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RESUMO

Este trabalho tem como escopo abordar o tratamento dispensado aos tratados
internacionais,  em especial  aos tratados internacionais de direitos humanos,
pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro,  desde  sua  incorporação  até  o
posicionamento hierárquico em relação ao Direito interno. Também, o estudo
demonstra  a  importância  dos  direitos  humanos  para  o  indivíduo,  agora
considerado  sujeito  de  direito  internacional  público.  Com  o  advento  da
Constituição  Federal  de  1988,  a  discussão  doutrinária  acerca  do
posicionamento  hierárquico  das  convenções  internacionais  tornou-se  mais
relevante  devido  ao  §2º  do  artigo  5º  da  Carta  Magna.  Entretanto,  com  a
introdução do §3º ao mesmo artigo pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a
discussão passou também para o campo jurisprudencial, fazendo surgir novas
opiniões no Supremo Tribunal Federal e novas teses a respeito da recepção
dos  tratados.  Ademais,  a  análise  das  bibliografias  e  das  jurisprudências
ocasionou a percepção dos impactos jurídicos que os tratados internacionais
geram no direito brasileiro. Por tudo, pode-se perceber a busca pela garantia
dos direitos humanos e pela melhor integração dos países.

Palavras-  chave:  Recepção  dos  tratados  internacionais.  Direitos  Humanos.
Direito Internacional. Direito Constitucional.



ABSTRACT

This work has the purpose to approach the handling of international treaties, in
particular, the international human rights treaties, on the Brazilian legal system,
since its incorporation into the hierarchical positioning in relation to domestic
law.  Also,  the  study  demonstrates  the  importance  of  human  rights  for  the
individual, now considered a subject of public international law. With the advent
of  the  Federal  Constitution  of  1988,  the  doctrinal  discussion  of  hierarchical
positioning of international conventions has become more relevant due to § 2 of
Article 5 of the Charter.  However ,  with the introduction of § 3 of  the same
article by Constitutional Amendment 45 of 2004, the discussion also passed to
the judicial field , making new opinions in the Supreme Court and new theses
concerning  the  approval  of  treaties  arise.  Furthermore,  analysis  of
bibliographies and jurisprudence led to the perception of the legal impacts that
international treaties generate in Brazilian law. In all, one can perceive the quest
for human rights guarantees and the better integration of countries.

Key- words: Receipt of international treaties. Humans Rights. International Law.
Constitutional law.
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, percebemos que a proteção dos direitos humanos

veio ganhando respaldo em todo o mundo. Neste sentido, várias organizações

se projetaram com o intuito de promover os direitos mais íntimos da pessoa

humana, como por exemplo, a Liga das Nações e a Organização Internacional

do Trabalho logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

 Entretanto,  foi  após a Segunda Guerra Mundial  (1939-1945)  que a

tutela dos Direitos Humanos ganhou maior destaque, como consequência do

Holocausto e de outras medidas desumanas acometidas pelo Nazismo. Para

tanto, foi criada a Organização das Nações Unidas em 1945 e promulgada a

Declaração dos Direitos Humanos em 1948.

Nesta  época,  a  paz  e  a  estabilidade  internacional  foram  abaladas,

havendo a necessidade de uma revolução no campo do direito internacional. O

movimento do “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, nas palavras de

Thomas  Buergenthal1,  humanizou  o  direito  internacional  contemporâneo  e

internacionalizou os direitos humanos. O indivíduo ganhou status de sujeito de

direito internacional, angariando direitos e obrigações no plano internacional,

amparado por um novo código internacional que definia os direitos humanos,

não  mais  considerados  generosidade  do  Estado,  mas  passando  a  serem

considerados “inerentes” e “inalienáveis”, e, portando, irredutíveis. 

Com relação às novas tendências na evolução dos direitos humanos,

preceitua Gilmar Ferreira Mendes: 

Os  direitos  fundamentais  que,  antes,  buscavam  proteger
reivindicações comuns a todos os homens, passaram a, igualmente,
proteger seres humanos que se singularizam pela influência de certas
situações  específicas  em  que  apanhados.  Alguns  indivíduos,  por
conta de certas peculiaridades, tornam-se merecedores de atenção
especial,  exigida pelo  principio  do respeito  à  dignidade da pessoa
humana. Daí a consagração de direitos especiais aos enfermos, aos
deficientes, às crianças, aos idosos...  o homem não é mais visto em
abstrato, mas na concretude das suas diversas maneiras de ser e de
estar na sociedade. 2 (grifo nosso) 

1 Thomas Buergenthal,  prólogo do livro de Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção
internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, p. XXXI. 
2 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 244
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Neste sentido, inúmeros tratados internacionais foram acordados entre

os países, inclusive aqueles que não foram atingidos diretamente pela Guerra,

havendo  uma  relativização  da  soberania  estatal,  que  outrora  era  absoluta.

Desta forma, criou-se um direito internacional  capaz de se sobrepor às leis

internas  dos  países  signatários,  quando  de  encontro  com  os  direitos

fundamentais elencados na esfera supra estatal. 

Os  direitos  fundamentais  formam  os  alicerces  de  um  Estado

democrático de direito, tendo como finalidade a garantia de elementos básicos

para uma vida plena e saudável dentro da sociedade. O Brasil, inspirado por

essa  demanda  de  direitos  humanos,  proclamou  como  cláusula  pétrea  o

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, insculpido no art. 1º, incs. III, da

Constituição  Federal,  fundamento  criado  pelo  poder  constituinte  originário

durante o período de redemocratização do país, com o intuito de promover e

assegurar  os  principais  direitos  do  homem,  antes  negados  pelo  regime

ditatorial. 

Ainda, garantiu a eficácia dos tratados internacionais no âmbito interno,

com a sua incorporação pelo ordenamento jurídico pátrio, colocando-os no rol

de  normas  fundamentais  e,  por  isto,  protegidos  constitucionalmente,  como

entende parte da doutrina.  

Entretanto, a Carta Magna não define como os tratados internacionais

serão dispostos na ordem interna após a sua absorção. Sendo assim, adveio a

Emenda Constitucional 45/2004, que tinha por escopo resolver a questão do

tratamento dispensado aos tratados internacionais sobre direitos humanos em

que  o  Brasil  é  signatário.  Contudo,  tal  emenda  não  só  não  alcançou  seu

objetivo  como  levantou  mais  discordâncias  ao  permitir  interpretações

divergentes quanto ao posicionamento dos tratados de direitos humanos bem

como os demais tratados.

