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RESUMO 

 

Este projeto foi desenvolvido após profunda pesquisa dos institutos que interacionam os 

Tratados Internacionais e o ordenamento jurídico pátrio, em particular a Constituição Federal. 

O objetivo é analisar as controvérsias relativas à hierarquia desses diplomas dentro do 

arcabouço jurídico nacional. Nesse intento, navegar-se-á pelo histórico e formação dos 

Tratados Internacionais, Teorias das relações entre Direito Internacional e Interno, Teorias 

Constitucionalistas e Neo-Constitucionalistas, e Tratados Internacionais sobre Direitos 

Humanos. Na obtenção do objetivo foi utilizada abalizada doutrina dos mais expoentes 

juristas, bem como os precedentes judiciais acerca do assunto. 
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ABSTRACT 

 

This Project was developed based on deep institutes research which correlate International 

Treaties and the Brazilian Rights Law, particularly The Constitution. The main goal is making 

an analysis about controversy between the Federal Constitution Law and those Treaties 

hierarchy. In this attempt, We shall navigate through the International Treaties’s historic and 

formation, theories of relations between International and Domestic Law, Constitutional and 

the Neo-Constitutional Theories, and International Treaties about Human Rights. In order to 

achieve the objective It was used authoritative exponent jurists’s doctrine as well as the 

subject’s judicial precedents. 

 

Wordkeys: Human Rights; Hierarchy; Constitutional; Treaties 
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INTRODUÇÃO 

 Tratado Internacional pode ser conceituado como um acordo entre duas ou mais 

Pessoas Jurídicas de Direito Internacional que estipulam direitos e obrigações entre si em 

determinada área de interesse. Este será sempre escrito e tem o condão de produzir efeitos 

jurídicos internamente em cada Estado ou Organização Internacional signatários. A 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados1 define Tratado Internacional como “um 

acordo internacional concluído entre Estados em forma escrita e regulado pelo Direito 

Internacional consubstanciado em um único instrumento, ou em dois ou mais instrumentos 

conexos, qualquer que seja a sua designação especifica”. Interessante elemento de estudo é 

como esses documentos são inseridos e se interacionam com ordenamento legal. A 

controvérsia se dá, principalmente, em relação à Carta Magna. Infraconstitucionalmente 

praticamente não há dissonância. Vozes “mais radicais” se levantam pela supremacia absoluta 

da Constituição sobre quaisquer outros diplomas, e outras, “menos ortodoxas”, relativizam 

essa superioridade, atendo-se à formalidade do novo regramento a ser introduzido no mundo 

jurídico. 

 Essa discussão se reveste de vital importância em virtude dos efeitos práticos que dela 

se depreendem. Se matéria constitucional, a uniformização do entendimento será realizado 

pelo Pretório Excelso em controle concentrado ou difuso; se não constitucional, o Superior 

Tribunal de Justiça possui atribuição de competência. Se constitucional, haverá repercussão 

geral; se apenas infraconstitucional, sua eficácia geralmente será inter partes, no caso 

concreto. Daí a importância de se pacificar o posicionamento desses institutos, a fim de 

afastar a insegurança jurídica concernente aos seus efeitos. 

 Sem o intuito de dar termo ao aparente conflito, esse trabalho discorrerá sobre o 

histórico e formação dos Tratados Internacionais, suas correntes dominantes, seus conflitos e 

hierarquia dentro do ordenamento jurídico, o Constitucionalismo e suas vertentes, os Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos e suas peculiaridades constitucionais, analisando as 

diversas opiniões sobre o assunto na tentativa de trazer luz à obscuridade de alguns pontos, e 

entendimento àqueles que dele necessitam. 

 O Capítulo 1 se ocupa dos Tratados Internacionais lato sensu: conceito, formação, 

anulabilidades e nulidades, e suas formas de extinção. 

O Capítulo 2 trata das teorias dominantes acerca da relação entre o Direito 

Internacional e Interno. 

                                                           
1 Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados 
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No Capítulo 3, discorre sobre a corrente constitucionalista desde o seu embrião até a 

contemporaneidade. 

O Capítulo 4 traz o Neo-Constitucionalismo e seus marcos, bem como a introdução 

dessa ideologia no Brasil. 

O capítulo 5 versa as particularidades dos Tratados Internacionais no ordenamento 

jurídico brasileiro, incorporação, conflitos e hierarquia. 

No Capítulo 6, se abre um tópico exclusivo para explicações e esclarecimentos acerca 

dos Tratados Internacionais que versam sobre Direito Humanos, sua incorporação ao 

ordenamento pátrio, bem como se analisam as teorias tendentes a solucionar os conflitos entre 

aqueles e a Constituição, e as normas infraconstitucionais. 

 A metodologia utilizada na confecção deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, 

compondo-se da leitura de expoentes doutrinadores e pesquisa na Rede Mundial de 

Computadores. 
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1. TRATADOS INTERNACIONAIS 

1.1 HISTÓRICO 

 Para um apanhado histórico dos Tratados deve-se considerar a organização 

social dos povos antigos. Antes de 6.000 a.C., o homem possuía característica nômade 

e seu sistema econômico era baseado na caça-coleta. Não havia interação entre as 

civilizações vigentes à época, os quais viviam num estado de isolamento, circunscritos 

a uma pequena região geográfica. Porém, devido à movimentação em busca de novas 

áreas de exploração e o crescimento demográfico, esse quadro se altera em meados do 

quarto milênio a.C. com o aparecimento, na Mesopotâmia e Norte da África, dos 

primeiros centros urbanos conhecidos. Esse fato coloca em rota de colisão interesses 

políticos, sociais e econômicos. As contendas relativas a essas questões, geralmente, 

eram resolvidas pela via belicosa. Guerras, embora tragam avanços tecnológicos, 

impõe à sociedade um alto custo em recursos econômicos e sociais. Na busca por 

soluções menos traumáticas e mais civilizadas, os neo-Governantes admitem 

“sentarem-se à mesa” na busca por soluções pacíficas que atendam as demandas dos 

lados conflitantes. Embora carecendo de registros históricos, em 3.000 a.C. é 

celebrado um pacto de fronteiras entre as cidades mesopotâmicas de Logash e Umma. 

Esse acordo foi arbitrado pelo Rei de Kish. É o primeiro Tratado de que se tem notícia. 

Registrado e aceito pela comunidade histórica, o Tratado de Kadesh foi celebrado 

entre 1.280 e 1.272 a.C. entre o Rei hitita Hatusil III e Ramsés II, do Egito, anos após 

a batalha que deu nome ao Tratado. 

 Após o período Tel-el-Amarna – período de consolidação das novas cidades –, 

se inicia o declínio os impérios Hitita e Egípcio, dando margem ao surgimento de 

novos reinos, em particular os Assírios, cuja mentalidade era voltada à conquista e 

submissão de outros povos, sendo uma época de retrocesso na realização de acordos. 

Com a ascensão das Cidades-Estados gregas, os Tratados voltam a ter importância 

dentro das relações interestados. Embora partilhassem a mesma língua, religião e 

cultura, aquelas se mantinham autônomas política e economicamente umas em relação 

às outras. Os acordos firmados visavam, somente, à permanência do status quo posto 

na Grécia Antiga. Podemos destacar dois tipos mais importantes de tratados firmados 

entre os gregos: simpolitia, no qual as cidades gregas convencionavam reconhecer aos 

cidadãos de outra cidade igualdade de direitos civis com seus próprios cidadãos, tais 

quais os relativos à família, propriedade, contratação em matéria comercial, indústria e 

agricultura, imunidade aduaneira e direitos políticos, sob condição de reciprocidade; 
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simmakia, que inicialmente se constituía em um tratado temporário de aliança entre 

cidades para o combate em determinada guerra. Existia uma situação concreta e o 

acordo apenas durava até seu final. Posteriormente, foi-se alterando o seu conceito, 

passando a definir tratados permanentes de cooperação bélica, formando-se 

verdadeiras ligas, com a finalidade de combater e também intimidar os inimigos 

comuns. 

 Já na Idade Média, os acordos tinham por objeto, principalmente, a paz entre as 

Nações, já que houve uma radical alteração na organização política dos povos 

decorrente do surgimento do Império Romano e de sua posterior derrocada no 

Ocidente. Nasce o Feudalismo. O poder, fragmentado entre os diversos Feudos, 

propiciava interesses divergentes entre os Senhores. Nesse contexto, o instituto da 

arbitragem se consolidou. O Papa, possuidor do direito natural e divino sobre os 

povos, era o árbitro lógico dos tratados que viessem a ser celebrados. Nesse período se 

multiplicaram os tratados matrimoniais, de comércio – principalmente entre Gênova, 

Veneza e Pisa –, asilo e extradição (mais raros), e a realização de Cruzadas. A partir 

do Século XV, a cláusula de “nação mais favorecida” aparece pela primeira vez, 

conferindo equilíbrio e estabilidade nas relações entre os Estados. Não obstante os 

diversos pactos assinados até aquele momento, não havia uma consciência 

internacional dos acordos, já que eram firmados com o objetivo precípuo de solucionar 

questões quase que meramente particulares entre as Partes. Essa idéia começa a se 

modificar com o primeiro Tratado de Westfália, que pôs termo à Guerra dos 30 Anos 

(1618-1648). A importância dos tratados de Westfália não provém de haver 

estabelecido um certo equilíbrio de forças na paisagem política européia, mas de ter 

manifestado a existência de uma consciência internacional, inexistente até então. Foi a 

partir desse momento que as Partes aceitaram a coexistência das várias sociedades 

políticas e o direito de que estas fossem independentes, pudessem defender sua 

existência, e fossem tratadas em igualdade de condições. Foi, em suma, a admissão 

oficial da idéia de uma comunidade internacional integrada por Estados iguais e 

soberanos. 

 Desde então foram concretizados inúmeros acordos internacionais sobre os 

mais variados temas de interesse, visando, sempre, a convivência pacífica, igualitária e 

harmônica entre os Estados. 
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1.2 CONCEITO E FORMAÇÃO 

 Na definição exposta por José Francisco Rezek2, "Tratado é o acordo formal, 

concluído entre sujeitos de direito internacional público, e destinado a produzir efeitos 

jurídicos". 

Em tais conceitos estão expressos os elementos básicos dos tratados. Em 

primeiro lugar, se observa a necessidade de um acordo formal, ou seja, os tratados 

necessitam de um documento escrito. Tal aspecto faz com que o Tratado seja 

diferenciado dos costumes. Em segundo lugar, está a necessidade de os tratados serem 

firmados entre Sujeitos de Direito Internacional Público, ou seja, entre Estados, ou 

entre Estados e Organismos Internacionais. Por fim, o acordo deve produzir resultados 

jurídicos. A Assinatura e Ratificação de um tratado implicam, portanto, assunção de 

direitos e obrigações pelas partes envolvidas. Vale ressaltar, também, que para um 

tratado ser válido, este depende da expressão legítima da vontade do sujeito envolvido. 

