento de uma condição de ação – 

análoga, talvez, ao interesse de agir do processo civil –, que não decorre dos 

expressos termos da Constituição e parece ser estranha à natureza do sistema de 

fiscalização abstrata de normas. (...) Assinale-se que a necessidade de que se 

desenvolvam critérios que permitam identificar, precisamente, as entidades de classe 

de âmbito nacional não deve condicionar o exercício do direito de propositura da 

ação por parte das organizações de classe à demonstração de um interesse de 

proteção específico, nem levar a uma radical adulteração do modelo de controle 

abstrato de normas. (...) Tal restrição ao direito de propositura não e deixa 

compatibilizar, igualmente, com a natureza do controle abstrato de normas, e criaria 

uma injustificada diferenciação entre os entes ou órgãos autorizados a propor a ação 

– distinção esta que não encontra respaldo na Constituição de 1988.
142

 

 

Quanto aos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, no que tange à eficácia 

subjetiva, por força do art. 102, § 1º, CRFB, estes serão erga omnes, ou seja, oponíveis a 

todos e vinculantes em relação à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder 

Judiciário. Em seu aspecto temporal, de outra maneira, segue o Brasil a teoria estadunidense 

da nulidade dos atos inconstitucionais e, portanto, em regra, a decisão sobre a 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo terá efeitos retroativos. Não obstante, nota-se 

uma atenuação desta teoria da nulidade introduzida: trata-se da possibilidade de modulação 

dos efeitos prevista pelo art. 27 da Lei 9.868/99, que regulamenta as ações diretas de 

inconstitucionalidade geral e por omissão, bem como a ação declaratória de 

constitucionalidade. Desta forma, poderá o STF, por decisão de 2/3 de seus membros e com 

base na segurança jurídica ou interesse social, determinar eficácia que não seja retroativa à 

decisão tomada.   

 

 

3.6 O SISTEMA ARGENTINO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

No caso argentino, segue em vigor sua Constitución Nacional de la Republica 

Argentina de 1853 (doravante, CNRA), esta submetida a diversas e profundas reformas ao 

longo do tempo, das quais se destacar a Reforma Constitucional de 1994. O texto 

constitucional é claramente influenciado pela Constituição estadunidense de 1787 e tal 

inspiração se reflete em seu modelo de controle de constitucionalidade.  
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Assim sendo, o modelo adotado pela nação Argentina é aquele pelo qual os diversos 

órgãos componentes do Poder Judiciário gozam de competência para conhecer e julgar a 

adequação da lei ou ato normativo frente à Carta Maior nacional e aplicá-lo ao caso concreto 

sub judice. Não obstante, desde sua promulgação em 1853 até a reforma constitucional, tal 

atribuição decorria não do texto constitucional expresso, mas, tal qual o modelo norte-

americano, pela teoria dos poderes implícitos, extraída da leitura do art. 31 da Carta platina. A 

saber,  

 

Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que em su consecuencia se 

dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 

suprema de la Nación; y las autoridades de cada província están obligadas a 

conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan 

las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los 

tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. 

 

Tal competência fora explicitada, após a Reforma Constitucional de 1994, pelo 

acrescido art. 116, CNRA. Por esta reforma também foi acrescentado o art. 108, CNRA que 

determina a Corte Suprema de Justicia como Órgão de Cúpula do Poder Judiciário argentino.  

Como já ventilado, o controle de constitucionalidade argentino segue o modelo difuso 

por via incidental ou de exceção
143

. Isto significa dizer que a análise da questão constitucional 

dar-se-á no seio da lide com características de questão prejudicial. Não obstante, é possível 

indicar uma ação direta no sistema argentino, a qual se denomina acción de amparo e que 

consta do art. 43, CRNA, in verbis 

 

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista outro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 

de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, com arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantias reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez 

podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva. 

 

Sobre o instituto, discorrem Veronese, Val e Bello que 
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Se trata de uma acción directa y originaria dirigida a cualquier instancia judicial para 

la protección inmediata de um derecho fundamental amparado en la Constitución, lo 

que demuestra el caráter difuso del sistema.
144

 

 

O próprio artigo instituidor da medida a reconhece enquanto subsidiária a demais 

institutos processuais que poderiam socorrer o jurisdicionado em caso de violação de seus 

direitos. Contudo, a posição mais recente da Corte Suprema é pela independência da medida a 

outro processo judicial ou administrativo, tendo em vista a ampliação dos meios de proteção 

judicial dos direitos. Por conseguinte, dispõe a doutrina que “(...) admite su interposición 

originaria, incluso cuando está restringida a un caso concreto, con presupuestos rígidos de 

admisibilidad”
145

. 

Outra opção é o incidente processual da acción declarativa de inconstitucionalidad, 

pela qual 

 

debe existir uma disputa sobre derechos subjetivos, de hecho. La distinciónes que 

dicha acción declarativa ocurre em medio de um proceso judicial com el pedido de 

envío de los autos para decisión de la Suprema Corte de Justicia. La Corte deberá 

declarar, o no, la inconstitucionalidad de determinado dispositivo legal, pero solo 

com efecto circunscritos al caso em debate (VERONESE; VAL; BELO, p. 223).  

 

Como consequência do sistema difuso por via incidental, tem-se que os efeitos do 

juízo sobre a constitucionalidade operam-se inter partes. Contudo, ainda que não aplicado o 

instituto estadunidense da stare decisis
146

 per se, vez que se trata de país de matriz romano-

germânica, concorda a doutrina que as decisões tidas pela Suprema Corte Argentina são 

reiteradas pelos tribunais hierarquicamente inferiores.  

Cumpre, por fim, apontar a limitação da competência do Judiciário argentino 

constante da própria Constituição em seu art. 116, CNRA, textualmente,  

 

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos 

regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha em el 

inciso 12 del Artículo 75; y por los tratados com las naciones extranjeras; de las 

causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cônsules extranjeros; de 
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las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación 

sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una 

provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre 

una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. 

 

Comentam sobre o instituto Veronese, Val e Bello pondo que 

 

(...) el texto constitucional pretendió trazar uma línea clara entre lo que sería de la 

competencia decisória del Poder Judicial como un todo (jurisdicción) y lo que 

quedaría reservado a la deliberación legislativa. El sentido evidente es indicar que el 

Poder Judicial no podría, derivado de sus decisiones, constituir nuevos derechos.
147

 

 

Acrescente-se ao instituto a construção pretoriana das cuestiones no justiciables, 

apontadas como “conjunto de temas ou questões não sujeitas ao controle jurisdicional, 

porquanto compreendidas como matérias exclusivas dos demais poderes, nas quais o 

Judiciário não poderia legitimamente interferir”
148

. Tal medida acompanha a noção 

estadunidense de judicial self-restraint e é questionada pela doutrina
149

, entendendo-se que 

atinge o direito fundamental do acesso à jurisdição, bem como o bom exercício da 

administração da Justiça.   

 

 

3.7 O SISTEMA CHILENO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

A Constitución Politica de la Republica de Chile (doravante, CPRC) foi outorgada em 

1980, ainda sob Governo ditatorial de Augusto Pinochet, fato que, quanto à origem, a 

classifica como uma Constituição cesarista
150

. Não obstante, a mesma tem sido objeto de 

reformas que intentam acentuar seu caráter democrático, constando entre estas a Reforma 

Constitucional de 2005.  

Em que pese sua posição geográfica, o Chile, desde sua independência até a 

Constituição de 1925, existiu sob intensa influência do ideal político europeu. Desta forma, 

em detrimento da noção estadunidense do princípio da supremacia da Constituição, vigorava 
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naquele país o ideário da soberania do Parlamento e a rígida separação dos Poderes. O 

controle de constitucionalidade, portanto, fora introduzido ao Ordenamento nacional pela 

Constituição de 1925, enquanto o estabelecimento de um Tribunal Constitucional ocorreria 

somente em 1970. O primeiro Tribunal Constitucional chileno foi constituído pela Ley de 

Reforma n.º 17284 em 1970. O mesmo gozava de atribuição para realizar o controle de 

constitucionalidade preventivo das leis e dos decretos com força de lei. Contudo, tal Corte 

pronunciou apenas 17 sentenças antes que fosse suprimida pelo Regime ditatorial de Pinochet. 

Sua restituição ocorre com a Carta de 1980, ainda com a competência limitada ao controle 

preventivo sobre a constitucionalidade das leis. 

O sistema atual de controle de constitucionalidade chileno surge sob a égide da Lei 

Orgânica Constitucional n.º 20.050/2005 que unificou o controle de constitucionalidade como 

de competência do Tribunal Constitucional, tornando-se a Corte Suprema órgão judicial 

máximo apartado daquele. Sobre o regime anteriormente aplicado, reza Álvarez que 

 

La dispersión del control de constitucionalidad de laley, historicamente iniciado em 

la Carta de 1925, producía la consecuencia de que hubiera em Chile dos órganos 

distintos – la Corte Suprema y el TC encargados de esta función – y dos sistemas 

diferentes para ejercela: el TC, a cargo de control preventivo de laconstitucionalidad 

de la ley, antes de su entrada em vigencia y com efectis generales, y la Corte 

Suprema, encargada del control correctivo de las leyes vigentes, com efecto solo 

entre las partes y respecto del caso particular em conflicto, permaneciendo 

subsistente el precepto declarado inaplicabe.(2008, p. 234)
151

 

 

Assim, dispõe a nova redação da Carta Maior chilena sobre as competências do 

Tribunal Constitucional em seu art. 93 

 

Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 

1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún 

precepto de laConstitución, de las leyes orgânicas constitucionales y de las normas 

de un tratado que versen sobre matérias propias de estas últimas, antes de su 

promulgación; 

2º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados 

dictados por la Corte Suprema, las Cortes de pelaciones y el Tribunal Calificador de 

Elecciones; 

3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la 

tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados 

sometidos a la aprobación del Congreso; 

4º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto 

confuerza de ley; 
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5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la 

convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al 

Tribunal Calificador de Elecciones; 

6° Resolver, por la mayoría de sus miembros em ejercicio, la inaplicabilidad de un 

precepto legal cuya aplicación em cualquier gestión que se siga ante un tribunal 

ordinario o especial, resulte contraria a laConstitución; 

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la 

inconstitucionalidad de um precepto legal declarado inaplicable em conformidad a 

lodispuesto en el numeral anterior; 

8º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue 

una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que 

constitucionalmente corresponda; 

9º Resolver sobre laconstitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de 

la República que la Contraloría General de la República haya representado por 

estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente em conformidad 

al artículo 99; 

10° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o 

partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran 

tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de 

inconstitucionalidad, en conformidad a lodispuesto en los párrafos sexto, séptimo y 

octavo del  Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. 

Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el 

Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado 

adoptado por la mayoría de sus miembros em ejercicio; 

11º Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta 

Constitución; 

12º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades 

políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al 

Senado; 

13º Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una 

persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer endicho cargo o 

desempeñar simultáneamente otras funciones; 

14º Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación 

en el cargo de losparlamentarios; 

15º Calificar la inhabilidad invocada por um parlamentario en los términos del 

inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y 

16° Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el 

vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la 

potestad  reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran 

a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63. 

 

Destarte, depreende-se dos incisos 1º, 3º e 4º o controle preventivo de 

constitucionalidade operacionalizado no sistema chileno, aproximando-o do modelo francês. 

Uma vez ocorrido o juízo de adequação pelo Tribunal Constitucional e declarado 

inconstitucional o instituto, a proposta de lei ou decreto com força de lei julgado não poderá 

ser promulgado. 

Sobre o modelo chileno, diz a doutrina 

 

En 2005 se introdujo uma modificación que permitió a los litigantes recurriral 

Tribunal Constitucional en caso de infración de derechos fundamentales em 

cualquier declaración judicial. La constitución reformada permite también aducirir 

constitucionalidad, en, casos específicos, de modo directo, por médio de um 

requerimiento de órganos públicos de la república, como la presidência, el 

Ministerio Público o el Congreso nacional. Actualmente el diseño institucional 
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chileno comienza a incorporar elementos de la tradición del judicial review 

estadounidense, aproximándose de esta forma al modelo argentino y, especialmente, 

al brasileño”.
152

 

 

Sendo questionada a constitucionalidade de um auto acordado, decreto com força de 

lei ou de norma legal, reza a Constituição chilena em seu art. 94 que, 

 

No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto 

em los numerales 2, 4 ó 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la 

publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no 

producirá efecto retroactivo.   