Desta forma, este estudo se impõe devido à necessidade de entender

o posicionamento hierárquico dos tratados internacionais (em especial àqueles

de direitos humanos) em face da Constituição que, embora tenha comandado

da incorporação destes,  não definiu  como seriam os seus posicionamentos

perante a ordem jurídica interna. 
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O  debate  acerca  das  opiniões  doutrinárias  e  jurisprudenciais  no

desenvolvimento da pesquisa terá como resultado evidenciar os tratamentos

concedidos aos tratados internacionais, apontar qual seria o melhor tratamento

dispensado àqueles (com base nos princípios da dignidade da pessoa humana

e da razoabilidade),  bem como alinhar  os pareceres jurídicos à vontade do

constituinte originário. 
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2. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 E OS TRATADOS 

INTERNACIONAIS

2.1 Caracterização de tratado internacional

Antes de analisar as teorias a cerca da incorporação dos tratados no

ordenamento jurídico brasileiro, é importante abordar o significado jurídico dos

tratados internacionais-  conceito,  processo de formação e efeitos-,  a fim de

entender o impacto jurídico desses tratados no direito interno brasileiro,  em

especial, os tratados internacionais de direitos humanos.

Afirma-se  que  tratados  internacionais  são  acordos  internacionais

juridicamente  obrigatórios  e  vinculantes  regidos,  assim,  pelo  “pacta  sunt

servanda”, constituindo a principal fonte de direito internacional. Estes tratam

de  novas  regras  de  direito  internacional  ou  codificam ou  modificam regras

preexistentes  consolidadas  pelo  costume  internacional.  Sobre  o  direito

internacional, comenta Louis Henkin (Henkin3,  Louis, 1990 apud PIOVESAN,

Flávia, 2012, p. 99) 

O direito internacional é um sistema legal conceitualmente
próprio e distinto, independente dos sistemas nacionais com os quais
ele interage. É um sistema legal que constitui o Direito de uma ordem
política internacional. Possui seus procedimentos próprios relativos à
elaboração e aplicação normativa. Há uma filosofia e uma sociologia
de direito internacional e o começo de uma criminologia. 

Há  ainda, acordos internacionais que recebem nomes diferentes, tais

como Convenção, Pacto, Protocolo, Carta. Estes possuem natureza similar aos

tratados,  porquanto  não  deixam  de  serem  acordos  obrigatórios  celebrados

entre  sujeitos  de  Direito  internacional,  diferenciados  apenas  para  denotar

solenidade  (por  exemplo,  Pacto  ou  Carta)  ou  a  natureza  complementar  do

tratado (Protocolo).  Neste sentido, Rebecca M. M. Wallace4 elucida:

3 HENKIN,  Louis.  International  law:  politics,  values and principles.  Boston:  Martinus Nijhoff,
1990. p. XVII-XXXI. 
4 WALLACE,  Rebecca  M.  M..  International  Law:  a  student  introduction.  London:  Sweet  &
Maxwell, 1992. P. 197.
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O termo tratado é um termo genérico, usado para incluir as
convenções, os acordos, os protocolos e a troca de instrumentos. O
Direito  internacional  não  distingue  os  acordos  identificados  como
tratados, de outros acordos. O termo escolhido para se referir a um
acordo  não  é  em  si  mesmo  importante  e  não  apresenta  maior
consequência jurídica.

Uma  regra  que  não  pode  ser  esquecida  é  a  de  que  os  tratados

internacionais só obrigam os estados que expressamente consentiram em sua

adoção.  A  Convenção  de  Viena  de  1969,  conhecida  como  o  Direito  dos

Tratados, dispõe que "todo tratado em vigor é obrigatório entre às partes e

deve ser cumprido por elas de boa fé". Ainda, em seu artigo 27, acrescenta que

"uma  parte  não  pode  invocar  disposições  de  seu  direito  interno  como

justificativa para o não cumprimento do tratado", consagrando o princípio da

boa fé e destacando a supremacia do tratado internacional,  já que, no livre

exercício de sua soberania, o Estado contraiu obrigações jurídicas no plano

internacional. Sobre a matéria, afirma Antônio Augusto Cançado Trindade5: 

Como  em  outros  campos  do  direito  internacional,  no
domínio da proteção do direito internacional dos direitos humanos os
Estados contraem obrigações internacionais no livre e pleno exercício
de sua soberania, e uma vez que o tenham feito não podem invocar
dificuldades  de  ordem interna  ou  constitucional  de  modo  a  tentar
justificar o não cumprimento destas obrigações. 

Para facilitar  a  adesão do maior  número de países,  é  possível  que

sejam  colocadas  reservas  no  tratado  internacional  que,  como  prescrito  na

Convenção de Viena, “são uma declaração unilateral feita pelo Estado, quando

da assinatura, ratificação, acessão, adesão ou aprovação de um tratado, com o

propósito  de  excluir  ou  modificar  o  efeito  jurídico  de  certas  previsões  do

tratado, quando de sua aplicação naquele Estado”.6

Entretanto,  é importante frisar  a  impossibilidade de reservas que se

mostrem incompatíveis com o objeto e propósito do tratado, nos termos do art.

19 da Convenção,  a  fim de que este instituto  não seja utilizado por  certos

5 CANÇADO TRINDADE, Antônio  Augusto.  A proteção internacional  dos direitos humanos:
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. P. 47. 
6 Convenção de Viena de 1969, Art. 19
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Estados com o intuito de enfraquecer os efeitos do tratado. Com efeito, para

que se possa elaborar uma reserva, há que se observar se esta não se referirá

tanto à previsões substantivas do tratado, como à sua natureza e espírito.

2.2 O processo de formação dos tratados internacionais

A forma com que o poder de celebrar tratado será exercido é deixada a

critério  de  cada  Estado.  Sendo  assim,  cada  país  tem  diferentes  meios  de

incorporar os tratados no seu ordenamento jurídico. 

Em geral, os tratados são negociados, concluídos e assinados pelo Poder

Executivo de cada Estado. Esta assinatura não gera nenhum efeito jurídico

para o país, acarretando somente um aceite precário e provisório. Trata-se da

mera anuência do Estado quanto à sua forma e conteúdo,  provando ser  o

tratado autêntico e definitivo.  