No caso dos Estados nacionais, tal expressão da vontade se dá pela estrita observância 

das normas internas a respeito das convenções internacionais, dentre as quais se 

podem incluir a competência das autoridades e a existência de ratificação com 

observância às normas internas. 

 A formação dos tratados atravessa diversas formalidades que devem ser 

observadas durante a sua elaboração. Segundo a doutrina de Celso Albuquerque de 

Mello3, as fases a serem realizadas na consecução do documento são as seguintes: 

 

1.2.1. Negociação 

A Negociação é a fase inicial do processo de conclusão de um tratado. Ela é da 

competência do Chefe de Estado. Nessa etapa os representantes do Chefe de Estado, 

isto é, os negociadores, se reúnem com a intenção de concretizar a minuta de um 

documento, o qual será levado, posteriormente, à apreciação. A Negociação se 

desenvolve, na maioria das vezes, entre o Ministro do Exterior, ou seu representante, e 

o agente diplomático estrangeiro, que são assessorados por técnicos nos assuntos em 

discussão. Esta fase termina com a elaboração de um texto. 

 

1.2.2. Manifestação de Consentimento (Assinatura) 

O art. 11, da Convenção de Viena prevê que, 

                                                           
2 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 14 
3 MELLO, Celso Albuquerque de. Direito internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, v. I, p. 108 
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O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode 

manifestar-se pela assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do 

tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer 

outros meios, se assim for acordado. 

 

Após a redação do texto, os representantes precisam retornar para os seus 

respectivos países com o documento que foram por eles elaborados. Com efeito, a 

assinatura do texto traduz-se em ato importante na fase de elaboração de um tratado 

internacional por garantir às partes envolvidas a autenticidade e a definitividade do 

texto produzido, não sendo admitida posterior modificação, salvo se as partes 

acordarem novamente sobre o caso. Importante observar que durante o interregno de 

tempo compreendido entre a adoção do texto e a manifestação do consentimento, o 

tratado não obriga os Estados-Partes. Entretanto, a Convenção de Viena determina, em 

seu art. 18, que o Estado deve se abster da prática de atos que frustrem o objeto e a 

finalidade do tratado. É por meio da manifestação de consentimento que o Tratado 

atinge sua eficácia jurídica. Em regra, são as normas constitucionais dos países que 

determinam o procedimento interno que resultará no consentimento do Estado. 

 

1.2.3. Ratificação 

É a aprovação formal do tratado pelo Estado signatário. Esse ato informa às 

outras autoridades que o projeto de tratado foi assinado e aprovado pelo Chefe de 

Estado, e está pronto a gerar seus efeitos. O artigo 14 da Convenção de Viena dispõe, 

ipsis litteris. 

 

1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-

se pela ratificação: 

a) quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela 

ratificação; 

A Ratificação é ato discricionário e complexo, resultante da conjugação de 

duas vontades homogêneas. A Constituição da República Federativa do Brasil 
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estabelece, em seu artigo 84, inciso VIII, a competência privativa do Presidente da 

República para celebração de Tratados, Convenções, e atos internacionais, sujeito ao 

referendo do Congresso Nacional. Em complemento, o inciso I, do artigo 49, 

disciplina que é de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver 

definitivamente sobre esses documentos. Opinando favoravelmente, o Congresso 

Nacional expedirá Decreto Legislativo aprovando o Tratado, o que autoriza ao Chefe 

do Executivo ratificá-lo. Vencidos os trâmites administrativos e legislativos, é 

realizada a troca ou depósito dos atos de ratificação junto a um Estado, se acordo 

bilateral, ou Organização Internacional, se multilateral. Neste momento o Estado se 

obriga ante os outros signatários. Relevante colocação é de que o Estado pode não se 

obrigar na plenitude do texto acordado. A “ratificação com reserva”, nos Tratados 

multilaterais, significa que o signatário declara não aceitar uma, ou várias das 

disposições estipuladas, ou aceitá-las conforme uma determinada interpretação. A 

reserva será formulada nas fases de Assinatura ou Ratificação, e poderá ser retirada a 

qualquer momento. Com reserva, ou não, a Ratificação é irretratável. 

Ressalta-se que a vigência do tratado, e a produção de seus efeitos, só ocorrem 

após o depósito, obedecendo ao previsto no artigo 24, da Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados. 

 

1. Um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou 

acordadas pelos Estados negociadores. 

 

2. Na ausência de tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão 

logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos 

os Estados negociadores. 

3. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for 

manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em 

relação a esse Estado nessa data, a não ser que o tratado disponha de outra 

forma. 

4. Aplicam-se desde o momento da adoção do texto de um tratado as 

disposições relativas à autenticação de seu texto, à manifestação do 

consentimento dos Estados em obrigarem-se pelo tratado, à maneira ou à 

data de sua entrada em vigor, às reservas, às funções de depositário e aos 

outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do 

tratado. 
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1.2.4. Promulgação 

Esta fase ocorre, geralmente, após a troca ou depósito dos instrumentos de 

ratificação. Segundo Hildebrando Accioly4 é  

 

o ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o governo de um Estado afirma 

ou atesta a existência de um tratado por ele celebrado e o preenchimento 

das formalidades exigidas para sua conclusão, e; além disto, ordena sua 

execução dentro dos limites aos quais se estende a competência estatal. 

 

Os Tratados, até a Promulgação, apenas obrigam o País no âmbito externo, não 

sendo fonte de direito interno até a sua regular internalização, o que é feito por 

Decreto do Chefe do Executivo. 

1.2.5. Publicação 

É condição essencial para execução do Tratado no âmbito interno, atendendo a 

um dos requisitos de validade obrigatórios dos atos administrativos. 

 

1.2.6. Registro 

Todo Tratado celebrado por quaisquer dos membros integrantes das Nações 

Unidas deverá ser registrado junto à sua Secretaria, a fim de que os Estados signatários 

possam invocar para si todos os benefícios do acordo. Essa obrigatoriedade está 

elencada nos artigos 80 da Convenção de Viena, e 102 da Carta da ONU. 

 

1.3. ANULABILIDADES E NULIDADES 

 Tal qual contratos firmados entre particulares, os tratados podem conter vícios, 

os quais podem torná-los anuláveis ou nulos, de acordo com o tipo de vício que 

padeça. 

 As anulabilidades podem advir de irregular consentimento, que atinge 

diretamente a fase de Ratificação. Geralmente recai sobre a competência para a 

consecução do ato, desrespeitando norma constitucional interna. Por erro, quando uma 

das Partes supõe existir, no momento da contratação, determinado fato ou situação que 

constituía a base (essencial) do seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. O Erro 

                                                           
4 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 17ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 32 
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de Direito não escusa o Estado. Este não pode invocar o desconhecimento das regras 

de Direito Interno ou Internacional, a fim de anular um tratado. Por dolo, no caso de 

um Estado ser levado a concluir um acordo por ação fraudulenta da outra Parte. E por 

último, pela corrupção de representante de uma das Partes pela outra. A anulação tem 

efeitos ex-nunc e alcança apenas o Estado com consentimento viciado. A legitimidade 

para arguir a anulação é do Estado-vítima. 

 As nulidades nascem da coação ou conflito com norma imperativa de Direito 

Internacional. A coação recai sobre o representante do Estado (ameaça), ou sobre o 

próprio Estado (ameaça ou emprego de força), viciando a vontade. Há que se 

diferenciarem os efeitos da nulidade por coação ao representante, e por coação ao 

próprio Estado. Naquela, a nulidade só opera ao Estado que sofreu a coação; nesta, a 

nulidade é oponível erga omnes. No conflito com norma imperativa de Direito 

Internacional, Jus Cogens, o que ocorre é um objeto ilícito incluído no texto do 

tratado. A nulidade possui efeitos ex-tunc, como regra geral. Porém, não alcançará os 

atos praticados de boa-fé antes de invocação da nulidade. 

 

1.4. EXTINÇÃO 

 Pode-se afirmar que não existem contratos perpétuos. Os Tratados 

Internacionais seguem esta regra geral. Nesse contexto, a extinção pode se dar pela 

vontade das Partes, pela vontade unilateral de uma das Partes, ou por fatores 

independentes da vontade dos contratantes. 

 

1.4.1. Ab-rogação 

Os pactuantes podem, a qualquer momento, em acordo mútuo ou 

consentimento comum, declarar que o tratado está findo. 

 

1.4.2. Expiração do Termo Pactuado 

É a denominada ab-rogação predeterminada. O tratado possui prazo 

determinado de vigência. 
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1.4.3. Execução Integral do Objeto do Tratado 

Alcançado o objetivo proposto no acordo, não há lógica em dar continuidade à 

sua existência, já que seus efeitos foram exauridos. 

1.4.4. Tratado Posterior 

Vindo os contratantes a celebrarem novo pacto sobre o mesmo assunto, e este 

sendo incompatível com o anterior, haverá natural substituição do antigo tratado, 

extinguindo o mesmo. 

 

1.4.5. Condição Resolutiva 

O tratado pode conter cláusula relativa a um evento futuro predeterminado. 

Resolvido estará o pacto na superveniência de condição resolutiva. 

 

1.4.6. Caducidade 

Ocorre quando as Partes abandonam o cumprimento do tratado. 

1.4.7. Impossibilidade de Cumprimento 

Caso alguma das Partes se julgue incapacitada à cumprir o tratado, seja por 

perecimento ou desaparecimento supervenientes do objeto imprescindível ao seu 

cumprimento, o pacto estará extinto com relação à Parte impossibilitada de cumpri-lo. 

Se a incapacidade for resultante de uma violação, não poderá o Estado invocar esta 

causa como motivo determinante para extinção do Tratado. 

 

1.4.8. Rompimento das Relações Diplomáticas 

Sendo essencial a relação diplomática entre as Partes para a consecução do 

tratado, este estará extinto para os Estados que tiverem rompido suas relações durante 

a vigência do contrato. 

 

2. RELAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E INTERNO 

Tema ainda bastante controvertido tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, é a 

conexão existente entre as normas internacionais, advindas dos acordos, e o Direito Interno de 

cada País. Segundo Virgínia Leary5,  

 

                                                           
5 LEARY, Virgínia APUD MEDEIROS, Fábio Andrade 
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A relação entre Direito Internacional e Direito Interno no passado era 

fundamentalmente um interessante problema teórico, que instigava os estudiosos do 

direito em debates puramente doutrinários: essa relação, hoje, transformou-se em um 

importante problema prático, primeiramente em face da crescente adoção de 

tratados, cujo escopo é não mais a relação entre Estados, mas a relação entre Estados 

e seus próprios cidadãos. 