 

Logo, nota-se que o julgamento de constitucionalidade nestes casos terá efeitos erga 

omnes e ex nunc.  

Percebe-se, portanto, que o modelo de controle constitucional chileno também pode 

ser caracterizado como um sistema misto. Isto porque, ainda que a competência do juízo de 

constitucionalidade recaia sobre um único órgão,
153

este poderá fazê-lo prévia ou 

repressivamente.  
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4. A PROJEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS  

 

Ao discorrer sobre o Direito Internacional Público hodierno, Jorge Miranda elencou 

oito tendências inerentes àquele, sendo estas: a universalização, a regionalização, a 

institucionalização, a funcionalização, a humanização, a objetificação, a codificação e a 

jurisdicionalização. Cumpre destacar, neste momento, três dessas tendências, notadamente a 

institucionalização, a funcionalização e a humanização. Diz o emérito professor que, 

 

Em terceiro lugar, a institucionalização. O Direito Internacional deixou de ser um 

Direito das relações bilaterais ou multilaterais entre os Estados. É um Direito 

presente cada vez mais nos organismos internacionais, na Organização das Nações 

Unidas e nas agências especializadas, antes de mais nada.  

Depois, a funcionalização, relacionada com a institucionalização, num duplo 

sentido. Por um lado, o Direito internacional extravasa cada vez mais o âmbito das 

meras relações externas entre os Estados e penetra cada vez mais, em quaisquer 

matérias. Em nível interno, assume tarefas de regulamentação e solução de 

problemas como saúde, o trabalho o ambiente etc. Em segundo lugar, essa 

funcionalização acompanha a criação de organismos internacionais capazes de 

permitir essa solução, uma espécie de ministérios internacionais que fazem o 

complemento dos ministérios nacionais.  

Em quinto lugar – e é isso que nos interessa mais – a humanização. O Direito 

Internacional  torna-se, também, um Direito Internacional dos Direitos do Homem. 

O Direito humanitário, vindo desde o século XIX, recebe um grande impulso com as 

Convenções de Genebra, de 1949, e com os seus protocolos subseqüentes, surgindo 

um Direito Internacional dos Direitos do Homem, distinto do Direito Internacional, 

que se traduz na idéia de que a pessoa humana pode e deve ser defendida, não só em 

relação aos estrangeiros – a proteção diplomática –, mas também em relação ao 

próprio Estado, de que é nacional, de que é cidadão. A soberania do Estado não  

pode prevalecer contra os diretos fundamentais da pessoa humana.
154

 

 

Este processo de internacionalização dos direitos do homem, que os caracteriza como 

direitos humanos, tem como precedentes históricos o Direito Humanitário, a Liga das Nações 

e a Organização Internacional do Trabalho. Aduz Flávia Piovesan que  

 

(...) tais institutos, cada qual a seu modo, contribuíram para o processo de 

internacionalização dos direitos humanos. Seja ao assegurar parâmetros globais 

mínimos para as condições de trabalho no plano mundial, seja ao fixar como 

objetivos internacionais a manutenção da paz e a segurança internacional, seja ainda 

ao proteger direitos fundamentais em situações de conflito armado, tais institutos se 

assemelham na medida em que projetam o tema dos direitos humanos na ordem 

internacional.  

Vale dizer, o advento da Organização Internacional do Trabalho, da Liga das Nações 

e do Direito Humanitário registra o fim de uma época em que o Direito Internacional 

era, salvo exceções, confinado a regular relações entre Estados, no âmbito 

estritamente governamental. Por meio desses institutos, não mais se visava proteger 
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arranjos e concessões recíprocas entre Estados; visava-se, sim, o alcance de 

obrigações  internacionais a serem garantidas ou implementadas coletivamente, que, 

por sua natureza, transcendiam os interesses exclusivos dos Estados contratantes. 

Essas obrigações internacionais voltavam-se à salvaguarda dos direitos do ser 

humano e não das prerrogativas dos Estados.
155

 

 

Reiterando a já mencionada construção histórico-cultural dos direitos do homem, 

emerge paulatinamente, no contexto internacional, a ideia de que o indivíduo não é apenas 

objeto, mas também sujeito de Direito Internacional. De mesmo modo, sua proteção não mais 

se limita ao âmbito interno, mas também se configura como interesse internacional. 

Estas ideias se consolidam no contexto pós-II Guerra Mundial: as atrocidades 

ocorridas durante o Conflito evidenciaram a necessidade de reaproximação do Direito e a 

moral – tendo doravante os direitos humanos como paradigma ético –, bem como alça à 

proteção destes direitos a legítima preocupação internacional. Assim, começa-se a assegurar a 

existência de direitos mínimos a serem respeitados e que são atribuídos a todos os indivíduos 

tão somente pela sua condição enquanto humanos. Ademais, a Soberania estatal, antes tida 

como absoluta, passa a ser mitigada e a aceitar limitações em prol dos direitos humanos, de tal 

modo que, “não mais poder-se-ia afirmar, no fim do século XX, que o Estado pode tratar seus 

cidadãos da forma que quiser, não sofrendo qualquer responsabilização na arena 

internacional
156

”. 

Neste contexto, ressalte-se a importância do Tribunal de Nuremberg, vez que  

 

(...) não apenas consolida a idéia da necessária limitação da soberania nacional, 

como reconhece que os indivíduos têm direitos protegidos pelo Direito 

Internacional. Testemunha-se, desse modo, mudança significativa nas relações 

interestatais, o que vem a sinalizar transformações na compreensão dos direitos 

humanos, que, a partir daí, não mais poderiam ficar confinados à exclusiva 

jurisdição doméstica. São lançados assim, assim, os mais decisivos passos para a 

internacionalização dos direitos humanos.
157

 

 

Não obstante, o mais importante fator no processo de internacionalização dos direitos 

humanos foi, indubitavelmente, a criação e expansão das Organizações Internacionais. 

Destarte, tem gênese a Organização das Nações Unidas, pela Carta de São Francisco em 1945 

e, subsequentemente, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos. Solidifica-se, então, o propósito de cooperação 

internacional e um novo modelo de conduta nas relações internacionais. Tal é a 
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relevânciadestes institutos normativos que muitas vezes a Carta da ONU de 1948 é alçada a 

categoria de constituição material internacional
158

.  

 Todavia, aprofundar-se-ão nossos estudos no âmbito do sistema regional da 

Organização dos Estados Americanos, tendo em vista ser este o sistema aplicado diretamente 

aos países ora analisados.  

 

 

4.1 O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Dispõe a doutrina de Pedro Sloboda e Sergio Tavares que  

 

A sociedade internacional é descentralizada. É natural que o Direito dessa sociedade 

também o seja. Enquanto a Carta da ONU constitui o eixo fundamental do bloco de 

constitucionalidade do Direito Internacional Geral, diversas organizações 

internacionais, de cunho regional ou funcional, consolidam regimes internacionais 

especiais, dentro dos quais novos aspectos constitucionais surgem com intensidade 

variada. Os tratados constitutivos de cada uma dessas organizações criam 

instituições legislativas e jurisdicionais; desenvolvem sistema jurídico próprio, por 

vezes  supranacional, que se complementa com o Direito Internacional Geral e com 

o Direito Interno dos Estados.
159

 

 

Sendo assim, coexistem, no plano internacional, o sistema global e os sistemas 

regionais de proteção dos direitos humanos, os quais devem interagir e se complementar de 

modo a fortalecer tal proteção. A vantagem dos sistemas regionais é representada pelo 

consenso facilitado, tendo em vista a menor quantidade de países envolvidos, bem como o 

aprimoramento dos mecanismos de monitoramento. Além disso, a proximidade geográfica e 

as raízes culturais muitas vezes partilhadas fazem com que os sistemas regionais espelhem 

com mais acerto as peculiaridades e os valores dos povos de uma região e, por conseguinte, 

que haja uma aceitação mais espontâneaa àqueles
160

. 
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O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos é atrelado a Organização 

dos Estados Americanos
161

, fundada em 1948, e tem como principal instrumento jurídico a 

Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 também denominada Pacto de San José 

da Costa Rica. Embora tenha sido assinada em 1969, a Convenção apenas entrou em vigor em 

1978, quando o 11º instrumento de ratificação foi depositado. Ainda sobre o contexto de sua 

gênese,  

 

Em 1978, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos entrou em vigor, 

muitos dos Estados da América Central e do Sul eram governados por ditaduras. 

Dos 11 Estados-partes da Convenção a época, menos que a metade tinha governos 

eleitos democraticamente, ao passo que hoje quase a totalidade dos Estados latino-

americanos na região tem governos eleitos democraticamente. Diversamente do 

sistema regional europeu que teve como fonte inspiradora a tríade indissociável 

Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos, o sistema regional 

interamericano tem em sua origem o paradoxo de nascer em um ambiente 

acentuadamente autoritário, que não permitia qualquer associação direta e imediata 

entre Democracia, Estado de Direito e Direitos Humanos. Ademais, neste contexto, 

os direitos humanos eram tradicionalmente concebidos como uma agenda contra o 

Estado. (...)
162

 

 

Portanto, a incorporação dos instrumentos internacionais de direitos humanos é 

deflagrada após o processo de democratização latino-americano iniciado na década de 1980. 

Com efeito, note-se que a ratificação do Pacto de San José da Costa Rica pelo Brasil ocorre 

tão somente em 1992, pela Argentina em 1984 e pelo Chile em 1990.  

Contudo, ainda que superado o contexto ditatorial, 

 

A região latino-americana tem sido caracterizada por elevado grau de exclusão e 

desigualdade social ao qual se somam democracias em fase de consolidação. A 

região ainda convive com as reminiscências do legado dos regimes autoritários 

ditatoriais, com uma cultura de violência e de impunibilidade, com baixa densidade 

de Estados de Direito e com a precária tradição de respeito aos direitos humanos no 

âmbito doméstico. (...) 

É neste cenário que o sistema interamericano se legitima como importante e eficaz 

instrumento para a proteção dos direitos humanos, quando as instituições nacionais 

se mostram falhas ou omissas.
163
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 A própria Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece um aparato de 

monitoramento dos direitos por ela previstos, o qual é integrado pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos humanos.  Sobre 

estes órgãos, aduz Sidney Guerra que  

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos apresenta-se no continente americano 

com importância inestimável para a garantia efetiva dos direitos humanos. Ela se 

apresenta, junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como órgão 

de proteção do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.  

Antes da criação do referido Sistema de proteção aos direitos da pessoa humana no 

continente americano (Corte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos) se o 

indivíduo viesse a sofrer algum tipo de lesão em relação ao exercício de seus direitos 

não teria mais alternativa, tendo que se conformar com a decisão proferida pelo 

Estado.
164

 

 

 

4.1.1 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos  

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Órgão autônomo da OEA, é 

responsável pela proteção e promoção dos direitos humanos no Continente. Tal Órgão está 

regulamentado pelos art. 33, a e arts. 34-51 da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

além de por instrumento próprio de regulamentação. Sua competência alcança todos os 

Estados-membros do Pacto de San José da Costa Rica em relação aos direitos nele elencados. 

O trabalho realizado pela Corte pode ser dividido em duas formas principais: o 

monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados-membros e o sistema de petição 

individual. No que toca ao primeiro modo,  

 

(...) cabe à Comissão fazer recomendações aos governos dos Estados-partes, 

prevendo a adoção de medidas adequadas à proteção desses direitos; preparar 

estudos e relatórios que se mostrem necessários; solicitar aos governos informações 

relativas às medidas por eles adotadas concernentes à efetiva aplicação da 

Convenção; e submeter um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos.
165

 

 

De outro modo, a competência para recepção de petições individuais está prevista pelo 

art. 44 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. In verbis,  
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Art. 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.  