Em  seguida  à  assinatura  pelo  poder  executivo,  o  tratado  é  levado  à

apreciação e eventual aprovação pelo Poder Legislativo, para que, finalmente,

seja ratificado pelo Poder Executivo. Esta ratificação significa a confirmação

formal de que o Estado está obrigado pelas regras do Tratado e, desta forma,

desde  o  aceite  definitivo,  o  tratado  irradia  efeitos  jurídicos  no  plano

internacional. Na visão de Rebecca M. M. Wallace7:

 A simples assinatura pode ser suficiente para obrigar os
Estados. Mas, frequentemente, a assinatura ad referendum é exigida,
por exemplo, quando a assinatura fica sujeita à ratificação posterior.
Embora não apresente efeito jurídico, o ad referendum expressa uma
aprovação política, bem como a obrigação moral de ratificação. No
Direito  Internacional,  a  ratificação  se  refere  à  subsequente
confirmação formal (após a assinatura) por um Estado, de que está
obrigado a cumprir  o tratado.  Entre  a assinatura e a  ratificação,  o
Estado está sob a obrigação de obstar atos que violem os objetivos
ou os propósitos do tratado.

Finalmente, é exigido que o instrumento de ratificação seja depositado em

um órgão que fique com a custódia do documento. Como por exemplo, se o

tratado celebrado for das Nações Unidas, o instrumento de ratificação deverá
7 WALLACE,  Rebecca  M.  M..  International  Law:  a  student  introduction.  London:  Sweet  &
Maxwell, 1992. P. 199. 
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ser  depositado  na  própria  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU);  se  o

instrumento for do âmbito regional interamericano, deverá ser depositado na

Organização dos Estados Americanos (OEA). 

No Brasil, a Constituição de 1988 determinou, em seu artigo 84, inciso

VIII,  que  é  da  competência  privativa  do  Presidente  da  República  celebrar

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo no Congresso

Nacional. Ademais, prevê, no artigo 49, inciso I, a competência exclusiva do

Congresso Nacional  para resolver  definitivamente sobre tratados, acordos e

atos internacionais. 

Desta forma, o constituinte determinou que é imprescindível a conjugação

de  vontades  entre  o  Poder  Executivo  e  o  Poder  Legislativo,  para  a

incorporação de um tratado internacional no âmbito interno, já que o Chefe de

Estado  não  poderá  ratificar  o  tratado  sem  antes  obter  a  aprovação  do

Congresso  Nacional.  Neste  sentido,  entende  Louis  Henkin  (HENKIN8, 1990

apud PIOVESAN, Flávia, 2012, p. 106)

Com efeito, o poder de celebrar tratados- como é concebido
e  como  de  fato  se  opera-  é  uma  autêntica  expressão  do
constitucionalismo;  claramente  ele  estabelece  a  sistemática  de
“checks and balances”. Ao atribuir o poder de celebrar tratados ao
Presidente, mas apenas mediante o referendo do Legislativo, busca-
se limitar e descentralizar o poder de celebrar tratados, prevenindo o
abuso  desse  poder.  Para  os  constituintes,  o  motivo  principal  da
instituição de uma particular forma de “checks and balances” talvez
fosse o de proteger o interesse de alguns Estados, mas o resultado
foi  o  de  evitar  a  concentração  do  poder  de  celebrar  tratados  no
Executivo, como era então a experiência europeia.

Em suma, os tratados internacionais, para que passem a produzir efeitos

jurídicos  no  âmbito  internacional  e  interno,  deverão  ser  assinados  pelo

Presidente da República, ou, em sua falta, pelo plenipotenciário investido de

carta de plenos poderes; aprovados pelo Congresso Nacional, ratificados pelo

Presidente da República e depositado o instrumento de ratificação no órgão

responsável.

Contudo,  há  um  grande  problema  na  esfera  do  ordenamento  jurídico

brasileiro quanto à forma de recepção dos tratados internacionais. Observa-se

8 HENKIN,  Louis.  Constitucionalism,  democracy  and  foreign  affairs.  New  York:  Columbia
University, 1990. p. 59
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com  clareza  que  a  discricionariedade  dada  para  os  poderes  Executivo  e

Legislativo gerou uma afronta ao princípio  da boa-fé  preconizado no direito

internacional, dada a uma regulamentação lacunosa e imprecisa.

 A  Constituição  de  1988  não  prevê  prazo  para  que  o  Presidente  da

República encaminhe o tratado por ele assinado para o Congresso Nacional.

Ainda, não há prazo para que o Congresso Nacional aprecie o tratado assinado

e não há,  tampouco,  prazo para que o Presidente da República ratifique o

tratado aprovado pelo Legislativo.

Este foi o caso da própria Convenção de Viena9, assinada pelo Presidente

do Brasil em 1969 e encaminhada ao Congresso Nacional somente em 1992,

tendo  sido  aprovada  por  Decreto  Legislativo  em  2009  e  depositado  o

instrumento de ratificação no mesmo ano. 

Ora,  quarenta  anos  após  a  assinatura  do  Poder  Executivo,  o  tratado

finalmente entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro. Seria o caso de

resolver esta lacuna do direito, que, no nosso parecer, invalida o poder dos

tratados. Entretanto, é importante destacar que, nos dizeres de Rebecca M. M.

Wallace10, “‘O período entre a assinatura e a ratificação, o Estado está sob a

obrigação de obstar atos que violem os objetivos ou os propósitos do tratado.’”

E,  no  nosso  entendimento,  implica  também  em  uma  obrigação  moral  de

obedecer ao tratado, assim como procurar ratificá-lo o mais breve possível. 

Ademais, resta frisar que o desrespeito ao tratado internacional ratificado

importa em responsabilização internacional do Estado violador tendo em vista o

princípio  do  “pacta  sunt  servanda”,  base  do Direito  Internacional.  Sobre  os

efeitos da violação do tratado, afirma o International Law Commission Report

(HENKIN11, Louis, 1990 apud PIOVESAN, Flávia, 2012, p. 107): 

A grande maioria dos juristas reconhece que a violação de
um tratado por uma das partes implica o direito da outra parte de ab-
rogar  o  tratado  ou  suspender  as  obrigações  dele  decorrentes.  A
violação de um tratado é concebida como o “término” do tratado ou
como a suspensão de seus enunciados,  no todo  ou em parte”  12,

9  Decreto 7.030, de 14 de Dezembro de 2009, promulga a Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados, concluída em 23 de Maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66.
10 WALLACE,  Rebecca  M.  M..  International  Law:  a  student  introduction.  London:  Sweet  &
Maxwell, 1992. P. 199
11 Yearbook of The International Law Commission- 169, 1966, p. 253-255, apud Louis Henkin et
al., International law…, op. cit., p. 507). 