 

Embora não desejáveis, porém previsíveis, os conflitos entre o Direito Internacional e 

o Interno ocorrem com relativa frequência. Os nacionais das Partes, ou os próprios Estados, 

podem se encontrar em situações que coloquem em rota de colisão as duas regras. 

Longe de pacificar as dissonâncias, os doutrinadores se debruçaram sobre o problema 

e discorreram sobre diversas teorias, das quais se destacam duas: Monista e Dualista. Essas 

doutrinas, antagônicas, ocupam-se em estudar a dinstinção e independência entre as regras 

alienígenas e pátrias. 

 

2.1. TEORIA MONISTA 

Os defensores dessa corrente sustentam a existência de apenas uma ordem 

jurídica. O Direito Internacional e o Pátrio são uno, constituindo o mesmo 

ordenamento jurídico. Embora façam parte de um único sistema, as normas são 

distintas entre si, o que nos remete ao problema de aplicação ao caso concreto. 

Suscitado o conflito, que norma deverá ser aplicada? Socorre-nos dois entendimentos. 

Hegel defende o Monismo Nacionalista, no qual a soberania do Estado é 

irrestrita e absoluta. Fundamenta sua idéia no fato de que as normas de Direito 

Internacional tem sua eficácia retirada do Direito Interno, mais precisamente da 

Constituição, que autoriza a sua internalização. Afirma, também, que o cumprimento 

dos Tratados é ato discricionário, sendo o Estado livre para determinar que obrigações 

devam ser cumpridas. No conflito de normas, deverá ser aplicado o Direito Interno em 

virtude da sua primazia sobre a norma externa. 

Por outro lado, Kelsen apresenta o Monismo Internacionalista, no qual as 

normas de Direito Internacional possuem primazia sobre as de Direito Interno. Baseia 

a sua visão na expressão da vontade do Estado em se submeter a uma norma acordada, 

obrigando-se segundo o princípio do pacta sunt servanda. De acordo com essa teoria, 

o Direito Internacional (Direito das Gentes) limitaria a soberania dos Estados 

determinando, inclusive, a inaplicabilidade das normas internas se contrárias às 
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acordadas. Pontes de Miranda6 ensina que os Estados estão inseridos dentro de uma 

comunidade supra-Estatal.  

 

A comunidade supra-estatal não se identifica com a comunidade dos 

Estados. A realidade mostra que é superficial e errada a identificação. Não 

só os Estados são elementos da comunidade supra-estatal. A comunidade 

dos Estados não tem outro sentido que o de parte da comunhão supra-

estatal. A aparição de um Estado é, para a ordem jurídica supra-estatal e 

interestatal, como o nascimento do indivíduo para a ordem jurídica interna 

ou inter-estatal. 

 

Apesar desse dissenso, a jurisprudência internacional reconhece 

invariavelmente a primazia do Direito Internacional sobre o Direito Interno quando 

ocorrer conflito entre ambos. Esse caráter de preeminência do Direito Internacional foi 

declarado em parecer pela Corte Permanente de Justiça Internacional, em 1930, nos 

seguintes termos “É princípio geralmente reconhecido, do direito internacional, que, 

nas relações entre potências contratantes de tratado, as disposições de lei interna não 

podem prevalecer sobre o tratado”. 

 

2.2. TEORIA DUALISTA 

Para os dualistas o Direito Internacional e o Direito Interno compõem ordens 

jurídicas distintas e independentes entre si. As regras internacionais para terem 

eficácia deverão ser internalizadas, isto é, passar por um processo de incorporação ao 

Direito Interno de cada País. Dependendo do modelo de Dualismo que se adote, 

Radical ou Moderado, a internalização só se fará por meio de Lei, ou ato infralegal, 

respectivamente. Tem-se, então, que o processo acaba por nacionalizar as normas 

internacionais, momento em que passa a obrigar os nacionais das Partes contratantes. 

Emergem, por conseguinte, duas conclusões lógicas: no Dualismo não há conflito, 

exceto no caso concreto, entre os ordenamentos, devido à independência que guardam 

entre si; não há supremacia do regramento de Direito Internacional sobre o de Direito 

Interno, em virtude da obrigatoriedade de internalização daquele, ato que transforma o 

acordo em norma de Direito Interno. 

O Brasil filia-se à corrente moderada do Dualismo, ressalvados os tratados que 

versem sobre Direito Humanos, que deverão ter rito análogo aos das Emendas 

                                                           
6 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967, p. 64/65 
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Constitucionais. Há que se fazer uma pequena digressão sobre o tema. Embora adote o 

Dualismo Moderado, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 98, prevê 

expressamente que os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a 

legislação tributária interna. É característica intrínseca ao Monismo Internacionalista! 

A legislação se refere aos acordos de bitributação nos quais o Brasil é Parte. Para 

alguns doutrinadores não se trata de supremacia da ordem internacional, porém um 

conflito aparente de normas ordinárias, o qual se resolveria pela aplicação do princípio 

da especialidade. Controvérsias à parte, é cediço, pois, que o Brasil flerta com as duas 

correntes do Dualismo, tendo o Monismo como pano de fundo nos acordos referentes 

à tributação. 

Vencida a fase de explanação sobre a Teoria Geral dos Tratados, passa-se a discorrer 

sobre os elementos históricos, jurídicos, teóricos e filosóficos do Constitucionalismo e a sua 

mais recente vertente: o Neo-Constitucionalismo. 

 

3. CONSTITUCIONALISMO 

Constitucionalismo é o movimento social, político, jurídico e ideológico, a partir do 

qual emergem as Constituições Nacionais. Em termos genéricos e supranacionais, constitui-se 

parte do estabelecimento de normas fundamentais de um ordenamento jurídico de um Estado, 

localizadas no topo da pirâmide normativa. O Constitucionalismo moderno, na magistral 

síntese de José Joaquim Gomes Canotilho7, é a  

 

teoria que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos 

direitos em dimensão estruturante da organização política-social de uma 

comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica 

específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de 

constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma 

teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do 

liberalismo. 

 

3.1. HISTÓRICO 

A evolução histórica do Constitucionalismo emerge de um princípio basilar: a 

limitação do poder dos governantes. Em seus primórdios os povos se organizavam por 

meio de regras não escritas, emanadas pelos líderes dos clãs. No Medievo, o 

Absolutismo se impõe como regime de governo. Os Reis-Deuses possuíam poder 

                                                           
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., p. 51 e 218 
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absoluto e ilimitado amparados pela Igreja. A opressão do regime faz nascer 

movimentos em busca de liberdades civis e garantia de direitos fundamentais. 

Aparecem os primeiros documentos escritos tutelando os novos anseios sociais. 

Contemporaneamente, as Constituições protegem os direitos fundamentais, sociais, 

difusos e coletivos, além de limitar o poder do Estado. 

 

3.1.1. Constitucionalismo Primitivo 

Pode-se tomar como maior expoente desse período a organização social do 

povo Hebreu. Este era dividido em 12 Tribos. Embora cumprissem funções diferentes 

dentro da sociedade hebreia, todas se submetiam a apenas uma lei: Jeová era a fonte de 

todo o Direito. Eram normas consuetudinárias de convivência emanadas por Deus, as 

quais eram disseminadas e aplicadas pelos Profetas, os únicos legitimados do povo 

para tal mister. 

 

3.1.2. Constitucionalismo Antigo 

No Século V a Grécia não existia como Estado unificado. Era formada por 

Cidades-Estados que possuíam sua própria organização político-social-econômica. Tal 

qual os Hebreus, não possuíam regras escritas, sendo o Direito baseado nos costumes, 

visando, apenas, à limitação do poder dos governantes. Diferentemente de seus 

antecessores, os “cidadãos gregos” participavam ativamente da vida política, votando 

e sendo votado para as principais funções administrativas de Estado. Cabe ressaltar 

que a Democracia Ateniense era direta. Após a vitória de Clístenes em revolta popular 

contra o último tirano grego Hípias, em 510 a.C., Atenas foi dividida em dez unidades 

denominadas demos. Os cidadãos atenienses, considerados os homens maiores de 18 

(excluem-se mulheres, estrangeiros e escravos), participavam da Eclésia (Assembleia 

do Povo). Embora apenas 10% (dez por cento) da população participassem das 

decisões, a Democracia ateniense é considerada o embrião das democracias 

contemporâneas. 

 

3.1.3. Constitucionalismo Moderno 

Como já visto, a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, foi 

um período extremamente conturbado nas relações sociais e políticas. O Regime 

Absolutista ascende em contraposição ao Feudalismo. A Igreja, autoproclamada 

guardiã do direito, moral e bons costumes, passa a apoiar os novos soberanos que, por 
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sua vez, se dizem escolhidos pelo poder divino, não estando, portanto, seu poder 

terreno limitado pela vontade dos homens. A insatisfação social advinda do arbítrio 

dos governantes não tardou a florescer. Já no início do Século XIII, os Barões ingleses 

contrários às medidas tomadas pelo Rei João Sem Terra, praticamente o obrigam a 

assinar a Magna Carta em 1215, garantindo o direito de petição, o livre acesso à 

Justiça e o Habeas Corpus.  

Em 1628, sob o reinado de Carlos I, da Inglaterra, foi redigido pelo Sir Edward 

Coke a Petition of Rights em resposta às medidas anunciadas pelo soberano. 

Empréstimos compulsórios, em virtude da vedação, pelo Parlamento, às verbas 

públicas para a política exterior, e a obrigatoriedade, para os súditos, de abrigar as 

tropas inglesas em suas próprias casas, foram o estopim para a consecução do 

documento. Nele estava previsto que nenhum tributo poderia ser cobrado sem 

autorização do Parlamento; nenhum súdito poderia ser preso sem motivo justo (justa 

causa para condenação, e utilização do Habeas Corpus como instrumento de tutela do 

direito de ir, vir, e permanecer); nenhum soldado inglês poderia ser aquartelado nas 

casas dos cidadãos. 

Com o fim da Revolução Gloriosa (1688-1689), na Inglaterra, ascendem ao 

trono os protestantes Guilherme III e Maria II. A revolução deixa várias importantes 

consequências, entre elas o fim do absolutismo inglês, aumento do poder do 

Parlamento, e estabilidade política e econômica, fatos que pavimentaram o caminho da 

Inglaterra rumo à Revolução Industrial. A fim de sedimentar a nova ordem, o 

Parlamento elabora a Bill of Rights, de 1689, o qual declarava os direitos e liberdades 

dos súditos, sucessão da Coroa, impunha limites ao poder monárquico, aumentava o 

poder do Parlamento, e instituía eleições livres. Foi o primeiro documento escrito que 

garantia a participação popular por meio de representação parlamentar. 