 

Neste ponto, dispõe Flavia Piovesan que  

 

O Estado, ao se tornar parte da Convenção, aceita automática e obrigatoriamente a 

competência da Comissão para examinar essas comunicações, não sendo necessário 

elaborar declaração expressa e específica para tal fim.
166

 

 

 Sobre a possibilidade de o indivíduo perquirir seus direitos em âmbito internacional, 

ressalte-se o posto por Siddharta Legale 

 

(...) O acesso à justiça internacional por meio do direito de petição em Cortes 

Internacionais de Direitos humanos em especial, como bem colocou Antônio 

Augusto Cançado Trindade, eleva o ser humano de sujeito passivo para um sujeito 

ativo do direito internacional. Substitui-se um modelo de sociedade interestatal para 

uma sociedade de indivíduos, estados e organizações internacionais. Esse resgate do 

indivíduo e a proteção efetiva de seus direitos em múltiplas facetas (criança, idoso, 

deficiente, apátrida e etc) conduz a rejeição de dogmas positivistas mais tradicionais 

ou clássicos, a ruptura com um dualismo exacerbado que abre um fosso entre a 

ordem doméstica e a internacional e, por fim, rejeita um voluntarismo dos estados na 

produção de fontes do direto internacional pautadas exclusivamente na soberania 

dos estados.
167

 

  

Os requisitos de admissibilidade de tal petição, por sua vez, constam do art. 46, 1, da 

Convenção Americana. São eles,  

 

Art. 46 1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os 

artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: a) Que hajam sido 

interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os 

princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; b) Que seja apresentada 

dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em 

seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; c) Que a matéria da petição 

ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e d) 

Que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, 

o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade 

que submeter a petição. 

 

Sobre o prévio esgotamento dos recursos internos, este se justifica na medida em que 

deve ser dada ao Estado a oportunidade de reparar o suposto dano em âmbito interno antes de 

submetê-lo a possível responsabilização internacional. De mesmo modo, dentre os deveres 
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impostos aos Estados pelos tratados de direitos humanos está o direito a recursos eficazes, 

sendo que tal disposição acaba por constituir dever do reclamante de esgotar as instâncias 

nacionais antes de procurar auxílio da jurisdição externa. Entretanto, o indivíduo estará 

resguardado pela jurisdição internacional quando não houver na legislação interna mecanismo 

processual para a proteção do direito violado, bem como quando houver demora injustificada 

no julgamento do recurso interposto.  

O procedimento perante a Comissão está previsto pelo art. 46 e seguintes da 

Convenção Americana. Com efeito, recebida e admitida a petição, a Comissão requisitará 

informações ao Estado-membro denunciado em prazo a ser fixado pela mesma. Recebidas as 

informações ou transcorrido o prazo sem que haja resposta, a Comissão verificará se 

persistem os motivos da petição e, caso estes não existam, ela será arquivada. De outro modo, 

caso existam, proceder-se-á ao exame do assunto exposto e efetuar-se-ão tentativas de solução 

amistosa do litígio. Não ocorrendo tal solução, a Comissão redigirá relatório onde constem 

fatos, suas conclusões sobre o caso – indicando se o Estado-membro reclamado violou ou não 

o Pacto de San José da Costa Rica – bem como recomendações a referida nação. Tal relatório 

será enviado ao Estado-membro, o qual terá o prazo de três meses para cumprimento das 

recomendações redigidas. Neste período, o caso poderá ser solucionado ou encaminhado à 

Corte Interamericana de direitos humanos.  

Cumpre ressaltar o novo regulamento da Comissão Interamericana, segundo o qual,  

 

Art. 45 – 1. Se o Estado de que se trate houver aceito a jurisdição da Corte 

Interamericana em conformidade com o artigo 62 da Convenção Americana, e se a 

Comissão considerar que este não deu cumprimento às recomendações contidas no 

relatório aprovado de acordo com o artigo 50 do citado instrumento, a Comissão 

submeterá o caso à Corte, salvo por decisão fundamentada da maioria absoluta de 

seus membros.  

 

Sobre o novel instituto, 

 

Se, anteriormente, cabia à Comissão Interamericana, a partir de uma avaliação 

discricionária, sem parâmetros objetivos, submeter à apreciação da Corte 

Interamericana caso em que não se obteve solução amistosa, com o novo 

Regulamento, o encaminhamento à Corte se faz de forma direta e automática. O 

sistema ganha maior tônica de “juridicidade”, reduzindo a seletividade política, que, 

até então, era realizada pela Comissão Interamericana.
168

 

 

 

4.1.2 A Corte Interamericana de Direitos Humanos  
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o Órgão jurisdicional autônomo do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos e está regulada pelos art. 33, b, e arts. 52 a 73 

da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, além de seu próprio Estatuto. Suas 

competências se dividem em contenciosa –  prevista pela supracitada Convenção, em seus 

arts. 61 a 63 – e consultiva, esta conforme art. 64 do mesmo diploma legal. 

Sobre a competência contenciosa,  

 

A Corte deve exercer sua competência contenciosa considerando a responsabilidade 

do Estado pela violação, uma vez que este se obrigou, ao ratificar a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, a não só garantir, como prevenir e investigar, 

usando todos os recursos que dispuser para impedir as violações da Convenção 

Americana.  

Desses compromissos derivam obrigações de punir, com o rigor de suas normas 

internas, os infratores de direitos humanos constantes de sua legislação e da 

Convenção Americana, assegurando à vítima a reparação adequada.
169

 

 

Primeiramente, cumpre apontar que, pela redação do art. 61 da Convenção Americana, 

apenas os Estados-membros e a Comissão Interamericana têm direito a submeter um caso à 

jurisdição da Corte. Logo, não há acesso direto do indivíduo ao referido Órgão, o qual deve, 

necessariamente, apresentar sua petição a Comissão de Direitos Humanos. Não obstante, o 

art. 25 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos permite que as vítimas 

ou seus representantes apresentem petições, argumentos e provas de forma autônoma perante 

o Órgão, uma vez que caso seja submetido a sua jurisdição.  

No que tange ao exercício de sua competência contenciosa, a Corte está limitada aos 

Estados-membros que reconheçam sua jurisdição, conforme art. 62 da Convenção Americana. 

Logo, a jurisdição internacional neste caso está submetida à cláusula facultativa. Flávia 

Piovesan critica duramente tal limitação, apontando que esta  

 

(...) constitui anacronismo histórico, que deve ser superado, a fim de que se consagre 

o “automatismo da jurisdição obrigatória a Corte para todos os Estados-partes da 

Convenção”. Isto é, todo Estado-parte da Convenção passaria a reconhecer como 

obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, integralmente e sem restrição 

alguma, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação e 

aplicação da Convenção.
170
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Assim, tem-se a submissão da jurisdição da Corte pelo Brasil em 1998, pela Argentina 

em 1984 e pelo Chile em 1990. 

Ressalte-se que a jurisdição da Corte pode também sofrer limitações de razão 

temporal, tendo em vista que o art. 62.2 da Convenção estabelece que “a declaração pode ser 

feita incondicional, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado, ou para casos 

específicos”. 

A competência consultiva, por sua vez, está prevista pelo art. 64 da Convenção 

Americana nos seguintes termos:  

 

Art. 64 – 1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 

interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos 

direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes 

compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.  

2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir pareceres 

sobre a compatibilidade entre qualquer uma de suas leis internas e os mencionados 

instrumentos internacionais. 

 

Destarte, a competência consultiva da Corte Interamericana não está limitada aos 

Estados que aderiram ao Pacto de San José da Costa Rica, mas, de outro modo, se estende a 

qualquer membro da OEA que poderá solicitar parecer interpretativo da Convenção 

Americana ou de qualquer outro tratado de direitos humanos nos Estados americanos. 

Outrossim, qualquer país membro da OEA poderá requisitar à Corte parecer sobre a 

adequação entre a lei interna e o Pacto de San José da Costa Rica. Tal atribuição constitui 

uma das modalidades possíveis de controle de convencionalidade, instituto sobre o qual o 

estudo será aprofundado a seguir.  
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5. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE  

 

Os tratados internacionais têm como princípios fundamentais o pacta sunt servanda e 

a boa-fé, os quais efetivamente traduzem obrigação dos Estados em cumprir os 

comprometimentos internacionais que ratificaram – como se pode notar pela redação do art. 

26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, na qual se estabelece que 

“todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. Ademais, 

alia-se a estes fundamentos aquele previsto pelo art. 27 da supracitada Convenção quando 

estabelece que “uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado”. Portanto, estão elencados os princípios que 

tornam possível o juízo de adequação da norma interna frente à norma externa. Ademais, tais 

princípios são reforçados no contexto do sistema interamericano pelas obrigações gerais 

admitidas pelos Estados quando ratificaram a Convenção Americana, conforme seus arts. 1 e 

2. In litteris,  

 

Art. 1 – Obrigação de respeitar os direitos 1. Os Estados Partes nesta Convenção 

comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir seu 

livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 

nascimento ou qualquer outra condição social.  

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.  

Art. 2 – Dever de adotar disposições de direito interno 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver 

garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 

comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 

disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 

forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.  

 

No entendimento de Humberto Nogueira Alcalá,  

 

La CADH establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su 

derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los 

derechos em ella consagrados. Ello significa que el Estado debe adoptar todas las 

medidas para que aquello establecido en la Convención sea efectivamente cumplido 

en su ordenamiento jurídico interno, tal como determina el artículo 2 de la 

Convención
171

.  
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Esta adequação entre o direito interno e as regras previstas pela Convenção Americana 

dar-se-á através do controle de convencionalidade, instituto complementar ao já estudado 

controle de constitucionalidade. Valerio Mazzuoli conceitua tal controle como  

 

(...) compatibilidade vertical material das normas do direito interno com as 

convenções internacionais de direitos humanos em vigor no país. Significa, também, 

falar especialmente em técnica judicial (tanto internacional como interna) de 

compatibilização vertical das leis com tais preceitos internacionais
172

. 

 

Percebe-se, portanto, que já não basta que a lei seja apenas compatível com a 

Constituição do respectivo país, pois deve também atender ao conteúdo previsto pela 

Convenção Americana para que seja válida. Logo, estabelece-se um duplo controle de 

verticalidade da norma, o primeiro frente à Constituição e o segundo frente à Convenção 

Americana de Direitos Humanos.  

A expressão controle de convencionalidade nasceu na França com a Decisão n.º 74-54 

DC do Conseil Constitutionnel francês em 16 de janeiro de 1975. O caso sub judice tratava da 

alegada inconstitucionalidade da recém-editada lei referente à interrupção voluntária da 

gravidez em oposição ao direito à vida assegurado pela Convenção Europeia de Direitos 

Humanos. A decisão tida pelo Conselho Constitucional reconheceu de forma inédita que a 

validade da lei impende de duas análises de compatibilidade, uma em relação à Constituição e 

outra frente aos tratados internacionais em vigor no país.  

No âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, aduz 

Mazzuoli que,  

 

(...) a obrigação de controlar a convencionalidade das leis no sistema interamericano 

remonta à entrada em vigor da Convenção Americana, em 18.07.1978 (nos termos 

do seu art. 74, 2). Assim, deve-se atentar que desde o início de suas atividades a 

Corte Interamericana tem exigido que se controle a convencionalidade das leis dos 

Estados-partes à Convenção Americana, ainda que sem o uso dessa terminologia. 

No plano do controle internacional da convencionalidade, esse fato é patente, pois 

tal é justamente a missão de um tribunal internacional de direitos humanos: cotejar o 

comando legislativo interno com o que dispõe a norma internacional de proteção, 

invalidando o primeiro por inconvencionalidade, se for o caso
173

.  

 

Contudo, formalmente, o conceito de controle de convencionalidade foi introduzido 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na sentença Almonicidad Arellano e outros 

VS. Chile, julgado em 26 de setembro de 2006.   
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124. A Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão sujeitos ao 

império da lei e, por isso, são obrigados a aplicar as disposições vigentes no 

ordenamento jurídico. Mas quando um Estado ratifica um tratado internacional 

como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato estatal, também 

estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das disposições da 

Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação de leis contrárias a seu objeto e 

a seu fim e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. Em outras palavras, o 

Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle de convencionalidade” entre 

as normas jurídicas internas aplicadas a casos concretos e a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não 

apenas o tratado, mas também a interpretação que a Corte Interamericana, intérprete 

última da Convenção Americana, fez do mesmo
174

. 

 

Na decisão supracitada, perceba-se que a Corte não remete a sua própria competência 

o controle da adequação dos atos nacionais à Convenção Americana, mas ao dever dos juízes 

e tribunais internos de também realizarem este juízo de convencionalidade; e o faz levando 

em conta não somente o texto da Convenção, mas a interpretação dada a este pela Corte 

Interamericana. Tal posicionamento é reiterado pela Corte no caso Trabalhadores Demitidos 

do Congresso vs. Peru.  

 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 

porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los 

órganos del Poder Judicial deber ejercer no solo un control de constitucionalidad, 

sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competências 

y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar 

limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada 

caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedência 

de esse tipo de acciones
175

.  