12
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Contudo, ”na conferência de Viena, o parágrafo 5º foi adicionado ao
projeto da Comissão. Seu objetivo foi o de assegurar que as regras
referentes  ao  “término”  do  tratado,  como  consequência  de  sua
violação, não pudesse causar o “término” ou “suspensão” de muitas
Convenções que protegem a pessoa humana. (...) a visão genérica é
a  de  que  tais  tratados  servem essencialmente  para  beneficiar  os
indivíduos e envolvem obrigações que não dependem do recíproco
desempenho dos Estados- partes.

Desta forma, considerando todo o processo de formação dos tratados e

reiterando  o  entendimento  de  que  possuem  força  jurídica  obrigatória  e

vinculante, conclui-se que a violação de um tratado internacional  implica na

violação das obrigações assumidas no âmbito internacional, devendo o Estado

violador arcar com as consequências de sua conduta. 

2.3 O processo de incorporação dos tratados internacionais

  

Neste  momento,  faz-se  necessária  uma  análise  superficial  do

posicionamento  hierárquico  dos  tratados  internacionais,  que  merecerão

capítulo  especial  devido  às  várias  teses  sobre  a  incorporação  destas

convenções. 

De acordo com jurisprudência firmada do Supremo Tribunal Federal, os

tratados  internacionais  que  versam  sobre  matérias  que  não  de  direitos

humanos,  uma  vez  incorporados  ao  direito  interno,  situam-se,  no  sistema

jurídico brasileiro no mesmo âmbito de validade em que se posicionam as leis

ordinárias,  havendo,  em  consequência,  entre  estas  e  os  atos  de  direito

internacional  público,  mera  relação  de  paridade  normativa.  Na  Ação  de

Inconstitucionalidade  1480/DF de  junho  de  2001,  cujo  relator  foi  o  Ministro

Celso de Mello, entendeu a Suprema Corte:  

Os  tratados  ou  convenções  internacionais,  uma  vez
regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema
jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de
autoridade em que se posicionam as leis  ordinárias,  havendo,  em
consequência, entre estas e os atos de direito internacional público,
mera  relação  de  paridade  normativa.  Precedentes.  No  sistema
jurídico  brasileiro,  os  atos  internacionais  não  dispõem de  primazia
hierárquica  sobre  as  normas  de  direito  interno.  A  eventual
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precedência  dos  tratados  ou  convenções  internacionais  sobre  as
regras  infraconstitucionais  de  direito  interno  somente  se  justificará
quando  a  situação  de  antinomia  com  o  ordenamento  doméstico
impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério
cronológico (" lex posterior derogat priori  ") ou, quando cabível,  do
critério da especialidade.

Desta forma, os atos internacionais não desfrutam de primazia hierárquica

sobre  as normas de direito  interno.  A eventual  preferência dos tratados ou

convenções internacionais em relação às normas infraconstitucionais de direito

interno somente se fará quando houver uma antinomia com o ordenamento

doméstico, para a solução do conflito, utilizando, assim, a aplicação alternativa

do critério cronológico ou, quando cabível, do critério da especialidade. 

Entretanto, entende Flávia Piovesan13 que esta concepção não apenas

compromete o princípio da boa fé, mas também constitui afronta à Convenção

de Viena sobre os Direitos dos Tratados. 

Sustenta-se,  assim,  que  os  tratados  tradicionais  têm
hierarquia  infraconstitucional,  mas supralegal.  Esse posicionamento
se coaduna com o principio da boa-fé, vigente no direito internacional
(o  pacta  sunt  servanda),  e  que  tem  como  reflexo  o  art.  27  da
Convenção de Viena, segundo o qual não cabe ao Estado invocar
disposições  de  seu  Direito  interno  como  justificativa  para  o  não
cumprimento de tratado.

Desta  forma,  segundo  a  professora,  os  tratados  internacionais

possuem hierarquia de norma infraconstitucional, porém supralegal, baseado

no artigo 102, inciso III,  b da Constituição Federal de 1988 que confere ao

Supremo  Tribunal  Federal  a  competência  para  julgar,  mediante  recurso

extraordinário, “as causas decididas em única ou última instância, quando a

decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.”

Portanto, embora o Supremo Tribunal Federal entenda que os tratados

internacionais possuem natureza legal, a doutrina ainda não é pacífica quanto

a esta questão. Além disso, há uma grande discussão sobre o posicionamento

dos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos,  que  acaba  por  esbarrar

também na discussão acerca do posicionamento dos tratados internacionais

que não de direitos do homem.

13 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional. 13. ed., ver. E
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 116.
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O que se vê na doutrina são dois entendimentos. Ou se argumenta que

os tratados internacionais possuem hierarquia legal enquanto os tratados de

direitos humanos têm hierarquia supralegal e infraconstitucional; Ou alega-se

que os tratados internacionais possuem natureza jurídica de norma supralegal

e  infraconstitucional  e  os  tratados  de  direitos  humanos,  de  norma

constitucional. 

Sobre  esta  grande  discussão,  veremos  as  teorias  a  respeito  do

posicionamento hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos,

assim  como  as  novas  tendências  no  campo  internacional  a  respeito  desta

controvérsia. 

2.4 Os tratados internacionais de direitos humanos

Nesta  mesma  temática,  este  estudo  justifica-se  pela  necessidade  de

garantia dos direitos do homem. É mister comprovar seu caráter material  e

formalmente  constitucional  para  assentar  melhor  os  argumentos  sobre  sua

natureza Maior.