Mesmo com os palpáveis avanços na limitação de poderes absolutos e garantia 

de direitos, até o momento não havia nenhum documento escrito (a Constituição de 

San Marino em vigor desde 1600 não é escrita) que pudesse ser identificado como 

uma Constituição propriamente dita. Esse quadro começa a se alterar em 1787. 

Ao longo dos Séculos XVII e XVIII a Inglaterra se afundou em guerras na 

Europa, levando o País quase à bancarrota. Necessitando de recursos, inicia uma 

política econômico-cambial extremamente dura com suas colônias. Particularmente 

nos Estados Unidos, a Lei do Açúcar (1764), a Lei do Selo (1765), e a Lei Chá (1773) 

eram por demais danosas à economia das 13 colônias. Inconformados e fortemente 



26 

inspirados pelos ideais iluministas em ebulição na Europa, os nativos americanos 

iniciam a Revolta do Chá (Boston Tea Party). Em resposta, os ingleses fecham o porto 

de Boston e impõem as chamadas Leis Intoleráveis. Mas a semente da independência 

já estava cultivada, e em 4 de Julho de 1776, no Segundo Congresso da Filadélfia, é 

redigida e aprovada a Declaração de Direitos da Virgínia, que rompia definitivamente 

com a Coroa Inglesa. Não reconhecendo as resoluções do Congresso, a Inglaterra entra 

em guerra com as 13 colônias. Derrotada, reconhece a independência dos Estados 

Unidos em 1783. Em 1787, em Convenção Constitucional realizada na cidade da 

Filadélfia, é aprovada e promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América 

baseada nos ideais iluministas. Foi implantada a forma de governo de República 

Federativa, garantidos a propriedade privada e direitos individuais do cidadão, e a 

manutenção da escravatura. É a Constituição escrita mais antiga da história. 

Do outro lado do Atlântico, a França, imersa em dívidas após a Guerra dos Sete 

Anos e apoio à Guerra de Independência dos Estados Unidos, era pressionada, pela 

população massacrada pela fome e a ascendente burguesia comercial, por reformas. 

Em 1789, a França ainda era uma Monarquia Absolutista, distribuindo benesses às 

classes feudais, aristocráticas e eclesiásticas, em detrimento dos menos privilegiados. 

As regalias concedidas aos Nobres e à Igreja, a situação financeira do Estado, a 

insatisfação popular, tudo isso aliado à crescente filosofia iluminista, culminaram na 

Revolução Francesa. Assevera Luiz Roberto Barroso 8  que “a crise financeira do 

Estado francês, agravada por seu apoio à guerra de independência americana, foi a 

causa direta dos eventos que culminaram com a Revolução”. De fato, a Revolução não 

tinha o objetivo de derrubar a Monarquia como forma de governo, porém o Ancien 

Régime, através dos novos princípios de Liberté, Égalité, Fraternité. Em 2 de Outubro 

de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, formada por 

membros do Terceiro Estado, vota definitivamente e promulga a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, que define os direitos individuais e coletivos dos 

seres humanos como universais. Este documento viria a se tornar o preâmbulo da 

Constituição Francesa de 31 de Março de 1791. Esta, tal qual a sua predecessora 

americana, garantiu os direitos civis e políticos, liberdade de expressão e religiosa, e 

vedação ao livre arbítrio do soberano, o qual deveria se submeter à vontade do povo, e 

instituiu a Monarquia Constitucional. 

                                                           
8 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011 
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3.1.4. Constitucionalismo Contemporâneo 

A fase atual do Constitucionalismo não inova nos conceitos básicos herdados 

das Constituições americana e francesa. Nesse momento o que se busca é afirmação da 

superioridade da Lei Maior, naquilo que Bulos denomina de “totalitarismo 

constitucional”, consectário da idéia de Constituição Programática. A supremacia da 

Constituição já havia sido afirmada no célebre caso Marbury vs. Madison (1803) em 

sede de controle de constitucionalidade. Principalmente após a Grande Guerra, 

ecoaram vozes uníssonas na realização dos direitos fundamentais. O mundo estava 

saindo do autoritarismo e tirania incrustados nas almas de uns poucos governantes, 

para respirar ares democráticos e de liberdade. Essa profunda transformação social 

refletiu diretamente nos direitos já conhecidos. Segundo a doutrina contemporânea do 

Constitucionalismo, a democracia e liberdade plenas só poderão ser alcançados através 

de uma Constituição forte e dirigente, que contenha metas a serem atingidas e 

programas a serem implantados pelos governantes. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela 

Organização das Nações Unidas, em 10 de Dezembro de 1948, os direitos inerentes ao 

ser humano foram positivados e organizados para sua melhor implantação. Divididos 

didaticamente em “gerações”, esses direitos devem ser parte integrante das Cartas 

Constitucionais de cada Estado, se este desejar se constituir em um genuíno Estado 

Democrático de Direito. A tutela da vida e direitos individuais, acesso à política e 

programas sociais, direito a um meio ambiente saudável e sustentável são 

imprescindíveis à formação do Welfare State. Pode-se afirmar que Países que não 

prezam pela implantação de políticas de direitos humanos, ou que frequentemente as 

desrespeitam, sofrem repúdio e sanções de Órgãos Internacionais, bem como de outros 

Estados. Não são raras as denúncias nos acordos internacionais firmados com esses 

Países. Está posta a importância da afirmação, implantação, gerenciamento, 

cumprimento e positivação nas Cartas Constitucionais de todas as gerações de direitos. 

 

3.1.5. O Constitucionalismo no Brasil 

Fazendo ressalvas à Constituição Polaca de 1937 e a Constituição de 1967, 

outorgadas em regime de exceção, pode-se vislumbrar três fases distintas no 

Constitucionalismo brasileiro de acordo com os valores políticos, jurídicos e 

ideológicos perseguidos.  
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A Constituição Imperial de 1824 foi bastante influenciada pela francesa no que 

se refere à garantia aos direitos individuais e políticos. Porém, sob a batuta de 

Benjamin Constant, foi desvirtuado o clássico modelo da Tripartição dos Poderes de 

Montesquieu ao ser adicionado um “quarto poder” sob a titularidade do Imperador. 

Embora, formalmente, as instituições fossem independentes entre si, na prática o 

monarca possuía poder absoluto através do Poder Moderador que, dentre outras 

prerrogativas, poderia alterar decisões judiciais e parlamentares que não lhe 

agradassem. 

Com o advento da República, houve uma mudança radical nos valores e 

princípios da organização estatal. Rui Barbosa, entusiasta da organização norte-

americana, tratou de transformar o Brasil em uma República Federativa, com sistema 

de governo Presidencialista. Retoma-se a divisão clássica dos Poderes da República, e 

cria-se o Supremo Tribunal Federal. 

A fase social é inaugurada com a Constituição de 1934 que, não obstante os 

grandes avanços sociais propostos, foi promulgada em um cenário de caos político e 

social, o que reduziu sobremaneira a sua eficácia. Inspirada na Constituição de 

Weimar de 1919, além de manter a organização do Estado como já prevista por 

Montesquieu, alçava à matéria constitucional os valores sociais do trabalho, liberdade 

sindical, sufrágio universal sem discriminação de sexo, proibição de prisão por dívida, 

assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes, amparo à educação e maternidade, 

e instituição do salário mínimo. 

Após um negro período na história mundial, é promulgada a Constituição de 

1946. Esta retorna o Brasil aos valores e organização propostos em 1934 com algumas 

nuances novas. Instituía a proibição da pena de morte e a individualização da pena. 

Desembarcamos em 1988. Após 21 anos de ditadura militar, em 5 de Outubro, 

a Assembleia Nacional Constituinte, sob a presidência do Sr. Ulisses Guimarães, 

promulga a Constituição Cidadã. Já no Preâmbulo podemos vislumbrar os objetivos 

gerais a serem perseguidos pela República, quais sejam, o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida. Corroborando o 

Preâmbulo, os Títulos I e II estabelecem os Princípios Fundamentais do Estado e os 

Direitos e Garantias Fundamentais do cidadão. Outros direitos e garantias estão 

espalhados pelos 250 artigos que a compõe. Não há precedentes históricos no Brasil de 
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uma Constituição tão abrangente no que tange à tutela de direitos. É uma Constituição 

dirigente, como defende Canotilho, e programática. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que as duas primeiras fases, a imperial e 

instauração da República, se preocuparam muito mais com a organização estrutural do 

Estado do que com a implantação e efetivação de direitos. Vencidos os obstáculos, por 

influências ou eventos externos, e por que não dizer, pela crescente conscientização 

política da sociedade como um todo, os direitos e garantias fundamentais foram 

paulatinamente sendo introduzidos nos textos constitucionais, até chegar ao ápice na 

Constituição de 1988. 

 

4. NEO-CONSTITUCIONALISMO 

O Neo-Constitucionalismo surge a partir da segunda metade do Século XX. Pode ser 

definido como um movimento de revalorização do Direito Constitucional baseado no 

desenvolvimento dos direitos fundamentais e força normativa da Constituição. Para melhor 

entender o assunto, se faz necessária uma pequena explanação sobre a trajetória e as 

mudanças de paradigmas do Direito Constitucional na Europa e no Brasil nas últimas 

décadas. 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

Imediatamente após o término da Segunda Grande Guerra, a Europa passa por 

um processo de reconstitucionalização. A aproximação das idéias de 

constitucionalismo e de democracia produziu uma nova forma de organização política, 

que atende por nomes diversos: Estado Democrático de Direito, Estado Constitucional 

de Direito, Estado Constitucional Democrático. Segundo Daniel Sarmento9,  

 

As constituições europeias do 2º pós-guerra não são cartas procedimentais, 

que quase tudo deixam para as decisões das maiorias legislativas, mas sim 

documentos repletos de normas impregnadas de elevado teor axiológico 

que contém importantes decisões substantivas e se debruçam sobre uma 

ampla variedade de temas que outrora não eram tratados pelas 

constituições. 

 

                                                           
9 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/73066241/04-O-Neoconstitucionalismo-No-Brasil-riscos-e-Possibilidades-Daniel-Sarmento - Acesso 

em: 18 de jan 2017 
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A principal referência constitucional é a Lei Fundamental de Bonn (1949) em 

conjunto com a instalação do Tribunal Constitucional Federal (1951). Seguindo a 

mesma trilha, a Itália promulga sua Constituição em 1947, e instala a Corte 

Constitucional em 1956. Na década de 1970, Portugal (1976) e Espanha (1978) se 

redemocratizam e promulgam suas novas ordens constitucionais. Tardiamente, o 

Brasil passa a ter a sua Carta Constitucional em 1988 após o processo de 

redemocratização ocorrido em 1985. 