 

Mazzuoli pondera sobre a jurisprudência da Corte, concluindo que 

 

Tais decisões somadas demonstram claramente que o controle nacional da 

convencionalidade das leis há de ser tido como o principal e mais importante a ser 

levado a efeito, sendo que apenas no caso da falta de sua realização interna (ou de 

seu exercício insuficiente) é que deverá a justiça internacional atuar, trazendo para si 

a competência de controle em último grau (decisão da qual tem o Estado o dever de 

cumprir). Daí se compreender ser a jurisdição internacional complementar ou 

coadjuvante das jurisdições domésticas.  

Enfim, a negativa do Poder Judiciário estatal em controlar a convencionalidade pela 

via difusa, sob o argumento de que não solicitado pelas partes ou de que não é 

possível exercê-lo ex officio, é motivo suficiente para acarretar a responsabilidade 

internacional do Estado por violação de direitos humanos, para além de atribuir à 
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Corte Interamericana a competência última (complementar, coadjuvante) para o 

exercício desse controle
176

.  

 

Nestes termos, opera-se o controle de convencionalidade tanto pela jurisdição interna 

quanto pela jurisdição externa, tendo como parâmetro a Convenção Americana e como objeto 

a norma interna. Sobre a matéria, disserta Marinoni que 

 

Como visto, a Corte Interamericana entende que o controle de convencionalidade 

não é restrito às normas infraconstitucionais, recaindo, isto sim, sobre as normas de 

direito interno, aí presentes as constitucionais. Nestes termos, qualquer ato 

normativo interno, seja infraconstitucional – lei, decreto, regulamento, resolução –, 

ou de caráter constitucional, estão sujeitos ao controle de convencionalidade
177

. 

 

Mazzuoli corrobora tal posição, apontando que o controle de convencionalidade o qual 

tenha como parâmetro outro tratado que não a Convenção Americana já foi realizado pela 

Corte no caso Gómez Palomino vs. Peru, julgado em 22 de novembro de 2005, bem como no 

caso Gudiel Álvares e outros (“diário militar”) vs. Guatemala, julgado em 22 de novembro de 

2011, ocasiões em que o entendimento aplicado levou em conta também a Convenção 

Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas de 1994. Ademais, aponta que  

 

Assim, é equivocado dizer que apenas a Convenção Americana é paradigma do 

controle de convencionalidade das normas domésticas. Para além da jurisprudência 

pacífica da Corte Interamericana, reforça esse entendimento a redação do art. 64, 1, 

do Pacto de San José, segundo o qual os Estados-membros da OEA “poderão 

consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados 

concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos...”
178

.  

 

Advoga-se também, com base no art. 29, d,
179

 da Convenção Americana, que o 

controle de convencionalidade não deve levar em conta como parâmetro somente a 

Convenção e a interpretação desta tida pela Corte, mas também os demais tratados e 

convenções sobre direitos humanos que estejam sobre sua tutela, ocorrendo uma espécie de 

bloco de convencionalidade.   

Assim sendo, parece propícia a lição de Jorge Miranda quando diz  

                                                           
176

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 4ª Ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 49-50.   
177

 MARINONI, Luiz Guilherme. Controle de convencionalidade (na perspectiva do direito brasileiro). In: 

MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. (Org.) Controle de convencionalidade: um 

panorama latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. 1ª Ed. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2013, p. 78.  
178

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. Cit. p, 68.  
179

 Diz o texto da Convenção: “Art. 29 – Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretado no sentido 

de : d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e outros atos internacionais de mesma natureza”.  



74 
 

 

Fenómeno inverso ao da irradiação de figuras constitucionais para o Direito 

internacional vem a ser o impacto deste sobre as Constituições.  

Esse impacto manifesta-se, antes de mais, no jus cogens, na medida em que este 

adstringe os Estados não só nas respectivas relações e com outros sujeitos, não só 

nas suas formas de vinculação internacional, mas também a nível interno, nas 

respectivas Constituições. Como estruturante da comunidade internacional, os 

princípios de jus cogens não podem, por isso, deixar de se sobrepor à Constituição 

de qualquer Estado enquanto membro dessa comunidade. (...)  

Exprimindo uma consciência jurídica universal no presente período histórico, eles 

constituem um título de legitimidade, senão de validade, de todas as Constituições e 

traduzem-se, por conseguinte, em limites ao poder constituinte
180

.  

 

Não obstante, a operacionalização do controle de convencionalidade pressupõe que 

haja hierarquia entre os tratados de direitos humanos e a legislação ordinária onde se 

sobreponha o anterior.  Tal disposição será aprofundada a seguir.   

 

 

5.1 A HIERARQUIA INTERNA DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS  

 

Diz Flavia Piovesan que  

 

O pressuposto básico para a existência do controle de convencionalidade é a 

hierarquia diferenciada dos instrumentos internacionais dos direitos humanos em 

relação à legalidade ordinária
181

.  

 

Destarte, tal qual o controle de constitucionalidade prescinde da soberania e da rigidez 

constitucional para que opere seus efeitos, também o controle de convencionalidade depende 

que os países, em seu âmbito interno, concedam caráter especial às normas concernentes aos 

direitos humanos.  

Neste ponto e em relação às Constituições latino-americanas, observa a supracitada 

autora que 

 

As Constituições latino-americanas estabelecem cláusulas constitucionais abertas, 

que permitem a integração entre a ordem constitucional e a ordem internacional, 

especialmente no campo dos direitos humanos, ampliando e expandindo o bloco de 

constitucionalidade. Ao processo de constitucionalização de internacionalização do 
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Direito Internacional conjuga-se o processo de internacionalização do Direito 

Constitucional
182

. 

 

Em mesmo sentido, Sloboda e Tavares dispõem que  

 

Normas internacionais penetram no Direito estatal. Direito internacional é direito 

interno. Em particular, as constituições formais têm-se tornado permeáveis ao 

Direito das Gentes, que passa a compor, assim, o próprio texto constitucional. O 

Direito Constitucional contemporâneo não se realiza, em sua plenitude, sem as 

normas internacionais
183

. 

 

Com efeito, note-se que a abertura constitucional ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos – dispondo-o em posição hierarquia especial transforma o paradigma jurídico 

clássico da pirâmide kelseniana, tendo em vista o “complexo de estruturas normativas 

interligadas
184

”. Deste modo, fala-se em um sistema jurídico pós-piramidal
185

, trapézio 

jurídico
186

 ou rede jurídica
187

.  Certo é que as Constituições, ao se abrirem ao Direito externo, 

declinam, ou ao menos mitigam, o prévio modelo endógeno e autorreferencial. 

 

 

5.1.1 A hierarquia dos tratados de Direitos Humanos no Brasil  

 

Como já ventilado, a Constituição Brasileira de 1988 marcou o processo de 

redemocratização do país. Seu texto tem cunho nitidamente humanista, o que se nota pela 

definição da dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1ª, III, CRFB) 
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e pela determinação da prevalência dos direitos humanos nas suas relações internacionais (art. 

4ª, II, CRFB). Neste contexto, determina o art. 5º, § 2º da CRFB que  

 

§ 2º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.  

 

Destarte, apesar de se garantir em âmbito interno os direitos previstos em tratados 

internacionais, não havia previsão quanto à hierarquia destes. Em consequência, desenvolveu-

se acirrada disputa doutrinária acerca do assunto, formada por quatro correntes, a saber: a 

corrente supralegal, a qual atribui aos tratados de direitos humanos status inferior à 

Constituição e superior à legislação ordinária; a corrente supraconstitucional, segundo a qual 

os tratados de direitos humanos têm hierarquia superior à Constituição; a corrente 

infraconstitucional, que interpreta os tratados de direitos humanos como pares às leis 

ordinárias e, portanto, revogáveis pelo princípio geral do Lex posteriori derogat Lex priori;  e, 

por fim, a corrente constitucional, que atribuí às normas de direitos humanos status 

constitucional.  

Tentando dirimir tais dúvidas, acrescentou-se à Constituição o art. 5º, § 3º, CRFB, 

pelo qual  

 

§ 3º – Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

 

Perceba-se, entretanto, que o legislador não esclareceu a posição hierárquica dos 

tratados recepcionados pelo Ordenamento brasileiro antes que fosse acrescido o supracitado 

artigo. De mesmo modo, resta obscuro a hierarquia dos tratados doravante ratificados que não 

alcancem o quórum disposto pelo art. 5º, § 3º, CRFB.  

A questão foi decidida pelo STF no julgamento do RE 466.343 em 03 de dezembro de 

2008. O caso julgado questionava a possibilidade de prisão civil do depositário infiel em face 

do art. 7, 7 do Pacto de San José da Costa Rica. Neste caso, argumentou o ministro Celso de 

Mello  

 

(...) que as convenções internacionais em matéria de direitos humanos, celebradas 

pelo Brasil antes do advento da emenda constitucional 45/2004, como ocorre com o 

Pacto de San José da Costa Rica, revestem-se de caráter materialmente 
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constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noção conceitual de bloco de 

constitucionalidade
188

. 

 

De outro modo concluiu o ministro Gilmar Mendes, dispondo que  

 

Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária, na medida em 

que permite ao Estado brasileiro, ao fim e ao cabo, o descumprimento unilateral de 

um acordo internacional, vai de encontro aos princípios internacionais fixados pela 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a qual, em seu art. 27, 

determina que nenhum Estado pactuante "pode invocar as disposições de seu direito 

interno para justificar o inadimplemento de um tratado". Por conseguinte, parece 

mais consistente a interpretação que atribui a característica de supralegalidade aos 

tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que 

os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu 

caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também 

seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os tratados 

sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas 

teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação 

ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção 

dos direitos da pessoa humana
189

. 

 

Consagrou-se vitoriosa a segunda posição, entendendo, portanto, que os tratados de 

direitos humanos anteriores a EC 45/2004 ou que não alcancem o quórum estabelecido pelo 

art. 5º, § 3º, CRFB, têm status supralegal.  

Diverso, porém, é o entendimento de parte da doutrina: 

 

No contexto da abertura brasileira ao sistema e ao Direito Internacional, o 

Constituinte originário de 1987 conferiu aos tratados internacionais de Direitos 

Humanos natureza materialmente constitucional, por meio do art. 5º, § 2º da 

Constituição Federal. Apesar de não fazer referência explícita, o que a Constituição 

executou foi a inclusão dos direitos decorrentes dos Tratados Internacionais no 

catálogo de garantias de seu art. 5º. Ou, pelo menos, reconheceu a existência de 

direitos fundamentais fora do texto constitucional, o que significa dizer que esses 

direitos fundamentais “exógenos” integram o bloco de constitucionalidade e, 

destarte, materialmente, têm hierarquia constitucional
190

-
191

.  

 

Por esta ótica, o art. 5º, § 2º, CRFB, conferiria a toda norma de direitos humanos 

ratificada pelo Brasil condição equivalente a das normas constitucionais. Ao passo que a 
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leitura sistemática dos §§ 2º e 3º do art. 5º determinaria a norma como material e formalmente 

constitucional. Com efeito,  

 

(...) o que se quer dizer é que o regime material (menos amplo) dos tratados de 

direitos humanos não pode ser confundido com o regime formal (mais amplo) que 

esses mesmos tratados podem ter, se aprovados pela maioria qualificada ali 

estabelecida. Perceba-se que, neste último caso, o tratado assim aprovado será, além 

de materialmente constitucional, também formalmente constitucional. Assim, 

fazendo-se uma interpretação sistemática do texto constitucional em vigor, à luz dos 

princípios constitucionais e internacionais de garantismo jurídico e de proteção à 

dignidade humana, chega-se à seguinte conclusão: o que o texto constitucional 

reformado quis dizer é que esses tratados de direitos humanos ratificados pelo 

Brasil, que já tem status de norma constitucional, nos termos do art. 5º, § 2º, poderão 

ainda ser formalmente constitucionais (ou seja, ser equivalentes às emendas 

constitucionais), desde que, a qualquer momento, depois de sua entrada em vigor, 

sejam aprovados pelo quorum do § 3º do mesmo art. 5º da Constituição.  

Mas, quais serão esses efeitos mais amplos em se atribuir a tais tratados equivalência 

de emenda para além do seu status de norma constitucional? São três os efeitos: 1) 

eles passarão a reformar a Constituição, o que não é possível tendo apenas o status 

de norma constitucional; 2) eles não poderão ser denunciados (...); 3) eles serão 

paradigma do controle concentrado de convencionalidade, podendo servir de 

fundamento para que os legitimados do art. 103 da Constituição (...) proponham no 

STF as ações de controle abstrato (...) a fim de invalidar erga omnes as normas 

infraconstitucionais com eles incompatíveis
192

.  