 A Carta Magna de 1988 possui um extenso rol de direitos e garantias

fundamentais  da  pessoa  humana.  Porém,  ela  não  deixou  de  apreciar  os

direitos decorrentes de tratados internacionais, consagrando que “os direitos e

garantias  expressos  nesta  Constituição  não  excluem outros  decorrentes  do

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em

que a República Federativa do Brasil seja parte.” (Art. 5º, § 2º)

De  acordo  com  uma  interpretação  sistemática  e  teleológica  do  texto

constitucional,  e  ainda  devido  à  grande  força  do  princípio  da  dignidade  da

pessoa humana e dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que esta norma

da  Constituição  atribuiu  aos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  a

natureza  de  norma  constitucional.  No  dizer  de  Antônio  Augusto  Cançado

Trindade 14:

14 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.  A proteção internacional dos direitos humanos:
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. P. 631. 
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Assim, a novidade do artigo 5º (2) da Constituição de 1988
consiste  no  acréscimo,  por  proposta  que  avancei,  ao  elenco  dos
direitos  constitucionalmente  consagrados,  dos  direitos  e  garantias
expressos em tratados internacionais sobre a proteção internacional
dos direitos humanos em que o Brasil  é parte. Observe-se que os
direitos  se  fazem  acompanhar  necessariamente  das  garantias.  È
alentador  que  as  conquistas  do  Direito  Internacional  em favor  da
proteção  do  ser  humano  venham  a  projetar-se  no  Direito
Constitucional,  enriquecendo-o,  e  demonstrando  que  a  busca  da
proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana encontra guarida
nas  raízes  do  pensamento  tanto  internacionalista  quanto
constitucionalista.

Ainda, para reforçar a tese de que os tratados internacionais sobre os

direitos  do  homem  têm  força  constitucional,  outro  argumento  pode  ser

acrescentado: a natureza materialmente constitucional desses tratados. Mesmo

que os direitos elencados nos tratados internacionais não venham sob a forma

de norma constitucional, a Carta lhes confere o valor de norma constitucional

visto que complementam o catálogo de direitos fundamentais previstos no texto

constitucional.  Sobre o tema, sustenta José Joaquim Gomes Canotilho15:

A constituição admite, porém, outros direitos fundamentais
constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.
Em virtude de as normas que os reconhecem e protegem não terem a
forma  constitucional,  estes  direitos  são  chamado  de  direitos
materialmente fundamentais. Por outro lado, trata-se de uma “norma
fattispecie aberta”, de forma a abranger, para além das positivações
concretas,  todas  as  possibilidades de direitos  que  se  propõem no
horizonte da ação humana. Daí que os autores se refiram também
aqui  ao  princípio  da  não-  identificação  ou  da  cláusula  aberta.
Problema  é  o  de  saber  como  distinguir,  dentre  os  direitos  sem
assento constitucional, aqueles com dignidade suficiente para serem
considerados fundamentais. A orientação tendencial de princípio é a
de  considerar  como  direitos  extraconstitucionais  materialmente
fundamentais os direitos equiparáveis pelo seu objeto e importância
aos diversos tipos de direitos fundamentais.

2.4.1 Dos direitos da pessoa humana

Para  que  se  entenda  a  relevância  do  estudo  sobre  os  tratados

internacionais, em especial os tratados internacionais de direitos humanos, é
15 CANOTILHO, J.  J. Gomes. Direito Constitucional.  6. ed.  rev. Coimbra:  Livraria Almedina,
1993. P. 528
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necessária uma breve análise dos direitos humanos e como eles aparecem no

direito  internacional  e  no  direito  nacional.  Neste  sentido,  contrastam-se  as

noções de direitos humanos e de direitos fundamentais, e ainda, de liberdades

públicas,  que  muita  das  vezes  são  colocadas  como  sinônimos,  como  na

manifestação de Ricardo Lobo Torres (TORRES,16 Ricardo Lobo, 1999, p.254):

"”Os  direitos  fundamentais  ou  direitos  humanos,  direitos  civis,  direitos  da

liberdade,  direitos  individuais,  liberdades  publicas,  formas  diferentes  de

expressar a mesma realidade."”

Entretanto, observa-se que as liberdades públicas, os direitos humanos

e fundamentais são prerrogativas que o individuo possui em face do Estado,

guardando em comum somente seu núcleo, qual seja, a liberdade, como cita

Alberto Nogueira 17:

As expressões direitos do homem, direitos fundamentais e
liberdades  públicas  têm  sido,  equivocadamente,  usadas
indistintamente como sinônimos. Em verdade, guardam, entre si, de
rigor, apenas o núcleo comum, a liberdade.

No  universo  dos  ordenamentos  jurídicos,  os  direitos  humanos  são

preservados em nível internacional, enquanto que os direitos fundamentais são

aqueles  direitos  humanos  positivados  em  nível  nacional,  garantidos  pelo

Estado em sua constituição e leis internas. Desta forma, a lição de Dominique

Turpin18 (TURPIN,  Dominique  apud  Revista  Ciências  Sociais,  Universidade

Gama Filho, ed. Especial, 1997, p. 133/134):

Muitas vezes consideradas como sinônimos, a noções de
direitos  do  homem  e  de  liberdades  públicas  não  se  superpõem
totalmente.  a primeira  é mais antiga,  mais  ampla,  mais  ambiciosa,
mais imprecisa, porque mais filosófica ou política (ela está hoje em
dia  na  moda,  constituindo-se  para  muitos  um  sacerdócio  e  para
alguns  uma  sinecura).  A  segunda  é  mais  recente  (seu  ensino
autônomo data apenas de 1954 e 1962), mais modesta, mas também
mais jurídica, logo mais precisa (e, por consequência, sem dúvida,
mais protetora). 

16 TORRES, Ricardo lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.
254
17 NOGUEIRA, Alberto. A reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro:
Renovar, 1997, p.11
18 TURPIN, Dominique. Contentieux Constitutionnel. Paris: Presses Universitaires de France,
1986.
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Conclui-se  desta  afirmativa  que  os  direitos  humanos  são  inatos  ou

naturais e se situam acima do direito positivo e em sua base. Já os direitos

fundamentais e as liberdades públicas são aqueles derivados dos direitos do

homem, porém reconhecidos pelo legislador e por ele positivados. 

Cabe,  ainda,  destacar  a  diferença  entre  direitos  fundamentais  e

liberdades públicas,  tendo em vista  que se encontram no mesmo plano do

ordenamento  jurídico.  Repara-se  a  grande  dificuldade  de  se  separar  estes

conceitos, não pacíficos na doutrina, mas o que se nota é que o primeiro é

pressuposto do segundo. Assim, Sidney Guerra19 conceitua que

 As  liberdades  públicas,  portanto,  são  aqueles  direitos  e
garantais  fundamentais  da  pessoa  humana  que  tem  por  escopo
resguardar a dignidade e condições mínimas adequadas de vida, no
sentido de proibir os excessos que, por ventura, sejam cometidos por
parte  do  Estado,  no  sentido  de  dar  melhores  condições  no
desenvolvimento da personalidade humana no contexto social.