4.2. MARCO FILOSÓFICO 

O marco filosófico do novo direito constitucional é o Pós-Positivismo. Para 

caracterização desse marco há que se colocar em discussão dois paradigmas opostos 

para o Direito: o Jusnaturalismo e o Positivismo. O Jusnaturalismo é fundado na 

crença em princípios de justiça universalmente válidos, aproximando a razão e a lei. 

Foi o grande impulsionador das revoluções liberais dos Séculos XVIII e XIX, 

chegando ao seu apogeu com as Constituições escritas. Porém, esse modelo é 

considerado metafísico por natureza, carecendo de objetividade científica. Para 

preencher essa lacuna, surge o Positivismo no final do Século XIX. Esse novo modelo 

equipara o Direito à lei, afastando qualquer carga valorativa na aplicação do Direito. 

Sua decadência ocorre com a derrota do Fascismo e Nazismo na Europa. 

 Superado o Jusnaturalismo, e fracassado o Positivismo, abrem-se as portas para 

novas reflexões e aplicações do Direito. O Pós-Positivismo, longe de relegar a 

segundo plano o ordenamento jurídico posto, não se manifesta apenas pela legalidade 

estrita, nem tampouco recorre à metafísica, a fim de fazer uma valoração moral do 

Direito. Segundo Barroso10,  

 

A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas 

por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou 

personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias ricas e 

heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-

se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas 

relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da 

argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica 

constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos 

fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse 

ambiente, promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia. 

                                                           
10 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. San Francisco, USA, p. 6 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

No plano teórico, três grandes transformações subverteram o conhecimento 

convencional relativamente à aplicação do Direito Constitucional: o reconhecimento 

de força normativa à Constituição; a expansão da jurisdição constitucional; e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

 

4.3.1. Força Normativa da Constituição 

Até meados do Século XX, a Constituição era encarada apenas como um 

documento político, deixando margem para a discricionariedade do Poder Público, ou 

a conformação do legislador, a concretização das propostas previstas no texto. Essa 

visão é alterada com a reconstitucionalização ocorrida no segundo pós-guerra. Passou-

se a reconhecer a imperatividade normativa e o caráter vinculativo e obrigatório de 

suas disposições. 

 

4.3.2. Expansão da Jurisdição Constitucional 

Até 1945 a supremacia do Poder Legislativo na Europa era a regra. No final da 

década de 1940 essa lógica é invertida. A promulgação das novas Constituições 

incluindo a tutela dos direitos fundamentais, e a criação dos Tribunais Constitucionais, 

elevou o Judiciário a guardião e intérprete dessas normas, tornando o sistema imune ao 

alvedrio do poder político. 

 

4.3.3. Nova Interpretação Constitucional 

No modelo hermenêutico clássico, derivado do Positivismo jurídico – que 

prega um sistema fechado, com regras suficientes para disciplinar, de maneira 

uniforme e integral, o pluralismo dinâmico das relações sociais –, a resposta para os 

problemas está contida no próprio sistema jurídico e o intérprete desempenha uma 

função meramente subsuntiva, simples aplicação das normas ao fato social. Para esse 

modelo, a interpretação é uma operação neutra, desprovida de valoração subjetiva e 

liberta da influência de qualquer outro subsistema. Prevalecem as interpretações 

lógica, gramatical e histórica. 

No modelo hermenêutico Pós-positivista, marco filosófico do Neo-

Constitucionalismo, o intérprete torna-se coparticipe do processo de criação do Direito 

– complementando o trabalho do legislador –, ao atribuir carga valorativa para as 

cláusulas abertas e ao realizar escolhas dentre soluções normativas possíveis. Nesse 
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modelo, a norma em abstrato não contém todos os elementos necessários a sua 

aplicação. Há expressões de tessitura aberta (cláusulas gerais ou conceitos jurídicos 

indeterminados, como ordem pública, interesse social e boa-fé), que fornecem um 

mínimo de significação a ser completado pelo intérprete. Essas cláusulas abertas 

exigem a valoração de fatores presentes na realidade fática para definir o sentido e o 

alcance da norma. Como a solução não se encontra integralmente no plano normativo, 

mas também no plano fático e axiológico, a função do intérprete não será de mera 

subsunção, mas de integração do comando normativo a partir de sua própria 

experiência. 

Diante de exposto, pode se extrair as principais características do Neo-

constitucionalismo que engloba o 

➢ Reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua 

importância no processo de aplicação do Direito; 

➢ Rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a métodos ou “estilos” mais abertos 

de raciocínio jurídico: ponderação, tópica, teoria da argumentação etc.; 

➢ Constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e valores 

constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos os 

ramos do ordenamento; 

➢ Reaproximação entre o Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior da 

Filosofia nos debates jurídicos; e 

➢ Judicialização da política e das relações sociais, com um significativo deslocamento de 

poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário. 

 

4.4. NEO-CONSTITUCIONALISMO NO BRASIL 

O Neo-Constitucionalismo só desembarca no Brasil com a Constituição de 

1988. Antes da promulgação da atual Carta Constitucional, as Constituições eram 

apenas documentos formais, sem força normativa alguma. A lei prevalecia sobre estas 

e, não raramente, os atos administrativos do Poder Público possuiam precedência 

sobre as leis. 

A Assembleia Constituinte de 1988 rompe com esse paradigma promulgando 

uma Constituição contendo um amplo elenco de direitos fundamentais e cláusulas 

pétreas, visando à proteção do próprio texto constitucional, reforçando o Poder 

Judiciário diante da inafastabilidade da tutela judicial, corroborando e aperfeiçoando o 
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sistema de controle constitucional. Segundo Barroso11, há dois momentos distintos do 

Neo-Constitucionalismo no Brasil: o constitucionalismo de efetividade e o pós-

positivismo constitucional. No primeiro advoga que, sendo a Constituição uma norma 

jurídica, deve ser aplicada rotineiramente pelos magistrados ao caso concreto. O que 

hoje parece óbvio, antes era impensável em virtude da cultura jurídica posta. A 

efetivação dos direitos previstos constitucionalmente dependia, quase que 

exclusivamente, da boa vontade dos legisladores e do Poder Público. Num segundo 

momento, Paulo Bonavides e o ex-Ministro do STF Eros Grau, em suas obras, trazem 

à luz a teoria do Pós-positivismo, fortemente influenciados pelas idéias de Ronald 

Dworkin e Robert Alexy. Na nova fase, enfatiza-se o caráter normativo e a 

importância dos princípios constitucionais, baseados na ponderação de interesses, 

proporcionalidade e eficácia dos direitos fundamentais. 

As mudanças nos paradigmas tem se refletido nos julgados do Supremo 

Tribunal Federal no que se refere à tutela dos direitos sociais (Petição 1.246 MS/SC, 

AI em RE 271.286/RS e 410.715-5), reconhecimento da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais (RE 158.215-4/RS, 161.243-6/DF, 201.819/RJ), e a superação 

da visão kelseniana da jurisdição constitucional, que equipara o magistrado ao 

legislador negativo. 

 

5. OS TRATADOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Explanadas as noções acerca dos Tratados Internacionais e Constitucionalismo 

(incluindo-se o Neo-Constitucionalismo), necessárias à compreensão do tema, passaremos ao 

estudo do objeto desse trabalho, qual seja a análise dos tratados dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, sua incorporação, posicionamento doutrinário e jurisprudencial nos 

eventuais conflitos com as normas de Direito Interno, e sua hierarquia. Embora o 

procedimento geral para internalização de qualquer tratado seja o mesmo, os que versam 

sobre Direitos Humanos, em virtude de comando constitucional, possuem certas 

peculiaridades, as quais serão vistas em tópico apartado. 

 

5.1 INCORPORAÇÃO 

Os Tratados, como contratos que são, devem se adequar aos três planos dos 

negócios jurídicos, quais sejam a existência, validade e eficácia, a fim de que sejam 

recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro. O plano da existência determinará 
                                                           
11 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1996 
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se todos os procedimentos legais para a formação dos tratados foram observados. O 

processo de formação, como já explicado na Teoria Geral, passa pela Negociação, 

Assinatura, Ratificação, Promulgação, Publicação e Registro. Cumpridos os requisitos, 

pode se afirmar que o Pacto existe no mundo jurídico. O plano da validade informa 

que o ato está pronto a gerar seus efeitos. O ato será válido se não padecer de nenhum 

vício que possa maculá-lo, causando sua invalidade. A manifestação de vontade 

viciada, incompetência legal, fraude, dolo, coação, erro, simulação atingem 

diretamente o plano da validade, tornando o ato nulo ou anulável conforme o vício 

apresentado. O plano da eficácia identifica se o Pacto repercute juridicamente na 

sociedade; se o acordado possui relevância social e alcança os objetivos por ele 

pretendidos. Só será verificado após a entrada em vigor do acordo. Cumprido os 

requisitos, o acordo se torna ato jurídico perfeito pronto a ingressar no ordenamento 

jurídico. 

Segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência, o Brasil se alinha à corrente 

Dualista (exceção é o artigo 98, do CTN). Na Carta Rogatória 8.279, de relatoria do 

Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal corroborou este entendimento, 

pois conforme a Constituição da República, não se pode admitir que um tratado seja 

recepcionado automaticamente e aplicado no âmbito doméstico sem que tenha sido 

submetido ao ciclo de sua transposição. Pedimos venia para transcrever um trecho do 

voto do eminente relator. 

 

Não obstante a controvérsia doutrinária em torno do monismo e do 

dualismo tenha sido qualificada por CHARLES ROUSSEAU (Droit 

International Public Approfondi, p. 3/16, 1958, Dalloz, Paris), no plano do 

direito internacional público, como mera discussion d’école, torna-se 

necessário reconhecer que o mecanismo de recepção, tal como disciplinado 

pela Carta Política brasileira, constitui a mais eloqüente atestação de que a 

norma internacional não dispõe, por autoridade própria, de exeqüibilidade e 

de operatividade imediatas no âmbito interno, pois, para tornar-se eficaz e 

aplicável na esfera doméstica do Estado brasileiro, depende, 

essencialmente, de um processo de integração normativa que se acha 

delineado, em seus aspectos básicos, na própria Constituição da República. 