 

 

5.1.2 A hierarquia dos tratados de Direitos Humanos na Argentina 

 

O texto original da Constitución Nacional de la Republica Argentina determinava em 

seu art. 27 que  

 

Art. 27 – El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de pay y 

comercio con las potencias extranjeras por médio de tratados que estén en 

conformidad con los princípios de derecho público establecidos en esta 

Constitución.  

 

 Efetivamente, era admitida a declaração de inconstitucionalidade de um tratado 

quando este se opusesse a alguma regra de Direito Público prevista no texto constitucional ao 

qual deveria se adequar. Tem-se, então, em primeiro momento, a submissão dos tratados ao 

direito constitucional interno.  

 Não obstante, indica Néstor Sagües que  
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Tal panorama tuvo uma importante mutación en los años noventa. La república 

Argentina había ratificado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 

ley 19.865, cuyos artículos 27 y 46 disponen, como regla, que no pueden invocarse 

normas de derecho interno para incumplir un compromiso jurídico internacional. En 

el importante caso Ekmekdjian v. Sofovich, la Corte determino que em su 

consecuencia, aquella convención “impone a los órganos del Estado argentino 

asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto com cualquier norma interna 

contraria
193

. 

 

Também com base no caso Ekmekdjian v. Sofovich inaugura-se a “doctrína de 

seguimiento” pela Corte Suprema de Justicia argentina, estabelecendo que  

 

(...) los jueces argentinos debían tener como guía las directrices que fijara em sus 

fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No era un seguimiento 

robótico, pero traía, al parecer, tres consecuencias obligadas: (i) los jueces no podían 

ignorar la jurisprudencia de la Corte Americana; (ii) en principio, tenían que 

proyectarla; (iii) para apartarse de ella, tendrían que exponer fuertes argumentos 

justificatorios de tal no seguimiento
194

.  

 

Cumpre ressaltar, então, que o reconhecimento pela Corte Suprema Argentina do 

controle de convencionalidade antecede a própria Reforma Constitucional de 1994, 

incontestável marco jurídico da redemocratização daquele país.  

A Reforma Constitucional de 1994, por sua vez, introduz à Constituição argentina 

importante artigo que consagrará a hierarquia dos tratados internacionais concernentes aos 

direitos humanos. In litteris,  

 

Art. 75 – 22. (...) Los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a las leyes.  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 

Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 

artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser 

denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 

por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 
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 Logo, da redação do supracitado artigo depreendem-se duas conseqüências: a primeira 

que, no sistema jurídico argentino, os tratados comuns têm hierarquia supralegal, ou seja, não 

são revogados por lei posterior e prevalecem em caso de incongruência da lei interna; por 

outro lado, elencam-se os tratados de direitos humanos que passam a ter status constitucional 

e o procedimento legal necessário para que outros tratados gozem da mesma prerrogativa.  

 Não obstante, há divergente interpretação do trecho “(...) no derogan artículo alguno 

de la primeira parte de esta Constitución y deber entenderse complementários de los derechos 

y garantías por ella reconocidos”. Assim, Sagüés aponta três sentidos possíveis da norma, a 

saber  

 

(i) Una primeira interpretación podría concluir que esos tratados se encuentran 

bajo la primera parte de la constitución, y por encima de la segunda, según una 

exégesis literal del referido art. 75 inc. 22 (...)  

(ii)  Otra prefiere hacer prevalecer al texto en juego un caso concreto 

(constitución nacional o tratado) más favorable a la persona, por aplicación del 

postulado pro homine.  

(iii) Una tercera postura, expuesta de vez en cuando por varios jueces de la Corte, 

pero sin llegar a conformar mayoría nítida, considera que el constituyente de 1994, 

al constitucionalizar esos tratados, ya hizo um juicio afirmativo de compatibilización 

de los mismos con las constitución, de tal modo que corresponde siempre 

armonizarlos entre si y con la constitución, superando sus aparentes discórdias, si las 

hubiere
195

.  

 

 Após a vigência da Reforma de 1994, a Corte reitera que a interpretação dada pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos deve ser adotada como guia à aplicação do direito 

pelo Ordenamento argentino nos casos Giroldi
196

, em 1995, e Bramajo
197

 em 1996.  

 Sobre o posicionamento da Corte Suprema de Justiça, aponta Eduardo Oteiza que  

 

Las decisiones citadas muestran que para la CSJN las sentencias de la Corte IDH 

tienen un alto valor persuasivo ya que entiende que constituyen uma guía 

insoslayable. Podría sostenerse que es insoslayable tener em cuenta cuál es la 

opinión de la Corte IDH pero no necesariamente seguirla en todas sus posiciones
198

.  

 

 Doutrinariamente, no entanto, a recepção do controle de convencionalidade não é uma 

unanimidade. Nesta ótica, expõe Calogero Pizzolo o seguinte: 
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Entre los argumentos centrales rechazando la posición de la CSJN de adhesión al 

control de convencionalidad podemos citar que, de ninguna cláusula de la CADH – 

se afirma – surge que la jurisprudencia que de la misma haga la Corte 

Interamericana, sea de aplicación obligatoria – o sea vinculante – para todos los 

órganos judiciales de los Estados partes. Citan em apoyo el artículo 68.1 (CADH) 

donde se dice que los Estados partes en la Convención “se comprometen a cumplir 

la decisión de la Corte en todo caso que sean parte”. Este es el efecto al cual la 

CSJN hizo referencia – por ejemplo afirma Bianchi – en el ya citado caso Espósito. 

Muy distinto es el caso del efecto vinculante de las sentencias dictadas em aquellos 

casos donde el Estado que ha ratificado la CADH no ha sido parte. (...)  

Badeni – autor que se manifiesta critico sobre la denominación “control de 

convencionalidad” ya entiende que la misma está comprendida dentro del control de 

constitucionalidad tradicional – sostiene que las sentencias de la Corte 

Interamericana “no tienen efecto erga omnes, pues solo son obligatorias para los 

Estados que sean partes en la causa, aunque la doctrina hermenéutica que resulte de 

ellas debe ser debidamente considerada como guía de actuación por los restantes 

Estados”
199

.  

 

 Conquanto exista posição doutrinária contrária ou ao menos hesitante em relação ao 

controle de convencionalidade, fato é que este foi expressamente aceito pela Corte Suprema 

de Justiça argentina. Tal posicionamento da Corte, por sua vez, reafirma o status 

constitucional dado aos tratados de diretos humanos pelo Ordenamento argentino. Como 

conseqüência, forma-se o bloco de constitucionalidade do país, englobando não somente o 

texto constitucional, mas também os tratados constitucionalizados.  

 

 

5.1.3 A hierarquia dos tratados de Direitos Humanos no Chile 

 

No Chile, tal qual no Brasil, subsistem dúvidas sobre a hierarquia dos tratados de 

Direitos Humanos no ordenamento nacional. Inicialmente, esta incerteza se dava sobre o 

próprio procedimento pelo qual os tratados internacionais adquiririam validade no sistema 

jurídico chileno, visto que o art. 50 da Constitución Política de la República de Chile 

dispunha originalmente que “(...) La aprobación de um tratado se someterá a los trámites de 

una ley”. Por conseguinte, coube ao Tribunal Constitucional dirimir as duvidas quanto ao 

procedimento de incorporação dos tratados. Em um primeiro momento, determinou-se que a 

devida interpretação do supracitado artigo definia que  

 

(...) someter la aprobación del tratado a la tramitación de una ley significa, de 

acuerdo a una interpretación lógica, que en dicha aprobación deberán observarse, en 
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cuanto sean compatibles como ya se dijo, no solo los diversos pasos o etapas que se 

observan en la formulación de la ley, sino también, necesariamente, los quórum 

requeridos para aprobar uma lei (...) si um tratado internacional contiene normas 

proprias de ley orgánica constitucional, el acuerdo del Congreso para su aprobación 

o rechazo exige el quórum estabelecido por la Constitución para esa clase de leyes 

(...) las disposiciones del tratado – en el caso que este contemple normas de distinta 

naturaleza – se aprobarán o rechazarán aplicando el quórum que corresponde a los 

distintos grupos de ellas; pero el proyecto de acuerdo de aprobación del tratado solo 

se entenderá sancionado (...) cuando todas las dispociones del tratado hubiesen sido 

aprobadas en ella
200

.  

 

Esta interpretação do Tribunal Constitucional foi criticada pela doutrina e pelo próprio 

Governo da época, pois entendiam que a mesma não considerava a natureza peculiar dos 

tratados internacionais
201

.  

A Reforma Constitucional de 2005, por sua vez, modificou o art. 54, CPRC, passando 

a dizer em seu inciso 1 que “la aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los 

quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los 

trámites de una ley”. Sobre a nova redação, expõe Constanza Núñes Donald que  

 

Con ello se refuerza que los tratados no se someten a los mismos trámites de una 

ley, sino que se somenten a dichos trámites, en cuanti éstos sean compatibles com la 

naturaleza própria de los tratados internacionales. Esta diferenciación se manifiesta, 

entre otras cosas, en que no cabe la formación de comisiones mixtas, ni indicaciones 

por parte de las Cámaras (las que solo deben aprobar o desechar el tratado), veto, ni 

votación separada por artículos
202

.  

 

Com efeito, a reforma submete os tratados ao controle preventivo de 

constitucionalidade chileno, obrigatoriamente quando tratarem de matéria reservada a lei 

orgânica constitucional, conforme art. 93, 1º, CPRC
203

, e facultativo quando relacionado a 

outras matérias. Sobre o instituto, dispõe Donald que “este mecanismo permite dar coherencia 

al sistema jurídico nacional, si se detecta la posibilidad de um conflicto se abren dos caminos: 

o no se ratifica el tratado o se debe modificar el texto constitucional”
204

. Portanto, sob o novo 

rito, os tratados devem ser submetidos à votação única da Câmara e do Senado, com o 

quórum acima do que o necessário para tratar das matérias por eles regulados, devendo ser 

registradas aquelas que reclamaram quórum qualificado ou orgânico constitucional
205

.  
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Superada a polêmica sobre a ratificação dos tratados internacionais, subsiste a questão 

da hierarquia destes, sendo divergentes as jurisprudências do Tribunal Constitucional e da 

Corte Suprema de Justicia chilena. Assim sendo, o Tribunal Constitucional chileno, tal qual o 

Supremo Tribunal Brasileiro, defende que os tratados de direitos humanos têm status 

supralegal. Em outras palavras, o tratado estaria acima da legislação ordinária, mas submetido 

à Constituição nacional. Com efeito, a sentença do Rol 2387-12, 

 

Que la sola lectura de las normas contenidas en los artículos 5º, inciso segundo, 32, 

n,º 17, y 54, n.º 1, de la Constitución chilena, que se refieren a los tratados 

internacionales, es suficiente para concluir que nuestro texto fundamental no 

contiene una mención explícita al rango normativo de los tratados internacionales, ni 

siquiera cuando éstos versan sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana.  

Con todo, de su contecto se infiere que los tratados internacionales tienen un rango 

inferior a la Constitución, porque están sometidos a control preventivo obligatorio 

de constitucionalidad cuando tratran de materias de ley orgánica constitucional, 

conforme al artículo 93, inciso primeiro, nº 1, de la Carta Fundamental, lo que no 

sería posible si su valor fuere igual o superior a la Constitución misma.  

(...) Que resulta necesario reflexionar sobre el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta 

Fundamental, que subraya y resalta, especialmente, el deber de todos los órganos del 

Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana garantizados por la Constitución, así como por todos los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuntren vigentes, como ocurre con 

el mencionado Convenio 169.  

Si bien se mira, esa obligación o deber les correspondería a los órganos del Estado 

de Chile aunque esa norma específica no existiera, en virtud del principio 

internacional pacta sunt servanda –que se deriva del artículo 26 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados-, que obliga a todos los órganos del Estado 

parte a cumplir, de buena fe, las obligaciones adquiridas em virtud del tratado, sin 

admitir excusas fundadas en la aplicación del derecho interno (artículo 27 de la 

Convención de Viena).  

Lo que hace, entonces, esa norma constitucional es reforzar, mediante um enunciado 

específico, esa obligación em materia de derechos humanos, pero no tiene la virtud 

de elevar - ni podría hacerlo, ya que no fueron aprobados em ejercicio del Poder 

Constituyente - tales tratados a rango constitucional.
206

 

 

Ademais, anteriormente o Tribunal Constitucional já havia ponderado que reconhecer 

status constitucional aos tratados de Direitos Humanos seria admitir a reforma do Texto 

Constitucional por procedimento mais simples do que o imposto pela Magna Carta chilena – o 

que, em seu entendimento, desaconselha o reconhecimento do caráter constitucional destes. 