Com  estes  conceitos  em  mente,  podemos  mostrar  como  forma  de

ilustração ao tema abordado a forma de construção dos direitos do trabalhador

no cenário constitucional. A Carta Magna, ao elencar os direitos fundamentais

da  pessoa  humana,  dividiu  estes  em categorias,  quais  sejam,  dos  direitos

individuais  e  coletivos;  dos  direitos  sociais;  da  nacionalidade;  dos  direitos

políticos; e dos partidos políticos. 

Os direitos laborais ficaram dispostos como direitos fundamentais pois,

além de possuírem grande importância nas relações de produção, que movem

a economia interna, ainda têm o escopo de inclusão do homem na sociedade.

Portanto, revestidos de valor social e econômico, os direitos dos trabalhadores

foram dotados de especial destaque uma vez que o trabalho digno é um dos

pré- requisitos para o alcance da dignidade da pessoa humana como um todo. 

Nesta seara, o juiz de direito e professor, Maurício Godinho Delgado criou

a  teoria  do  “patamar  civilizatório  mínimo”,  que  tem  como  base  os  direitos

19 GUERRA, Sidney. Direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. p. 97.
Ainda, neste sentido, Ferreira Pinto. Comentários à constituição brasileira, São Paulo: Saraiva,
1989, p. 60: “os direitos fundamentais assegurados nas constituições formam as chamadas
liberdades públicas, que limitam o poder dos entes estatais."
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fundamentais  do  trabalhador  e  tem como  escopo  defender  os  direitos  que

exprimem o  mínimo  capaz  de  sustentar  um  trabalho  e  vida  dignos.  Desta

forma, ele afirma:

Também não prevalece a adequação setorial negociada se
concernente a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta (e não
disponibilidade relativa), os quais não podem ser transacionados nem
mesmo por negociação sindical coletiva. Tais parcelas são aquelas
imantadas por uma tutela de interesse publico, por constituírem um
patamar  civilizatório  mínimo  que  a  sociedade  democrática  não
concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional,
sob pena de se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e
a valorização mínima deferível ao trabalho (art. 1º, III e 170,  caput,
CF/88). 20

Os  direitos  revestidos  de  indisponibilidade  relativa  são  considerados

direitos fundamentais e, por isso, irrenunciáveis. Entretanto, a doutrina entende

que, de acordo com os princípios do direito do trabalho, estes direitos podem

ser transacionados, ou, nas palavras do professor Godinho21, pode haver um

“despojamento  bilateral  ou  multilateral,  com reciprocidade  entre  os  agentes

envolvidos.”

Contudo, os direitos dotados de indisponibilidade absoluta são o núcleo

dos direitos fundamentais, aonde estes encontram o seu ápice, em uma esfera

de  escalonamento  dos  direitos  principais  do  homem.  Esta  parcela  seria  o

mínimo  existencial,  sem  o  qual  o  homem  perde  o  seu  espaço  diante  da

sociedade. 

Neste  quadro,  os  direitos  totalmente  indisponíveis  seria  a  parcela

correspondente às liberdades públicas, ou seja, os direitos assegurados pelo

Estado (por isso público) como uma garantia ao mínimo para a sobrevivência

do ser em sociedade. 

20 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2. ed.. São Paulo: LTr, 2003. P.
1312-1313
21 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2. ed.. São Paulo: LTr, 2003. 
P.1312
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3- TEORIAS SOBRE A RECEPÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

3.1 Teorias monista e dualista

Para  compreender  melhor  as  formas  de  hierarquização  dos  tratados

internacionais em relação às normas jurídicas internas, é necessário distinguir



26

as teorias acerca da recepção dos tratados internacionais, ou seja, como são

incorporados os tratados pelo ordenamento jurídico brasileiro após a ratificação

pelo Chefe do executivo.

Para o melhor entendimento da matéria, é fundamental distinguir a duas

grandes correntes doutrinárias que buscam solucionar o conflito entre normas

internacionais  e  a  ordem  interna.  De  um  lado,  temos  a  teoria  dualista,

defendida no âmbito  internacional  por  Triepel22 e Anzilotti23 e  no Brasil,  por

Amílcar Castro24; e a teoria monista, desenvolvida por Hans Kelsen25 e seguida

pela maior parte da doutrina brasileira. 

Para  os  dualistas,  não existe  conflito  entre  a  ordem internacional  e  a

ordem interna simplesmente porque não há qualquer interseção entre ambas.

São  esferas  distintas,  que  não  se  tocam.  Assim,  as  normas  de  direito

internacional disciplinam as relações entre os Estados e entre esses e outros

sujeitos da sociedade internacional enquanto o direito interno rege as relações

intra-estatais.  Triepel26 propõe  esta  fórmula  segundo  a  qual  “o  direito

internacional rege as relações entre os Estados, e o direito interno as relações

entre indivíduos.”

Por tais motivos é que, para os dualistas, os compromissos
internacionalmente assumidos pelo Estado não têm potencialidade de
gerar  efeitos  automáticos  na  ordem  jurídica  interna,  se  todo  o
pactuado não  se materializar  na forma de uma espécie  normativa
típica  do  Direito  interno:  uma  emenda  constitucional,  uma  lei,  um
decreto, um regulamento etc. É dizer, a norma internacional só vale
quando  “recebida”  pelo  Direito  interno,  não  operando  a  simples
ratificação  essa  transformação.  Seria  necessária  uma  derradeira
manifestação dos poderes constituídos. (v.g., do Poder Legislativo), a
fim de  transformar a norma internacional em norma interna.  Neste
caso,  havendo  conflito  de  normas,  já  não  mais  se  trataria  de
contrariedade  entre  o  tratado  e  a  norma  interna,  mas  entre  duas
disposições nacionais, uma das quais é a materialização da norma
convencional transformada. 27

22 TRIEPEL, Carl Heinrich. Les rapports entre le droit interne et le droit internacional. Recueil
des Cours. Vol. 1. 1923-I
23 ANZILOTTI,  Dionísio.  Cours  de  droit  internacional.  Trad.  Gilbert  Gidel.  Paris:  Editions
Panthéon- Assas.1999 (collection les Introuvades) 
24 CASTRO, Amilcar de. Direito Internacional Privado. 5. ed. aumen. e atual. Por Osíris Rocha.
Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
25  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.
26 TRIEPEL, Carl Heinrich apud MAZZUOLI, Valério de Oliveira, 2012. P.87
27 MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. ver., atual. e
ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 88
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Desta forma, um ato internacional somente terá efeito no âmbito interno

de um Estado se uma lei vier incorporá-lo ao ordenamento jurídico positivo. 