 

Perquirida a teoria geral dos tratados, resta imperioso agora que seja analisado 

como se dá o trâmite de internalização dos Tratados no Brasil. Antes de explanar o 
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referido item, deve-se salientar a dimensão deste procedimento, pois é caracterizado 

como ato complexo que envolve a manifestação de vontade tanto do Poder Executivo, 

quanto do Poder Legislativo, sendo autêntica aplicação do sistema de checks and 

balances. Esclarecedora nessa senda é a lição de Piovesan12, in verbis: 

 

Se consagra, assim, a colaboração entre o Executivo e o Legislativo na 

conclusão de tratados internacionais, que não se aperfeiçoa enquanto a 

vontade do Poder Executivo, manifestada pelo Presidente da República, não 

se somar à vontade do Congresso Nacional. Logo, os tratados 

internacionais demandam, para seu aperfeiçoamento, um ato complexo, no 

qual se soma à vontade do Presidente da República, pela celebração, e a do 

Congresso Nacional, pela aprovação, mediante decreto legislativo. Vale 

ressaltar ainda, que no Direito brasileiro, a união de vontades entre 

Executivo e Legislativo esteve presente no texto de todas as Constituições 

de outrora, para a conclusão de tratados internacionais. 

 

Em vista da complexidade do ato, inicia-se sua exposição, a começar pela fase 

de Negociação, que normalmente fica a cargo dos representantes do Chefe do 

Executivo, quais sejam o Ministro de Estado das Relações Exteriores, ou Chefes de 

Missão Diplomática. Isto ocorre porque não é sempre que o Chefe do Executivo 

poderá comparecer a todos os eventos internacionais e das correspondentes tratativas. 

Após toda a discussão e negociação, se as partes estiverem todas de acordo, o 

documento será assinado para ser confirmada a ciência de todos sobre o teor do 

tratado, sem que, todavia, possua o condão de obrigar as partes ao seu imediato 

cumprimento. O representante retorna e submete o tratado ao crivo do Ministro das 

Relações Exteriores (caso não tenha sido o representante), que se o aprovar, elaborará 

exposição de motivos para apresentá-lo ao Presidente da República. Finalmente, caso 

este também concorde, o projeto é enviado ao Congresso Nacional. 

A Câmara dos Deputados faz a primeira análise do texto, enviando, 

posteriormente, ao Senado Federal. A análise em cada uma das casas passará, 

obrigatoriamente, por duas comissões parlamentares: a de Relações Exteriores e a 

Comissão de Constituição e Justiça. Havendo necessidade, outras comissões poderão 

avaliar o texto. Procede-se então ao exame dos aspectos materiais e formais do tratado, 

como o seu mérito e eventuais vícios de consentimento, ou incongruências com a 

                                                           
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 82 
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legislação nacional. Com as análises prontas, ocorre a votação que deve ser por 

maioria absoluta dos presentes (exceto nos tratados que versarem sobre Direitos 

Humanos), e caso seja aprovado o presidente do Senado Federal promulga um Decreto 

Legislativo, que deve ser publicado no Diário Oficial da União. 

Tem-se início a fase da Ratificação externa, que pode se dar de duas formas: se 

Tratado bilateral, ocorre a troca dos instrumentos de ratificação em cerimônia formal e 

lavra-se uma ata ou protocolo, nos idiomas dos contratantes e ainda um outro 

(usualmente o francês), que é assinada e selada; caso seja um Tratado multilateral, há 

o depósito da Carta de Ratificação junto ao Estado ou Organização Internacional 

depositário, ressalvando que normalmente estes tratados somente entram em vigor 

após um determinado número de depósitos (previsto no próprio tratado). Ressalta-se 

que a produção de efeitos em âmbito internacional ocorre nesta fase de Ratificação 

externa, pois é neste momento que o Estado obriga-se juridicamente em cumprir o 

Tratado no cenário internacional. 

Por fim, não há nenhuma previsão legal ou constitucional, mas o costume 

brasileiro indica que o Presidente da República deve expedir um decreto de execução, 

aonde conste o teor do tratado, que deve ser publicado no Diário Oficial da União. 

Somente depois do referido decreto é que o Tratado restará incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro e poderá produzir seus efeitos e deter exigibilidade 

legal. 

 

5.2. CONFLITOS E HIERARQUIA 

A corrente Dualista informa que os Tratados Internacionais convivem 

harmonicamente com as normas de Direito Interno. Porém, há casos em que 

inevitavelmente os dois comandos podem conflitar, restando dúvidas de qual diploma 

deve ser aplicado. A Constituição de 1988 é silente sobre o tema, restando aos 

Tribunais, em particular a nossa Corte Suprema, a definição dos critérios a serem 

utilizados em eventuais conflitos entre as normas internacionais e internas. Conforme 

prevê a alínea b), do inciso III, do artigo 102, da Constituição, o Supremo possui 

competência para julgar as controvérsias advindas da declaração de 

inconstitucionalidade de Tratados Internacionais. A jurisprudência e a doutrina, como 

regra geral, acolhem a tese de que os acordos internacionais possuem a mesma 

hierarquia jurídica das leis infraconstitucionais. Embora seja este o norte a ser seguido, 

vejamos suas particularidades, caso a caso. 
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5.2.1. Tratados Comuns conflitantes com a Constituição 

Entendido Tratados Comuns como aqueles não acordados sobre Direitos 

Humanos, a posição doutrinária e do Supremo Tribunal Federal é de dar supremacia à 

Constituição, já que aqueles são internalizados com status de Lei Ordinária. Nesse 

sentido, nos ensina Rezek13 que  

 

... posto o primado da constituição em confronto com a norma pacta sunt 

servanda, é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental do 

Estado, ainda que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano 

externo, deve aquele responder. 

 

Como exemplo, tem-se o caso da Convenção 158 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), que versava a respeito do término das relações trabalhistas por 

iniciativa do empregador (ADIN 1.480/DF/1996). A Convenção entrou em conflito 

com norma constitucional anterior, no caso, o art. 7º, inciso I da CF. Segundo a norma 

constitucional, norma complementar deveria disciplinar a respeito de indenização 

compensatória, dentre outros direitos, para despedida arbitrária sem justa causa. A 

Convenção, desta forma, não podia disciplinar matéria sujeita à reserva constitucional 

de Lei Complementar, posto ter status de Lei Ordinária (RE 80.004/1977), o que levou 

o Brasil a denunciar o Tratado. 

 

Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente 

incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, 

nos mesmo planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se 

posicionam as leis ordinárias, havendo, e consequência, entre estas e os atos 

de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. 

Precedentes. (ADIn 1.480/DF/1977) 

 

5.2.2. Tratados Comuns conflitantes com Lei Posterior 

Até 1977, o posicionamento do Supremo era de dar primazia aos tratados 

quando conflitantes com as normas infraconstitucionais. O julgamento do RE 

80.004/1977 altera esse entendimento. Trata-se do caso envolvendo a Lei Uniforme de 

Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, que entrou em vigor com o 

Decreto 57.663, de 1966, e uma lei posterior, o Decreto-lei 427/69. O conflito 

                                                           
13 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2002 
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relacionava-se à obrigatoriedade ou não de existência do aval aposto na nota 

promissória – uma exigência formal para a validade do título que não constava no 

texto internacional. Prevaleceu, pois, o Decreto 427/69. Adotou, pois, o Supremo, o 

critério cronológico, ou seja, lex posterior derogat priori. 

A regra geral é a aplicação do critério cronológico. Contudo, o julgamento do 

HC 77.631-5/1998, adiciona mais um critério, o da especialidade. Trata-se do conflito 

ocorrido entre o Pacto San Jose da Costa Rica, em seu art. 7º, parágrafo 7º, e o art. 5º, 

inciso LXVII da CF, que recepcionou o Decreto-lei 911/69. O caso envolve a questão 

da prisão civil por dívida de inadimplente alimentício e devedor infiel. A norma 

internacional, mais branda, limitava a hipótese de prisão civil ao caso do devedor de 

alimentos. 

 

Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel. (CF, Art. 5º, inciso LXVII) 

 

Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 

mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 

inadimplemento de obrigação alimentar. (Pacto de San Jose da Costa Rica, 

Art. 7º, parágrafo 7º) 

 

O Supremo Tribunal Federal determinou que a norma internacional estava 

prejudicada por se tratar de norma geral em relação à norma especial da CF (lex 

specialis derogat legi generali). Este entendimento, ressalte-se, é controverso, tendo 

em vista que no direito pátrio não há que se falar em hierarquia entre normas gerais e 

especiais (Art. 2º, parágrafo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 

LINDB). Recorremos aos ensinamentos abalizados de Maria Helena Diniz 14 , que 

afirma que  

 

... uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os 

elementos típicos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou 

subjetiva, denominados especializantes ... A norma geral só não se aplicará 

ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na norma especial. 

 

                                                           
14 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas, São Paulo: Saraiva, 1998 
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Com a entrada em vigor da EC 45/04, o STF altera novamente o seu 

entendimento no sentido de tornar ilícita a prisão do depositário infiel, baseado nos 

conceitos da dignidade da pessoa humana. A Súmula Vinculante 25/09 é expressa ao 

afirmar que 

 

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 

de depósito. 

 

5.2.3 Tratados Comuns conflitantes com Lei Anterior 

Conforme o critério do STF, a princípio, em caso de conflito entre Tratado 

Comum e lei infraconstitucional anterior, prevalece a norma internacional, por ser 

mais recente (critério cronológico). Contudo, há de se verificar se a norma mais 

recente é apta a revogar a anterior, ou seja, se é especial em relação à norma anterior. 

 

6. OS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo. 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram 

em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de 

um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 

liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais 

alta aspiração do homem comum. 

Considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império 

da lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião 

contra a tirania e a opressão. 

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre 

as nações. 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos humanos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa 

humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram 

promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 

ampla. 

Considerando que os Estados Membros se comprometeram a promover, em 

cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 

fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades. 
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Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 

alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. 

Agora, portanto, a Assembléia Geral proclama a presente: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados 

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU) 

 

Para iniciar esse estudo, há necessidade de conceituar o que vem a ser Direitos 

Humanos. Os Direitos Humanos são aqueles que possuem o escopo de resguardar a pessoa 

humana no tocante a diversos aspectos, como a liberdade, igualdade, solidariedade, etc. Por 

possuir diversas características subjetivas intrínsecas, revela-se difícil a tarefa de elaborar um 

conceito preciso para o que sejam exatamente os direitos do homem. 

O assunto “Direitos Humanos” nunca esteve tão em evidência como nos dias atuais. 

As questões na Síria, Iraque, e Turquia nos remetem às obrigatórias reflexões sobre o tema. 

Desde a Antiguidade os filósofos e jurisconsultos se debruçam em analisar as primícias mais 

básicas necessárias ao pleno exercício da vida e alcance da felicidade pelo homem. Não há 

um marco histórico inicial sobre a origem dos Direitos Humanos doutrinariamente aceito. 