Neste sentido,  

 

Que, igualmente quedaría sin sentido, parcialmente, el Capítulo XIV de la Ley 

Fundamental sobre Reforma de la Constitución, si por la vía de los tratados 

internacionales de derechos humanos se pudiera enmendar su texto. Llegaríamos al 

absurdo que mediante el quórum simple podría modificarse la Carta Política que 
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exige el quórum de tres quintos o de dos tercios de los miembros em ejercicio de 

cada Cámara, según sea la materia que se reforma
207

.    

 

A Corte Suprema, por sua vez, entende que os tratados de direitos humanos têm 

hierarquia constitucional. Neste ponto, dispõe a doutrina que  

 

Por otra parte, hay quienes sostienen que la reforma tuvo por objeto elevar el rango 

de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales, situándolos en el 

mismo nível que la Constitución. Esta postura ha sido adoptada por las Cortes de 

Apelaciones y la Corte Suprema. Para sostener esta tesis, se ha señalado que si antes 

de la reforma ya existían normas que protegían el respeto a estos derechos, la 

reforma no tendría outro objetivo más que fortalecer esta protección
208

.  

 

Neste sentido, a jurisprudência da Corte ao sentenciar o Rol 3452-2006, em 10 de 

maio de 2007, determinando que  

 

Que, de igual manera, el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de 

la República, preceptúa que el ejercicio de la soberania aparece limitado por los 

derechos esenciales de la persona humana siendo deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Valores 

que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, 

incluindo el propio Poder Constituyente derivado, lo que impide que sean 

desconocidos, aún em virtud de consideraciones de oportunidad en la política social 

o de razones perentorias de Estado para traspasar esos límites. Otorgándole rango 

constitucional a los tratados que garantizan el respeto de los derechos humanos, 

concediéndoles uma jerarquia mayor que a los demás tratados internacionales, en 

cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En 

definitiva los derechos humanos asegurados en um tratado se incorporan al 

ordenamiento jurídico interno, formando parte de la Constitución material 

adquiriendo plena vigencia, validez y eficácia jurídica, no pudiendo ningún órgano 

del Estado desconocerlos y debiendo todos ellos respertalos y promoverlos, como 

asimismo, protegerlos a través del conjunto de garantías constitucionales destinadas 

a asegurar el pleno respeto de los derechos. Esta obligación no solo deriva del 

mentado artículo 5º, sino también del 1º, incisos primero y cuarto, y 19, n.º 26, de la 

Carta Magna y de los mismos tratados internacionales (...)
209

 

 

É cabível recordar que, conforme já explicitado no ponto sobre o sistema chileno de 

controle de constitucionalidade, a Reforma Constitucional de 2005 atribuiu, no referido país, a 

jurisdição constitucional ao Tribunal Constitucional, nos termos do novo art. 93, CPRC. De 

mesmo modo, sabe-se que o pressuposto essencial ao controle de convencionalidade é o 

reconhecimento de status diferenciado da norma de direitos humanos frente às normas de 

direito interno. Por conseguinte, tendo em vista o caráter supralegal conferido aos tratados de 

                                                           
207

 TC, Rol 346-02, rel. ministro Jaime Silva Mac Iver, Santiago, 08 mar. 2002, p. 58.  
208

 DONALD, Constanza Núñez. Control de convencionalidade: teoría y aplicación en Chile. In: Cuadernos del 

Tribunal Constitucional. Santiago del Chile, n. 60, ano 2015, p. 81-82.  
209

 Ibidem, p. 83.  



85 
 

direitos humanos pelo Tribunal Constitucional do Chile, tal controle estaria prejudicado –  

senão de fato frustrado – vez que, ocorrendo atrito entre as normas constitucionais e as 

normas de direito externo, prevaleceria a disposição constitucional. Não obstante, construção 

diversa tem sido aplicada pelo Tribunal Constitucional.  

Com efeito, o Tribunal desenvolveu teoria que possibilita o controle de 

convencionalidade das normas internas sem que, contudo, garanta ao tratado de direitos 

humanos hierarquia constitucional. Diz a jurisprudência,  

 

Que, indudablemente, el intérprete en general y el juez en particular debe realizar los 

mayores esfuerzos, dentro del ámbito constitucional, para procurar cumplir de buena 

fe las disposiciones y los fines del tratado, conciliando sus disposiciones con otras 

normas del Derecho Interno, preferiendo aquellas interpretaciones que armonicem 

los derechos y obligaciones que del tratado internacional derivan com el orden 

jurídico chileno.
210

 

 

Com maior ênfase, o voto dissidente dos Ministros Carlos Carmona Santander e 

Domingo Hernández Emparanza,  

 

Que los conflictos que conoce en sede de inaplicabilidad tienen en cómun e hecho 

de que se produzca en ellos una vulneración de la Constitución (...) En otras 

palabras, si se infringe la ley o el conflicto es producto de cierta interpretación 

errada de la misma –lo que pode ocurrir, entre otras razones, porque se le está dando 

um sentido que ésta no tiene o porque la interpretación que se hace de ella es 

demasiado restringida y no se aplica correctamente el elemento lógico de 

interpretación o porque la interpretación contradice lo dispuesto em un tratado 

internacional ratificado por Chileno estamos frente a un conflicto del que esta 

Magistratura deba hacerse cargo. No corresponde transformar en conflictos de 

constitucionalidad los vacíos o las contradicciones de las normas legales si éstas 

pueden ser solucionadas con una debida interpretación o integración. Los vacíos 

legales se resuelven mediante técnicas de integración normativa (analogía, 

principios generales), pero no mediante la declaración de inaplicabilidad. (...)  

Que, por otra parte, cabe considerar que el deber de respeto y promoción de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que estén establecidos en 

tratados internacionales ratificados por nuestro país y vigentes, es un mandato para 

los “órganos del Estado”.  

Pero dicho mandato lo deben cumplir desde sus proprias atribuiciones. El artículo 

5º, inciso segundo, de la Constitución Política no es uma habilitación de potestades 

para que cualquier órgano del Estado, bajo el pretexto de invocar su obligación de 

respeto y promoción, exceda o invada la competencia de otros órganos del Estado.  

Por lo demás, este mandato no es solo para el Tribunal Constitucional. Éste no tiene 

el monopólio de la promoción y respeto de los derechos esenciales consagrados en 

los tratados internacionales. En tal sentido, los jueces encargados de resolver la 

gestión pendiente tienen más que uma orientación para buscar uma salida al 

conflicto interpretativo que nos ocupa y que concilie los textos legales com los 

preceptos internacionales.  

En el presente caso, a juicio de quien suscribe este voto, puede perfectamente 

armonizarse ley y tratado, sin poner entre medio la Constitución;
211
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Em mesmo sentido,  

 

Que em la fundamentación del requerimiento se ha invocado el mandato 

constitucional del artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Política, que consagra el 

deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana, garantizados por los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En la especie, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 

Derechos Humanos;  

Que, entonces, la significación de tales derechos en los referidos instrumentos no 

puede desatenderse en el presente juzgamiento, sea que se estime su aplicación 

directa como norma fundante del bloque constitucional de derechos, sea que se 

entienda su contenido como una referencia o elemento interpretativo determinante 

en la plena acepción de los derechos involucrados que reconoce la Constitución 

Política
212

.  

 

Perceba-se, portanto, que, baseados principalmente no art. 5º, CPRC, os Ministros do 

Tribunal Constitucional autorizam contínuas vezes aos juízes das instâncias ordinárias 

aplicarem, quando da análise do caso concreto, juízo de ponderação entre o Direito interno e 

os tratados internacionais ratificados pelo Chile.  

Assim sendo, os tratados internacionais de direitos humanos passam a integrar o bloco 

de constitucionalidade chileno não porque tem reconhecido seu status constitucional, mas 

porque a hermenêutica jurídica efetivada ao aplicar a norma deve sempre levá-lo em 

consideração. De mesmo modo, pela redação do art. 5º, CPRC, reconhece-se o exercício do 

controle de convencionalidade no Chile como efetivo limite da soberania, ao contrário dos 

outros Estados que atribuem às normas de direitos humanos caráter constitucional. 

 

 

5.2 MODALIDADES DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 

Sabemos que controle de covencionalidade concretiza 

 

Novo dispositivo jurídico fiscalizador das leis infraconstitucionais que possibilita 

duplo controle de verticalidade, isto é, as normas internas de um país devem estar 

compatíveis tanto com a Constituição (controle de constitucionalidade) quanto com 

os tratados internacionais ratificados pelo país onde vigora tais normas (controle de 

convencionalidade)
213

. 
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 Tal mecanismo foi introduzido ao sistema americano de direitos humanos pela atuação 

da Corte Interamericana tanto em sua competência contenciosa quanto em sua competência 

consultiva. Este Órgão, ao realizar o controle de convencionalidade que é próprio de sua 

competência, apontou reiteradamente para o dever dos Estados de também efetivar este juízo 

de adequação em âmbito interno. Contudo, a Corte não impõe aos Estados partes um modelo 

para o exercício do controle, como se depreende se sua jurisprudência no caso Liakat Ali 

Alibux vs. Suriname.   

 

Finalmente, en relación com los argumentos del representante y de la Comisión 

(supra párrs. 112 y 113) sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con 

motivo de ausencia de um Tribunal Constitucional, si bien la Corte reconoce la 

importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos constitucionales y 

los derechos fundamentales, la Convención Americana no impone un modelo 

específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. (...)
214

 

 

 Mesmo assim, embora a Corte não aponte um padrão de atuação, deixando a cargo dos 

Estados a forma pela qual estes aplicarão o controle de convencionalidade, é possível, por 

meio de sua jurisprudência, delinear dois modelos consolidados deste controle, notadamente o 

controle externo e o controle interno. 

 

 

5.2.1 O controle externo da convencionalidade 

 

Sidney Guerra conceitua o controle externo da convencionalidade como  

 

(...) o controle da convencionalidade em sede internacional seria um mecanismo 

processual que a Corte Interamericana de Direitos Humanos teria para averiguar se o 

direito interno (Constituição, leis, atos administrativos, jurisprudência, etc.) viola 

algum preceito estabelecido pela Convenção Interamericana sobre Direitos 

Humanos mediante um exame de confrontação normativo em um caso concreto
215

.   

 

 De mesmo modo, Humberto Nogueira Alcalá dispõe que  

 

El control de convencionalid en el plano externo al Estado, en ámbito de derecho 

internacional, constituye la competencia asignada a un tribunal internacional o 

supranacional para que este determine cuando los estados partes, a través de sus 

normas u actos vulneran el derecho convencional y generan a través de ellos 

responsabilidad internacional. En el caso del sistema interamericano de protección 

de derechos humanos esse Tribunal es la CIDH, a la que se le ha dotado de 
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jurisdicción vinculante cuyas decisiones irrecurribles constituyen obligaciones de 

resultado para los estados partes, como asismismo, para cada uno de los órganos y 

agentes estatales que lo integran, entre ellos sus jueces
216

.  

 

 Destarte, o controle de convencionalidade no âmbito externo é aquele exercido em 

jurisdição concentrada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja em sua 

competência consultiva ou em sua competência contenciosa. Mazzuoli chama atenção para o 

fato de esse controle ser exercido pela Corte Interamericana desde seu início, concretizando a 

própria missão do tribunal internacional. Não obstante, o supracitado autor diferencia o 

controle de convencionalidade, exercido pela atuação contenciosa da Corte, e a aferição de 

convencionalidade, a qual se seria exercida em sua atribuição consultiva
217

. Data vênia 

melhor entendimento, o posicionamento que aqui se prefere é no sentido de que ambas as 

atuações da Corte Interamericana materializam o controle de convencionalidade, tendo em 

vista que, mesmo quando a atuação da Corte se dá apenas em âmbito consultivo, os Estados 

estão vinculados aos seus pareceres e podem ser responsabilizados internacionalmente por 

descumpri-los. Também no sentido de que a atribuição consultiva da Corte constitui controle 

de convencionalidade, está Flavia Piovesan
218

. 

 Por fim, dispõe o art. 63 da Convenção Americana que  

 

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 

nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu 

direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que 

sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a 

violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 

 

Assim sendo, o efeito do controle de convencionalidade em âmbito externo será a 

responsabilização internacional do Estado pela violação de norma de direitos humanos. 