Já  os  adeptos  à  teoria  monista  afirmam  que  o  direito  constitui  uma

unidade, um sistema, e que tanto o direito internacional quanto o direito interno

integram esse sistema. Neste sentido, é indispensável a existência de normas

que coordenem a relação entre esses dois direitos e estabeleçam qual deverá

prevalecer em caso de conflito. Hans Kelsen admite, em tese, o monismo com

prevalência  da  norma  interna  e  o  monismo  com  a  prevalência  da  norma

internacional, embora seja adepto deste último.

Para Arnaldo Sussekind 28:

Para  a  teoria  monista  não  há  independência,  mas
interdependência entre a ordem jurídica internacional  e a nacional,
razão  por  que  a  ratificação  do  tratado  por  um Estado  importa  na
incorporação  automática  de  suas  normas  à  respectiva  legislação
interna. Para a teoria dualista, as duas ordens jurídicas- internacional
e nacional-  são independentes e  não se comisturam.  (...)  o Pacta
Sunt Servanda tem por fundamento jurídico o ato soberano no Estado
em  obrigar-se  por  um  tratado,  num  mundo  que  impõe  a
interdependência  dos  países,  seja  no  plano  internacional  e,
principalmente,  no  regional,  seja  em  decorrência  do  estágio  de
desenvolvimento  em que  se  encontram.  Daí  a  larga  aceitação  da
teoria monista. (...) Por outro lado, tanto o Tribunal Internacional de
Justiça  como  o  Tribunal  de  Justiça  das  comunidades europeias
adotaram essa tese. 

3.2 Incorporação legislativa e incorporação automática

De acordo com Jacob Dolinger  29 e  com o estudado anteriormente,  a

orientação do STF é a adoção do monismo moderado, em que o tratado se

incorpora  ao  direito  interno  no  mesmo  nível  hierárquico  da  lei  ordinária,

sujeitando-se a ideia de que, em caso de conflito, não havendo sobreposição

de regra específica  sobre regra geral,  prevalece a norma posterior  sobre a

norma anterior. 

Todavia, este estudo nos faz entender, juntamente com a jurista Flávia

28 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. São Paulo: LTr, 1983., p. 60-63
29 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado.10. ed.  



28

Piovesan30 que, diante dessas duas teorias, o Direito brasileiro faz opção por

um sistema misto, no qual aos tratados internacionais de proteção dos direitos

humanos, por força do art.  5º § 1º,  aplica-se a sistemática de incorporação

automática,  enquanto  aos  demais  tratados  internacionais  se  aplica  a

sistemática  de  incorporação  legislativa  na  medida  em que  em que  se  tem

exigido a intermediação de um ato normativo para tornar o tratado obrigatório

na ordem interna. 

O  §3º  do  art.  5º  tão  somente  veio  a  fortalecer  o
entendimento  em  prol  da  incorporação  automática  dos  tratados
internacionais de direitos humanos. Isto é, não me parece razoável, a
título  ilustrativo,  que,  após  todo  o  processo  solene  e  especial  de
aprovação do tratado de direitos humanos (com a observância  do
quórum exigido pelo art. 60, § 2º), fique a sua incorporação no âmbito
interno condicionada a um decreto do Presidente da República. 

Note-se, todavia, que a expedição de tal decreto tem sido
exigida pela jurisprudência do STF, como um “momento culminante”
no processo de incorporação dos tratados, sendo uma “manifestação
essencial  e  insuprimível”,  por  assegurar  a  promulgação do tratado
internamente,  garantir  o  principio  da  publicidade  e  conferir
executoriedade ao texto  do tratado ratificado,  que  passa,  somente
então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno.

Com  este  mesmo  entendimento,  afirmam  André  Gonçalves  Pereira  e

Fausto de Quadros (PEREIRA. QUADROS31. 1993. apud PIOVESAN, Flávia,

2012, p. 153):

No  sistema  misto  o  Estado  não  reconhece  a  vigência
automática de todo o direito internacional, mas reconhece-o só sobre
certas  matérias.  As  normas  internacionais  respeitantes  a  essas
matérias vigoram, portanto, na ordem interna independentemente de
transformação;  ao  contrário,  todas  as  outras  vigoram  apenas
mediante transformação. Este sistema é conhecido por sistema de
cláusula  geral  da  recepção  semiplena.  Este  sistema  resulta  da
adoção cumulativa  de concepções monistas  e  dualistas  quanto  às
relações entre Direito internacional e o Direito interno.

Para a melhor compreensão destas teorias, importa esclarecer que, ao

lado da sistemática da “incorporação automática” existe também a sistemática

da “incorporação legislativa” do Direito Internacional. Assim, de acordo com a

30 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13. ed.,  ver. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012.P. 151. 
31 PEREIRA. André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. Manual de direito internacional público.
3. ed. Coimbra: Almedina, 1993. P.95.  
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incorporação  automática,  os  tratados  internacionais  agregam-se  ao

ordenamento jurídico interno no momento da ratificação, enquanto que no caso

da  incorporação  legislativa,  é  necessário  que  haja  uma  legislação  que  os

implemente, norma esta distinta do ato de ratificação do tratado. 

Neste  sentido,  o  Presidente  da  República  teria  duplo  trabalho:  o  de

ratificar os tratados aprovados pelo Congresso Nacional e o de produzir um

decreto de execução para trazer o tratado à esfera jurídica interna. 

Em síntese, a sistemática da incorporação automática em relação aos

tratados internacionais de direitos humanos reflete a concepção monista, pelo

qual o Direito internacional compõe uma única ordem jurídica, em que tudo que

é produzido por ele é recepcionado pelo Direito interno. 