Algum consenso gira em torno da época e região. Segundo Alexandre de Moraes15, as ideias 

de um direito universal inerente ao homem aparecem por volta de 3.000 a.C. no Egito e 

Mesopotâmia. Afirma que, provavelmente, o primeiro documento escrito tutelando os 

referidos direitos foi o Código de Hamurabi, em 1.690 a.C. Aprofundando, o insigne mestre 

ressalta que  

 

Posteriormente, já de forma mais coordenada, surgem na Grécia vários estudos 

sobre a necessidade da igualdade e liberdade do homem, destacando-se as previsões 

de participação política dos cidadãos (democracia direta de Péricles); a crença na 

existência de um direito natural anterior e superior às leis escritas, definida no 

pensamento dos sofistas e estóicos (por exemplo, na obra Antígona – 441 A.C -, 

Sófocles defende a existência de normas não escritas e imutáveis, superiores aos 

                                                           
15 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. Coleção Temas Jurídicos – Vol. 3. São Paulo: Atlas, 1998, p. 

24 



41 

direitos escritos pelo homem). Contudo, foi o Direito romano quem estabeleceu um 

complexo mecanismo de interditos visando tutelar os direitos individuais em relação 

aos arbítrios estatais. 

 

 Há que se destacar a imprescindível contribuição filosófica de Buda na Índia, 

Confúcio na China, Pitágoras na Grécia, Zaratustra na Pérsia, Jesus Cristo no Cristianismo, na 

afirmação desses direitos. O Jusnaturalismo e a religião se apresentam como os principais 

alicerces para a construção e amadurecimento dessas ideias. A importância do Jusnaturalismo 

para os Direitos Humanos é evidente, de modo que em relação a estes, admite-se serem 

superiores ao ordenamento jurídico positivo, não podendo ser suprimidos exatamente porque 

são intrínsecos a qualquer ser humano, ou mesmo por possuírem fundamento religioso, e em 

consequência disso não podem ser derrogados. Acerca do direito Natural, Max Weber (Apud 

MELLO, 2004, p. 825) erige que: “o direito natural é portanto o conjunto das normas que são 

legítimas não em virtude de sua promulgação por um legislador legítimo, mas em virtude de 

suas qualidades imanentes ...”. Corroborando o argumento supra explanado, e acompanhando 

o que a doutrina mais abalizada entende sobre a influência do cristianismo concernente ao 

aperfeiçoamento dos direitos humanos em busca de sua maior amplitude, Vicente Greco 

Filho16 arremata que  

 

Inegavelmente foi a doutrina cristã que mais valorizou a pessoa humana, definindo o 

homem como criado à imagem e semelhança de Deus. Através dessa concepção, 

estabelecendo um vínculo entre o indivíduo e a divindade, superou-se a concepção 

de Estado como única unidade perfeita, de forma que o homem-cidadão foi 

substituído pelo homem-pessoa. Imediatamente, sentiu-se tal influência na mitigação 

das penalidades atrozes, no respeito ao indivíduo como pessoa e em outros campos. 

 

 Até esse momento, os conceitos estavam restritos ao campo filosófico, sem tutela 

efetiva alguma. O cenário começa a se alterar com a edição Magna Charta Libertatum do Rei 

João Sem Terra em 1.215, que apesar de não ter sido verdadeiramente uma declaração de 

direitos individuais como concebemos atualmente, foi uma carta de direitos que com as suas 

posteriores alterações em 1.216 e 1.217 tornou-se um marco fundamental para os direitos 

individuais. A primeira declaração de direitos fundamentais, todavia, conforme o magistério 

de José Afonso da Silva17, não se deu na Inglaterra, mas sim nos Estados Unidos com a 

Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1.776. Reconhece-se que foi inspirada nas idéias 
                                                           
16 GRECO FILHO, Vicente. Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 26 
17 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 153 e 154 
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transmigradas da França, entretanto foi assinada anteriormente às declarações francesas. Entre 

outras disposições, estabeleceu a igualdade entre os homens; o direito à liberdade de credo, 

locomoção, pensamento e expressão; o devido processo legal, etc. Neste sentido, se 

manifesta: 

 

Os textos ingleses apenas tiveram por finalidade limitar o poder do rei, proteger o 

indivíduo contra a arbitrariedade do rei e firmar a supremacia do Parlamento. As  

declarações de direitos, iniciadas com a da Virgínia, importam em limitações do 

poder estatal como tal, inspiradas na crença na existência de direitos naturais e 

imprescritíveis do homem. 

 

Hodiernamente são erigidos à norma constitucional para acautelar o ser humano, bem 

como garantias para que possa exercê-los efetivamente. Nessa senda, todo Estado de Direito 

obrigatoriamente deve observar e respeitar os Direitos Humanos, com esteio na lição de 

Moraes (1998, p. 20.), o qual leciona que “Os Direitos Humanos colocam-se como uma das 

previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o 

respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana”. 

 

6.1 INCORPORAÇÃO 

 Tal qual os tratados que versam sobre matérias diversas, os que tiverem por 

objeto os Direitos Humanos seguem a mesma liturgia para sua incorporação ao 

sistema jurídico brasileiro. A diferença se faz no quórum de aprovação. Enquanto 

aqueles serão incorporados por maioria simples, estes deverão ser aprovados por 

maioria qualificada de 3/5, equiparando-os às Emendas Constitucionais. É a previsão 

contida no § 3º, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

 Consoante a corrente adotada no Brasil, o Presidente da República deverá 

expedir um decreto de execução para conferir cumprimento e executividade aos 

acordos internacionais. Embora seja o entendimento majoritário da doutrina, pedimos 

venia pra discordar baseado no que está previsto no § 1º, do artigo 5º da Carta Magna. 

Caso o acordo assinado seja definidor de direitos e garantias fundamentais sua 

aplicação será imediata. Se o comando constitucional informa que a aplicação do 

referido acordo é imediata após a sua incorporação, não há que se vislumbrar um novo 

documento determinando o seu cumprimento. É um formalismo desnecessário. O 
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princípio da aplicabilidade imediata objetiva assegurar a força dirigente e impositiva 

dos direitos e garantias fundamentais, prevê tornar tais direitos prerrogativas 

automaticamente aplicáveis pelos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, ou seja, 

é de responsabilidade destes Poderes conferir eficácia máxima e imediata a todo 

preceito definidor de direitos e garantias fundamentais. 

 

6.2. CONFLITOS E HIERARQUIA 

A redação original do texto da nossa Constituição não traz dispositivos 

expressos que manifestem a hierarquia dos Tratados Internacionais sobre Direitos 

Humanos em relação ao ordenamento jurídico interno. Porém, dois dispositivos nos 

remetem à noção de que os referidos tratados possuem status de norma constitucional. 

O inciso II, do artigo 4º prevê que o Brasil, nas suas relações internacionais, reger-se-á 

pela prevalência dos Direitos Humanos. Da mesma forma, o § 2º, do artigo 5º dispõe 

que os direitos e garantias previstos no texto não excluirão outros provenientes dos 

acordos internacionais nos quais o Brasil é signatário. Socorremo-nos, novamente, aos 

ensinamentos abalizados de Piovesan18 esclarecendo que  

Quando a Carta de 1988, em seu art. 5º, § 2º, dispõe que ‘os direitos e 

garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes 

dos tratados internacionais’, a contrario sensu, está ela a ‘incluir, no 

catálogo dos direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados 

nos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. 

 

Embora seja a posição da maioria da doutrina, a Corte Suprema é reticente em 

aceitar tal posicionamento, haja vista o voto do eminente Ministro Celso de Mello no 

HC 72.131-RJ, ipsis litteris: 

 

A ordem constitucional vigente no Brasil não pode sofrer interpretação que 

conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, mediante 

convenção internacional, ter-se-ia interditado a possibilidade de exercer, no 

plano interno, a competência institucional que lhe foi outorgada 

expressamente pela própria Constituição da República. 

Os tratados internacionais não podem transgredir a normatividade 

emergente da Constituição, pois, além de não disporem de autoridade para 

restringir a eficácia jurídica das cláusulas constitucionais, não possuem 

                                                           
18 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 71 
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força para conter ou para delimitar a esfera de abrangência normativa dos 

preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental. 

 

6.2.1. A Emenda Constitucional 45/04 

Em 31 de dezembro de 2004 entra em vigor a Emenda Constitucional 45, 

conhecida como a Emenda da Reforma do Judiciário, que procedeu a profundas 

alterações nos dispositivos constitucionais, notadamente os referentes ao Poder 

Judiciário e Ministério Público. 

Parte minoritária da doutrina, encabeçada por Flávia Piovesan, Cançado 

Trindade e Ximenes Rocha, defende a inconstitucionalidade do § 3º, do artigo 5º da 

Constituição, inserido pela referida Emenda. Segundos estes, os Tratados 

Internacionais que versarem sobre direitos humanos possuem status de norma 

constitucional e aplicabilidade imediata de acordo com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo. 

O novel § 3º retiraria o status e sua eficácia imediata caso não fossem aprovados por 

quórum qualificado de 3/5, restringindo a tutela de direitos fundamentais acordados, o 

que fere frontalmente o disposto no inciso IV, do § 4º, do artigo 60. 

 

§ 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

     

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

A solução para se desviar de uma possível futura declaração de 

inconstitucionalidade do § 3º deve passar pela distinção doutrinária do “materialmente 

constitucional” e “formalmente constitucional”. Assim, deve-se entender que o 

quórum qualificado é a exigência para que os direitos humanos constantes nos 

Tratados Internacionais adquiram status formalmente constitucional, através do 

procedimento exigido. 

 

6.2.2. A Teoria da Supraconstitucionalidade 

Há quem defenda o status supraconstitucional das normas internacionais sobre 

Direitos Humanos. O maior expoente nacional da corrente, que entende serem normas 

supraconstitucionais as convenções e tratados que versam sobre Direitos Humanos, é 

Celso de Albuquerque Mello. Ele se baseia na tese de que é comum a todos os 

ordenamentos a proteção aos direitos e garantias que resguardam a personalidade 
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humana e sua convivência política. O insigne mestre entende que nem mesmo as 

Emendas Constitucionais teriam poderes para revogar os tratados e convenções 

subscritas pelo Estado. Em oposição a este entendimento encontra-se o Ministro 

Gilmar Mendes, que advoga a dificuldade na aceitação de tal posicionamento, já que o 

Brasil possui um sistema jurídico baseado na supremacia da Constituição. Alega, 

também, que a própria Constituição em seu art. 102, inciso III, alínea b) prevê a 

possibilidade de controle de constitucionalidade dos tratados. 