Havendo também condenação à indenização ou compensação das vítimas, esta “valerá como 

título executivo, em conformidade com os procedimentos internos relativos à execução de 

sentença desfavorável ao Estado
219

”. 

Com efeito, dispõe Sidney Guerra que  
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De fato, a responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos reforça o 

valor jurídico das normas protetivas dos direitos da pessoa humana, tendo em vista 

que defere maior efetividade dos direitos, bem como a devida sanção aos Estados 

que violam essas normas. Ramos acentua que “as obrigações internacionais nascidas 

com a adesão dos Estados aos instrumentos internacionais de proteção aos direitos 

humanos só possuem conteúdo real quando o mecanismo de responsabilização por 

violações é eficaz. Tal mecanismo deve ser o mais amplo possível para que se evite 

justamente o caráter meramente programático das normas internacionais sobre 

direitos humanos”
220

.  

 

Além disso,  

 

A norma interna que não passa pelo crivo da convencionalidade, por ser 

incompatível com um tratado de direitos humanos mais benéfico em vigor no 

Estado, será inconvencional. Como tal, será também inválida. Isso significa que 

pode ter vigência, mas não terá validade
221

.  

 

 

5.2.2 O controle interno da convencionalidade 

 

O controle de convencionalidade interno, por sua vez, é aquele no qual  

 

(...) o juiz interno aplica a Convenção ou outro tratado ao invés de utilizar o direito 

interno, mediante um exame de confrontação normativo (material) em um caso 

concreto e elabora uma sentença judicial protegendo os direitos da pessoa humana. 

(...) Este controle se dará por intermédio da atuação dos tribunais e juízes internos 

que terão a competênca de aplicar a Convenção em detrimento da legislação interna, 

em um caso concreto, a fim de proteger direitos mais benéficos à pessoa humana
222

. 

 

O exercício de tal controle passou a ser exigido aos Estados-parte pela Corte 

Interamericana com o caso Almonicidad Arellano e outros vs. Chile, em 2006, e, desde então, 

sua jurisprudência tem continuamente reafirmado esta obrigação. Como exemplo, apontou a 

Corte ao sentenciar o caso Cabrera García e Montiel Flores vs. Méxicoque,  

 

Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a 

aplicar las disposiciones vigentes em el ordenamiento jurídico. Pero cuando um 

Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos 

sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos áquel, lo cual les obliga a 
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velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de normas contrarias a su objecto y fin. Los jueces y 

órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 

obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente em el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los 

juéces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 

solomente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana
223

.  

 

Em seguida, a Corte passa a citar decisões de diversas Cortes latino-americanas onde 

fora utilizado o critério do controle de covencionalidade, dentre elas a Corte Suprema 

Argentina.  

Sobre o instituto, dispõe Mazzuoli que  

 

(...) o controle nacional (pelos juízes e tribunais internos) da convencionalidade das 

normas domésticas é o que por primeiro deve ser realizado, antes de qualquer 

manifestação de um tribunal internacional a respeito. As cortes internacionais 

somente controlarão a convencionalidade de uma norma interna caso o Poder 

Judiciário de origem não tenha controlado essa mesma convencionalidade, ou tenha 

realizado de maneira insuficiente
224

. 

 

Assim, o controle de covencionalidade obedece a subdiariedade da jurisdição 

internacional proposta pelo art. 46 da Convenção Americana. Logo, o dever precípuo de 

tutelar e aplicar os tratados de direitos humanos em vigor no país cabe ao juiz nacional. 

Conforme Humberto Nogueira Alcalá,  

 

En el caso del sistema interamericano, el control de convencionalidad exigido a los 

jueces nacionales por la CIDH, implica que los jueces domésticos deben internalizar 

en su actividad jurisdiccional que también son jueces interamericanos en el plano 

nacional, debiendo siempre garantizar la CADH y sus pactos complementarios, 

aplicando los derechos asegurados y garantizados, impidiendo que estos sean 

afectados por normas jurídicas de derecho interno o conductas y actos de agentes del 

Estado que desconozcan los estándares mínimos determinados convencionalmente, 

de acuerdo a la interpretación formulada por la CIDH, como interprete final de la 

CADH
225

.    
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Há, assim, um prolongamento da competência do juiz nacional que, em certa medida, 

passa a atuar também como juiz interamericano. Com efeito, os magistrados se convertem em 

 

protagonistas especiais da proteção dos direitos humanos em seus respectivos 

Estados, o que demonstra, a um só tempo, que o sistema interamericano de proteção 

não é autossuficiente, e que, por outro lado, o Poder Judiciário tem melhores 

condições de zelar pela aplicação dos tratados de direitos humanos que outros 

poderes do Estado.
226

 

 

Esta interação contínua entre as jurisdições interna e externa se torna imprescindível 

para a proteção efetiva dos direitos humanos na América. Além disso, consolida o sistema 

interamericano de direitos humanos como efetivo ius commune regional e parâmetro para 

aplicação dos direitos fundamentais em todos os Estados-partes. 

Nesta ótica, ganha relevo a Declaração de Brasília dos magistrados participantes do 

XXIII Encontro de Presidentes e Juízes de Tribunais Constitucionais da América Latina 

quando reconhece que  

 

(...) a cooperação interregional constitui um dos princípios básicos para a efetividade 

dos direitos fundamentais individuais, políticos e sociais constitucionalmente 

definidos pelos Estados da América Latina, sendo imprescindível a manutenção de 

diálogo permanente entre os Tribunais Constitucionais;
227

 

 

E também declara: “Expressar a relevância da jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos no desenvolvimento dos direitos fundamentais”.
228

 

Portanto, seria possível com isto concluir que o controle de convencionalidade interno 

é, em regra, difuso. Contudo, ainda que tal colocação não esteja de todo incorreta, deve-se ter 

em mente que não há um padrão aplicado ao controle de convencionalidade estatal e que este 

usualmente se desenvolve de acordo com a condição dada pelo Ordenamento nacional aos 

tratados de direitos humanos.  

Assim, tem-se que, no Brasil, este controle poderá tanto ser difuso quanto 

concentrado, a depender da norma internacional que se tem como parâmetro. Isto porque, 

como já explicado, os tratados internacionais de direitos humanos integram o bloco de 

constitucionalidade brasileiro, vez que são reconhecidos como materialmente constitucionais, 

por força do art. 5º, § 2º, CRFB. Por conseguinte, estes poderão sempre ser alegados de forma 
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difusa e concreta. De outra maneira, os tratados internalizados terão caráter constitucional 

material e formalmente, conforme procedimento previsto pelo art. 5º, § 3º, CRFB e, por isso, 

poderão ser objeto de controle abstrato e concentrado no STF.  

Neste ponto, dispõe Luis Roberto Barroso que  

 

Não se trata da criação de uma nova espécie normativa, em acréscimo às do art. 59 

da Constituição, mas de atribuição de eficácia qualificada, que dará ensejo à 

produção de três efeitos diferenciados: a) em caso de conflito entre lei e tratado de 

direitos humanos, aprovado em conformidade com o art. 5º, § 3º, da CF, prevalecerá 

o tratado, em razão de sua equivalência com as emendas constitucionais (e 

independentemente do critério cronológico); b) os tratados de direitos humanos 

incorporados de acordo com o art. 5º, § 3º, CF podem servir de parâmetro para o 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, ampliando o chamado 

“bloco de constitucionalidade”; c) tais tratados não podem ser objeto de denúncia do 

Presidente da República, por força do art. 60, § 4º, CF.  

(...) Veja-se, entretanto, que ainda quando não submetidos ao rito previsto na 

Constituição, os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos terão 

hierarquia diferenciada, sobrepondo-se às leis ordinárias. (...) Dessa forma, os 

tratados internacionais sobre direitos humanos firmados pelo Brasil são idôneos a 

tornar inaplicável a legislação interna que disponha em sentido contrário, por força 

de sua hierarquia supralegal. Dessa forma, as leis ordinárias, para serem aplicadas, 

precisarão guardar coerência não apenas com a Constituição, mas também com estes 

tratados
229

.  

 

Na Argentina, por sua vez, o controle de convencionalidade, tal qual o controle de 

constitucionalidade, será difuso. Ou seja, todo órgão dotado de jurisdição na Argentina tem 

competência para exercer o juízo de adequação entre a norma interna e os tratados de direitos 

humanos, os quais detêm status constitucional. Sobre a recepção e aplicação do instituto no 

contexto argentino, dispõe Néstor Pedro Sagüés que,  

 

La doctrina del control de convencionalidad explicitada por la Corte Interamericana 

de derechos humanos, ha sido expresa y literalmente aceptada por la Corte Suprema 

de Justicia argentina, órgano máximo local de control de constitucionalidad, ya que 

no hay en el país un Tribunal, Corte o Sala Constitucional especializado. Tal 

admisión tiene como precedentes habilitantes la doctrina del seguimiento a los fallos 

de la Corte Interamericana, anteriormente sentada por la Corte Suprema, la reforma 

constitucional de 1994, que otorgó al Pacto de San José de Costa Rica, rango 

constitucional, y la circunstancia de haber obedecido en los últimos tiempos la Corte 

Suprema lo resuelto em un fallo por la Corte Interamericana, no obstante disentir 

explicítamente con el
230

.  
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Destarte, no contexto argentino, podemos apontar dois eixos de vinculação dos 

precedentes a partir dos quais se desenvolve o controle de convencionalidade. Pelo eixo 

horizontal, a Corte Suprema se vincula ao entendimento pronunciado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos acerca da Convenção Americana. Pelo eixo vertical, de 

outra maneira, as instâncias nacionais hierarquicamente inferiores à Corte Suprema restam 

atreladas ao entendimento aplicado por esta aos tratados internacionais de direitos humanos.  

Até aqui, há uma coincidência entre o sistema de controle de constitucionalidade em 

voga no país e o modelo segundo o qual ocorrerá o controle de convencionalidade neste. 

Contudo, o Chile rompe com esta norma, tendo em vista que o controle de constitucionalidade 

em tal país é exercido pelo Tribunal Constitucional concentradamente, enquanto o controle de 

convencionalidade pode ser exercido por todo órgão jurisdicional como ferramenta de 

hermenêutica jurídica. Neste sentido, explica Alcalá que  

 

En el año de 2009, en la sentencia Rol 1361-09, el Tribunal Constitucional asume el 

princípio pro homine o favor persona, como postulado básico de interpretación de 

los derechos, asumiendo que debe aplicarse aquella normativa que mejor protege los 

atributos y garantías de los derechos, haciendo referencia explicita a su fundamento 

em la sentencie de la CIDH en la Opinión Consultiva 5/85 de la CIDH, lo que 

constituye avance significativo en la jurisprudencia del Tribunal sobre la materia.  

El asumir el principio pro homine o favor persona, el Tribunal Constitucional 

incorpora como regla hermenêutica fundamental en materia de derechos 

fundamentales que ellos deben interpretarse y aplicarse siempre de la manera que 

más se favorezca la persona humana, lo que se extrae como elemento estructurante 

esencial de nuestro ordenamiento jurídico del artículo 1º de nuestra Constitución, 

como asimismo del artículo 29 literal b de la CIDH. De esta manera, siempre el juez 

ordinario o constitucional está obligado a aplicar la fuente constitucional o la fuente 

internacional que asegure y garantice los derechos en forma más beneficiosa para el 

respeto del ser humano, sin que ello implique un problema de jerarquía normativa.
231

 

 

Também dispõe Constanza Núñes Donald que  

 

En este sentido, quienes cuestionan la posibilidad de la magistratura nacional de 

realizar el ejercicio de convencionalidad por no existir en Chile um modelo de 

control difuso de constitucionalidad, desconocen que el control de convencionalidad 

es uma herramienta eminentemente hermenéutica, tal como lo ha reconocido la 

Corte IDH en numerosas oportunidades y desarollé en extenso en el primer capítulo.  