 

6.2.3 A Teoria da Supralegalidade 

A tese de supralegalidade – capitaneada pelo Ministro Gilmar Mendes – dos 

Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos foi inaugurada no julgamento do RE 

466.343-SP/2008 (que discutiu a prisão civil de alienante fiduciário infiel. O Plenário 

estendeu a proibição de prisão civil por dívida, prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal, à hipótese de infidelidade no depósito de bens e, por analogia, 

também à alienação fiduciária), o qual modificou o entendimento do Supremo em 

relação à hierarquia desses documentos. O Pretório Excelso entendeu, 

majoritariamente, que esses tratados, antes equiparados às normas ordinárias federais, 

apresentam status de norma supralegal, isto é, estão acima da legislação ordinária, mas 

abaixo da Constituição. Tal posicionamento admite a hipótese de tais tratados 

adquirirem hierarquia constitucional, desde observado o procedimento previsto no 

parágrafo 3º, artigo 5º da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45/2004. 

 

Questão interessante a ser analisada é a dos Tratados já internalizados antes da 

EC 45/04. Estes teriam status constitucional, supralegal, ou ordinário? Piovesan19 

leciona que  

 

Não seria razoável sustentar que os tratados de direitos humanos já 

ratificados fossem recepcionados como lei federal, enquanto os demais 

adquirissem hierarquia constitucional exclusivamente em virtude de seu 

‘quorum’ de aprovação. A título de exemplo, destaque-se que o Brasil é 

parte da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes desde 1989, estando em vias de ratificar seu 

Protocolo Facultativo. Não haveria qualquer razoabilidade se a este último 

– um tratado complementar e subsidiário ao principal - fosse conferida 

                                                           
19 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006 
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hierarquia constitucional, e ao instrumento principal fosse conferida 

hierarquia meramente legal. Tal situação importaria em agudo anacronismo 

do sistema jurídico, afrontando, ainda, a teoria geral da recepção acolhida 

no direito brasileiro. 

 

O STF já se manifestou sobre o assunto definindo que os acordos anteriores à 

EC 45/04 possuem status supralegal. Não é difícil imaginar o caos legislativo caso 

todos os tratados pretéritos fossem trazidos à pauta em virtude de um formalismo legal 

diante do já disciplinado pelo Supremo. 

Do exposto, retira-se dois momentos distintos acerca da hierarquia dos tratados 

que versem sobre Direitos Humanos. Antes da EC 45/04 todos foram recepcionados 

como norma supralegal; após a Emenda, aqueles aprovados com quórum de 3/5 nas 

duas Casas Legislativas possuem status de norma constitucional, e os não aprovados 

pelo mesmo quórum passam a ter status de norma supralegal. 

 

CONCLUSÃO 

Durante a confecção deste trabalho foi realizado um apanhado histórico dos Tratados 

Internacionais – em particular os que versam sobre Direitos Humanos –, Constitucionalismo e 

Neo-Constitucionalismo, suas correntes, convergências e divergências doutrinárias, assim 

como jurisprudenciais, e a internalização, hierarquia e aplicação dos acordos à luz da 

Constituição. 

 Os Tratados Internacionais, desde a sua fase mais rudimentar, objetivam a solução de 

controvérsias acerca de um assunto específico, abrindo os Estados, por vezes, mão de parte de 

sua soberania em busca de uma convivência pacífica e harmônica. As Partes firmam Pactos 

por sua livre e espontânea vontade devendo sucumbir à norma pacta sunt servanda. Por esse 

prisma, as normas alienígenas possuem primazia sobre as pátrias, posição defendida 

majoritariamente pela jurisprudência internacional. Essa visão encontra resistência em Países 

que adotam a supremacia da Constituição como norte jurídico. O Brasil se alinha a essa 

posição. Fortemente lastreado nos paradigmas Neo-Constitucionalistas, nossas jurisprudência 

e doutrina defendem que a Carta Magna é o fundamento e diploma autorizador de todas as 

outras normas que venham a ser produzidas internamente. Nessas normas supervenientes 

estão incluídos os acordos internacionais firmados. Não significa afirmar que tais Pactos não 

são cumpridos ou relegados a segundo plano. A acepção correta é de que serão aplicados de 

acordo com as regras gerais do Direito sem, no entanto, ferir a Lei Maior. Recepcionados 
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como Lei Ordinária, os Tratados Internacionais Comuns receberão o mesmo tratamento do 

ordenamento infraconstitucional, sendo utilizados os critérios cronológico e de especialidade 

ao caso concreto para a solução de conflitos entre as normas. 

 Mais espinhosa é a análise dos Tratados Internacionais que tutelam direitos 

fundamentais dos homens. A conscientização sobre tais direitos aumenta proporcionalmente 

ao aumento do esclarecimento e solidariedade humanos. Impulsionados, principalmente, pelas 

atrocidades observadas na Segunda Grande Guerra, os Direitos Humanos ganharam 

protagonismo internacional, sendo elevados, em muitos Países, a status constitucional durante 

o movimento de redemocratização ocorrido no segundo pós-guerra. Embora tardio, não foi 

diferente no Brasil. A Constituição de 1988 traz um rol extenso de direitos e garantias no 

artigo 5º, bem como outros que se encontram espalhados nos 250 artigos do texto. O Brasil, 

nas suas relações internacionais, rege-se pela estrita observância e cumprimento dos direitos 

humanos, e tais direitos consagrados no texto não são numerus clausus, podendo ser 

acrescidos outros por acordos no qual o Brasil seja parte. As paráfrases citadas são comandos 

constitucionais, o que poderia nos remeter à conclusão de que os Tratados Internacionais que 

versem sobre Direitos Humanos possuem status constitucional. Embora seja o entendimento 

dos mais expoentes doutrinadores, não é o que ocorre. Como já visto, há três momentos 

distintos de compreensão sobre o tema: antes da Constituição de 1988; após a Constituição de 

1988; e após a Emenda Constitucional 45/09. No primeiro momento, em virtude da 

valorização da Constituição e ordenamento interno, o entendimento do STF era de que tais 

Pactos possuem status infraconstitucional, equiparando-os ao regramento ordinário. Com o 

advento de 1988, dominando o Pós-positivismo e Neo-Constitucionalismo, as normas 

internacionais de Direitos Humanos receberam novo status, qual seja o de norma supralegal. 

A EC 45/09 não alterou o já posto, mas incluiu o § 3º ao artigo 5º, definindo que os acordos 

que versarem sobre Direitos Humanos, se aprovados por quorum qualificado de 3/5, se 

equipararão às Emendas Constitucionais. Em síntese pode se afirmar que estes acordos, 

materialmente, possuem status constitucional, inclusive os anteriores à Constituição de 1988, 

e apenas os aprovados por quorum de 3/5 são formalmente constitucionais. Essa distinção se 

reveste de importância singular, pois, independentemente do formalismo jurídico, tais normas 

deverão ser observadas como se constitucionais fossem dada sua tamanha relevância. Insertas 

no texto constitucional, ou difundidas em outros diplomas, o País que desejar se inserir na 

comunidade internacional deverá, obrigatoriamente, observar e tutelar os direitos 

fundamentais como compromisso primeiro. 
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 Pelo todo explicado, relatado e exposto, pode se concluir, independentemente da 

corrente a que se alinhe, que o Brasil prima pela supremacia da Constituição. Tratados 

Comuns são colocados em posição de inferioridade, igualando-se às Leis Ordinárias; os sobre 

Direitos Humanos podem se igualar às normas constitucionais, sem, no entanto, sobrepujá-

las. A tese de supraconstitucionalidade destas não pode prosperar, inclusive sendo ínfimos 

seus defensores. Tanto em um caso, quanto no outro, a Constituição se apresenta como a Lei 

Maior, sendo fundamento de validade e eficácia dos Tratados Internacionais, não tendo, estes, 

o condão de anular ou modificar os dispositivos naquela contidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

REFERÊNCIAS 

 

 

ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 17ªed. São Paulo: 

Saraiva, 2009; 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011; 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª 

ed.; 

 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados; 

 

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito internacional Público. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, v. I; 

 

MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo I. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1967; 

 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São 

Paulo: Saraiva, 2006; 

 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2002; 

 

Artigo disponível em http://blogdoprofantoniofurtado.blogspot.com.br/2011/11/tratados-

internacionais-nulidades-e.html, acessado em 03 de janeiro de 2017; 

 

Artigo disponível em https://jus.com.br/artigos/5505/o-conflito-entre-tratado-e-direito-

interno-face-ao-ordenamento-juridico-brasileiro-e-outras-questoes-conexas/2, acessado em 03 

de janeiro de 2017; 

 
Artigo disponível em 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9431&revi

sta_caderno=16, acessado em 18/02/2017 

 

Artigo disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8082, acessado em 

 

Artigo disponível em http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/hierarquia-dos-tratados-

internacionais-sobre-direitos-humanos-no-ordenamento-jur%C3%ADdico-brasi, acessado em 

18/02/2017 

 

Artigo disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11170&revista_caderno=16, 

acessado em 18/02/2017 

 

Artigo disponível em 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1

1148, acessado em 18/02/2017 

http://blogdoprofantoniofurtado.blogspot.com.br/2011/11/tratados-internacionais-nulidades-e.html
http://blogdoprofantoniofurtado.blogspot.com.br/2011/11/tratados-internacionais-nulidades-e.html
https://jus.com.br/artigos/5505/o-conflito-entre-tratado-e-direito-interno-face-ao-ordenamento-juridico-brasileiro-e-outras-questoes-conexas/2
https://jus.com.br/artigos/5505/o-conflito-entre-tratado-e-direito-interno-face-ao-ordenamento-juridico-brasileiro-e-outras-questoes-conexas/2
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9431&revista_caderno=16
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9431&revista_caderno=16
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8082
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8082
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/hierarquia-dos-tratados-internacionais-sobre-direitos-humanos-no-ordenamento-jur%C3%ADdico-brasi
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/hierarquia-dos-tratados-internacionais-sobre-direitos-humanos-no-ordenamento-jur%C3%ADdico-brasi
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11170&revista_caderno=16
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11170&revista_caderno=16
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11148
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11148


50 

Artigo disponível em http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10382, acessado em 

18/02/2017 

 

Artigo disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=100258, acessado em 

21/02/2017 

 

Artigo disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9329, acessado em 

21/02/2017 

 

Artigo disponível em https://jus.com.br/artigos/6272/a-emenda-constitucional-n-45-04-e-o-

novo-regime-juridico-dos-tratados-internacionais-em-materia-de-direitos-humanos, acessado 

em 21/02/2017 

  

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10382
http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=100258
https://jus.com.br/artigos/6272/a-emenda-constitucional-n-45-04-e-o-novo-regime-juridico-dos-tratados-internacionais-em-materia-de-direitos-humanos
https://jus.com.br/artigos/6272/a-emenda-constitucional-n-45-04-e-o-novo-regime-juridico-dos-tratados-internacionais-em-materia-de-direitos-humanos


51 

 