En este sentido, resulta preocupante que autores como Contreras y García se refieran 

al control de convencionalidad en su faz interpretativa como un control de 

convencionalidad “débil”. Si bien cierto que en el caso de que los tribunales 

nacionales no tegan la faculdad de expulsar o inaplicar normas en un caso concreto, 

los efectos del control de convencionalidad solo serán interpretativos y, que en ese 

sentido, la “fuerza” del control de convencionalidad es menor en cuanto mecanismo 
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se supresión de normas, no constituye –en ningún caso- una manifestación de menor 

relevancia o efectividad que el control de convencionalidad con efecto represivo. La 

interpretación de una norma en un caso concreto conforme al bloque de 

convencionalidad es una posibilidad que permite dar efectividad a la protección de 

los derechos en un caso concreto. Las diferencias entre ambas modalidades del 

control de convencionalidad no se miden en virtud de su eficacia, sino más bien em 

cuanto a sus efectos en relación al sistema normativo. Aludir a la existencia de un 

control de convencionalidad “débil” denota uma connotación negativa acerca de sus 

potencialidades, lo que no se condice con su aptitud efectiva de tutelar por el 

cumplimiento del objeto y fin de las normas de derechos humanos
232

.  

 

Não obstante, independentemente da forma que se aplique o controle de 

convencionalidade internamente – seja entendendo o tratado de direitos humanos como parte 

do bloco de constitucionalidade ou como ferramenta hermenêutica – deve-se ter em mente 

que o mesmo não significa aplicação imediata da norma internacional. De outro modo, há de 

existir uma ponderação entre a norma interna e a norma internacional de direitos humanos, de 

maneira que seja aplicada ao caso aquela que melhor proteja os interesses do indivíduo sub 

judice. Logo, o exercício do controle de convencionalidade tem como paradigma final o 

princípio pro homine ou favor persona, pelo qual “fica assegurada ao ser humano a aplicação 

da norma mais protetiva e mais garantidora dos seus direitos, encontrada como resultado do 

diálogo travado entre as fontes no quadro de uma situação jurídica real
233

”. 

Em todo caso, com o exercício do controle de convencionalidade resta evidente o 

processo de interpenetração entre as ordens jurídicas interna e externa para proteção dos 

direitos humanos no sistema interamericano de forma a melhor tutelar a pessoa humana.   

  

                                                           
232

 DONALD, Constanza Núñez. Control de convencionalidade: teoría y aplicación en Chile. In: Cuadernos del 

Tribunal Constitucional. Santiago del Chile, n. 60, ano 2015, p. 90-91.  
233

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Teoria geral do controle de convencionalidade no direito brasileiro. In: 

MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Orgs.). Controle de convencionalidade: um 

panorama latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. 1ª Ed. Brasília:  Gazeta 

Jurídica, 2013, p. 26.  



95 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ante o exposto, cumpre realizar determinadas recapitulações e considerações finais.  

De certo, há uma categoria de direitos e liberdades essenciais à manutenção da 

dignidade humana, a qual, ao longo da história, o homem tentou resguardar e proteger da 

forma mais vinculante possível.  

Esta proteção foi primeiramente realizada por Constituição nacional. Assim, no séc. 

XVIII, com as Revoluções Francesa e Americana, estes direitos passaram a ser incorporados 

às Constituições, momento em que se tornam direitos fundamentais. Sendo a Constituição 

Carta Suprema da nação a qual nenhum poder constituído poderia se opor, faz-se necessário 

instrumento de harmonização dos atos normativos com aquela, a partir do qual também serão 

defendidos os direitos fundamentais nela reconhecidos. Tem-se, assim, que o controle de 

constitucionalidade é juízo de compatibilidade entre o ato normativo e o Texto Constitucional, 

impondo sanção de invalidade àquele que lhe seja incompatível material ou formalmente. 

Nestes termos, qualifica-se como efetiva garantia constitucional, tendo em vista que prevê a 

reintegração do sistema quando o direito é violado.  

No Brasil, este controle será eclético, uma vez que abarca todas as modalidades 

previstas ao controle de constitucionalidade no Direito comparado. Todavia, observa-se com 

maior relevância o controle judicial. Entendendo o controle de constitucionalidade como uma 

garantia constitucional dos direitos fundamentais, parece salutar a ampliação dos legitimados 

à propositura do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade no contexto brasileiro. 

Contudo, corrobora-se aqui com o entendimento de que é infundada e excessiva a exigência 

de pertinência temática a alguns destes legitimados, sobretudo às entidades de representação 

de classe, tendo em vista o caráter democrático destas e seu papel de “movimentos de 

resistência” nos momentos finais da Ditadura brasileira. Ademais, deve-se tratar com cuidado 

o mecanismo da repercussão geral para que não reste configurada, sob o argumento de 

racionalização do trabalho, efetiva obstrução de justiça.  

Na Argentina, por sua vez, o controle de constitucionalidade é, em regra, concreto e 

difuso, ou seja, atribuído a todo órgão com competência jurisdicional ao julgar um caso 

concreto. Novamente reconhecendo o controle como garantia, parece preocupante a 

construção jurisprudencial das cuestiones no justiciables, haja vista que, tal qual o filtro da 

repercussão geral brasileiro, pode representar obstáculo a concretização de direitos.  
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O Chile, por fim, reconhecia apenas o controle de constitucionalidade preventivo das 

leis e decretos com força de lei, em princípio. Com efeito, a Reforma Constitucional de 2005 

ampliou esta jurisdição, possibilitando ao indivíduo recorrer ao Tribunal Constitucional em 

caso de infração dos direitos humanos em qualquer declaração judicial.  

Note-se que, em todos os países, a redemocratização importou a adoção de novos 

marcos jurídicos: no Brasil, trata-se da Constituição de 1988, enquanto no Chile e na 

Argentina são as Reformas Constitucionais de 2005 e 1994, respectivamente. O caráter 

garantista e democrático é comum a essas novas referências jurídicas. De mesmo modo, tais 

marcos introduziram cláusulas constitucionais abertas que propiciaram a incorporação de 

importantes instrumentos jurídicos de proteção aos direitos humanos ao bloco de 

constitucionalidade destes países, corroborando, portanto, os direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos.  

Ao mesmo tempo, o direito internacional passou por um processo de 

institucionalização, codificação e humanização, que, em última instância, mitigou o conceito 

até então tido de soberania estatal. Passa-se a reconhecer a proteção dos direitos humanos 

como legítima questão de interesse internacional, atribuindo ao indivíduo status de sujeito do 

Direito externo. Se a este processo for conjugada a abertura constitucional às normas de 

Direito externo, perceber-se-á a interação entre o Direito nacional e o Direito internacional 

com a finalidade de melhor proteger a pessoa humana. Destarte, paulatinamente, evolui-se 

para o reconhecimento dos direitos humanos com princípio de valor universal.  

Neste cenário de enunciação de direitos em âmbito internacional, tem gênese a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e, a partir dela, a Comissão e Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Tais órgãos são substanciais, vez que, por sua natureza 

jurisdicional, garantem a aplicação da Convenção Americana. 

É na Corte Interamericana de Direitos Humanos que o controle de convencionalidade 

se desenvolve como mecanismo de verificação da compatibilidade entre a norma interna e a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Deste modo, a norma passa a ser submetida a 

um duplo controle de verticalidade, devendo estar adequada a Constituição nacional e também 

aos tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Estado se obrigou. Tal controle 

tem como base os princípios fundamentais de Direito Internacional do pacta sunt servanda e 

da boa-fé.  

Neste contexto, entendendo o controle de convencionalidade como garantia última dos 

direitos humanos – tendo em vista a subsidiariedade da jurisdição internacional – considera-se 
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necessária uma ampliação do rol de legitimados para a submissão de um caso à Corte 

Interamericana, aproximando-se do modelo aplicado pela Corte Europeia de petições 

individuais e diretas.   

Ademais, o controle de convencionalidade apresenta duas modalidades, sendo estas, 

interna e externa. O controle externo é aquele realizado pela própria Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no exercício de sua competência consultiva ou contenciosa. Trata-se de 

múnus próprio do Tribunal internacional por meio do qual determinará ou não a 

responsabilização internacional do Estado pela violação de direitos humanos.  

O controle de convencionalidade interno, por sua vez, é obrigação imposta pela Corte 

Interamericana aos Estados de realizar o juízo de adequação entre suas normas internas e a 

Convenção Interamericana, restando atrelados não só ao texto pactuado, mas também à 

interpretação que a Corte faz dele. Contudo, a Corte Interamericana não aponta a forma pela 

qual este controle deve ser realizado e, em conseqüência, seu exercício se adequa à condição 

hierárquica que os tratados de direitos humanos encontram em âmbito interno.   

Assim, temos que, no Brasil, todos os tratados de direitos humanos terão 

materialmente status de norma constitucional, conforme art. 5º, § 2º, CRFB. Com efeito, 

integram o bloco de constitucionalidade brasileiro e, portanto, são passíveis de reivindicação 

pelo controle de constitucionalidade difuso por via incidental, enquanto aqueles submetidos 

ao procedimento previsto pelo § 3º do art. 5º da Carta Maior brasileira serão considerados 

material e formalmente constitucionais e, portanto, poderão também ser alegados em controle 

de constitucionalidade concentrado por via direta.  

A Argentina, por sua vez, antecipou-se à autorização constitucional e, com a 

ratificação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, passou a aplicar a “doctrína 

de seguimiento”, dispondo que os magistrados argentinos deveriam ter como guia as diretrizes 

postas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em seus julgados. Destarte, a Reforma 

Constitucional de 1994 complementa a posição já tida pela Corte Suprema e consagra a 

hierarquia constitucional de determinados tratados de direitos humanos – dentre eles a 

Convenção Americana –, além de determinar o procedimento legal necessário para que outros 

tratados gozem da mesma prerrogativa. À vista disso, é patente que estes tratados integrarão o 

bloco de constitucionalidade argentino, devendo servir como parâmetro ao controle de 

constitucionalidade difuso e concreto aplicado no país.  

O Chile, contudo, não outorga caráter constitucional aos tratados de direitos humanos. 

De outro modo, conforme se depreende da jurisprudência de seu Tribunal Constitucional e do 
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art. 5º da CPRC, os tratados internacionais de direitos humanos são tidos como efetivo limite 

à soberania nacional. Assim, a jurisprudência do Tribunal Constitucional chileno determina 

que o controle de convencionalidade deve ser aplicado por todos os juízes nacionais como 

critério de hermenêutica jurídica. Logo, tal Estado se afasta do padrão de coincidência entre o 

exercício do controle de convencionalidade e a aplicação do controle de constitucionalidade. 

Isto porque somente o Tribunal Constitucional pode exercer o controle de constitucionalidade 

no Chile, enquanto o controle de convencionalidade é exercido por todo órgão jurisdicional.  

Perceba-se que, com o controle de convencionalidade, há um desdobramento da 

função do juiz nacional que passa também a atuar como juiz interamericano. Tal função 

requer preparação dos magistrados, bem como o devido conhecimento dos tratados de direitos 

humanos que integram o Ordenamento nacional, de forma que deveras se efetive a aplicação 

destes.  

Contudo, o impreterível exercício do controle de convencionalidade não significa 

aplicação automática da norma externa. De outro modo, tem-se que a nova Ordem Jurídica – 

agora disposta como um trapézio normativo “cuja aresta mais estreita e elevada, além de 

contar com a normatividade da Constituição, passou a compartilhar seu altiplano normativo 

com os direitos humanos, o direito comunitário e as normas de jus cogens do direito 

internacional
234

” – deve interagir de modo a aplicar a norma mais protetiva e garantidora dos 

direitos do indivíduo conforme as características do caso sub judice. Logo, a aplicação do 

direito interno ou do direito externo ao caso tem como critério o princípio pro homine ou 

favor persona.  

Por fim, traz-se à colação a reflexão feita por Mauro Cappelletti, quando dispõe que  

 

Constitucionalismo moderno, Carta de Direitos nacional e transnacional e proteção 

judicial – interna e internacional – de tais direitos fundamentais contra abusos das 

autoridades públicas, podem bem ser apenas outro aspecto da Utopia de nossa 

época. Se ele nos encaminhará, como sempre esperamos, para um mundo melhor, 

um mundo no qual indivíduos, grupos e pessoas possam conviver em paz e em 

compreensão mútua, só o futuro poderá dizê-lo
235

.  

 

Não à toa, o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade devem 

ser vistos como instrumentos complementares de proteção e garantia da efetividade dos 

direitos humanos no sistema interamericano. A proteção externa e interna dos direitos não é 
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excludente entre si. Pelo contrário, reforçam-se e aperfeiçoam-se mutuamente visando à 

melhor tutela da pessoa humana.  

A efetividade destes mecanismos, contudo, depende não de sua simples enunciação 

e/ou previsão legal, mas, sobretudo, de seu conhecimento e aplicação pelos profissionais do 

Direito. A literatura empírica da matéria demonstra que há ainda um longo caminho a ser 

percorrido
236

. Vale a pena caminhar.      
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