Em oposição, a sistemática da incorporação legislativa importa na adoção

da concepção dualista,  em que há duas ordens jurídicas distintas,  que não

apresentam contato  nem interferências,  já  que  o  Estado  recusa  a  vigência

imediata do Direito Internacional,  havendo a necessidade de reprodução ou

transformação do tratado em uma fonte interna. 

Neste sentido, pontua Antônio Augusto Cançado Trindade 32:

Se para os tratados internacionais em geral, se tem exigido
a intermediação pelo Poder Legislativo de ato com força de lei  de
modo a outorgar às suas disposições vigência ou obrigatoriedade no
plano  do  ordenamento  jurídico  interno,  distintamente  no  caso  dos
tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o
Brasil é parte, os direitos fundamentais neles garantidos, consoante
os art. 5º (2) e 5º (1) da Constituição Brasileira de 1988, passam a
integrar  o  elenco  dos  direitos  constitucionalmente  consagrados  e
direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico
interno. 

Seguindo estas regras, a incorporação automática dos tratados de direitos

humanos,  sem  que  se  faça  necessário  uma  lei  complementar  para  a  sua

exigibilidade e implementação, acarreta vários efeitos jurídicos. Primeiramente,

permite  ao  particular  a  invocação  direta  dos  direitos  e  liberdades

internacionalmente assegurados assim como coíbe condutas e atos violadores

a esses mesmos direitos, sob pena de invalidação. Ainda, naturalmente, toda

32 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto.  A proteção internacional dos direitos humanos:
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. P. 30/31. 
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norma  que  lhe  é  contrário  perde  a  vigência  a  partir  de  sua

ratificação.33Ademais, passa a ser recorrível qualquer decisão judicial que violar

o tratado34, sendo competência do Superior Tribunal de Justiça julgar, mediante

recurso especial, nos termos do art. 105, III, a, da CRFB. 35

Ainda,  acrescenta Agustín  Gordillo  (GORDILLO  36,  Agustín,  1990 apud

PIOVESAN, Flávia, 2012, p. 146/147): 

Todavia,  não apenas o Tribunal  nacional,  mas também e
especialmente  o  Tribunal  internacional  competente,  estão
expressamente facultados a declarar a antijuridicidade da conduta e,
consequentemente, invalidá-la, aplicando ainda sanções pecuniárias
em favor da pessoa física que sofreu violação a direito fundamental,
por atos, ações, ou omissões de seu país, no plano interno.

Desta  forma,  não  se  poderá  argumentar  que,  com  a  ratificação,  os

Estados não ficam obrigados aos tratados de direitos humanos. Estes geram

direitos  subjetivos  para  o  particular  enquanto  não  advém  uma  lei  que  os

regulem. 

Em  suma,  diante  dessas  duas  sistemáticas,  conclui-se  que  o  direito

brasileiro  faz  opção  pela  corrente  mista  no  qual  os  tratados  de  direitos

humanos, diante do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras

de direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5º, §1º, são incorporados

automaticamente  e  os  demais  tratados  são  incorporados  em  um  segundo

momento após a ratificação com a mediação legislativa. 

A  Emenda  Constitucional  45/2004  acrescentou  o  §3º  no  artigo  5º  da

Constituição,  o  que  só  veio  a  fortalecer  o  entendimento  da  incorporação

automática dos tratados de direitos humanos, já que seria irracional entender

que, após todo o processo dificultoso de aprovação exigido para os tratados de

direitos humanos (com a observância do quórum de aprovação prescrito no art.

60, §2º), ainda ficaria a sua incorporação condicionada a um decreto executivo

33 Sobre  isto,  iremos  discutir  sobre  as  antinomias  entre  tratados  internacionais  de  direitos
humanos e norma constitucional. 
34 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional. 13. ed., ver. E
atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 146.
35 Art. 105, III, a, Constituição Federal: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III- julgar, em
recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
36 GORDILLO,  Agustín.  Derechos  humanos,  doctrina,  casos  y  materiales:  parte  general.
Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1990. p. 45-52
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do Presidente da República. 

Destarte, veremos no próximo capítulo a força normativa que a Emenda

Constitucional  45/2004  trouxe  aos  tratados  de  direitos  humanos  e  suas

implicações, assim como as teorias e as jurisprudências a respeito da posição

destes no ordenamento jurídico brasileiro. 

4.  O  POSICIONAMENTO  DOS  TRATADOS  INTERNACIONAIS  NO

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO

Como já explicitado anteriormente, a Constituição brasileira tratou da

incorporação dos tratados internacionais, definindo os critérios de absorção e

as fases a serem respeitadas,  da assinatura ao depósito  da ratificação em
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órgão competente,  garantindo  a  atuação destes  na  esfera  do  ordenamento

brasileiro, segundo o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Entretanto,  o  texto  constitucional  apresenta  inúmeras  lacunas  em

relação  ao  posicionamento  dos  tratados  internacionais  quando  da  sua

incorporação, isto é, como os tratados se comportarão em relação às demais

normas jurídicas internas.

Temos aí  duas correntes  principais  que explicam a relação entre  o

ordenamento jurídico interno e externo. Para a corrente monista não haverá, na

verdade,  dois  ordenamentos  jurídicos  diferentes,  mas  um  só,  que  se

complementam.  Assim,  os  tratados  internacionais  entrarão  no  meio  jurídico

pátrio de forma automática, havendo discussões acerca da preferência entre lei

interna e tratado. 

Já para a corrente dualista, há dois ordenamentos jurídicos distintos, e

a  norma  interna  só  conterá  a  norma  internacional  se  assim  entender  o

legislador, criando regras para a incorporação legislativa. 

Desta  forma,  pode-se  observar  que  ambas  as  correntes  sobre  a

incorporação  dos  tratados  não  se  pronunciam  sobre  qual  será  o

posicionamento dos tratados internacionais quando da sua percepção. 

A corrente mista, aqui defendida, entende que os tratados que versam

sobre os direitos humanos terão aplicação imediata enquanto os tratados sobre

os demais assuntos necessitam de uma lei interna que os tornem vigente (em

prol da segurança jurídica). Porém, esta concepção não resolve o problema de

antinomia entre tratado de direitos humanos e Constituição. 

O artigo 5º, § 2º da CRFB define que “os direitos e garantias expressos

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios

por  ela  adotados,  ou  dos  tratados  internacionais  em  que  a  República

Federativa do Brasil seja parte”. Somado ao § 1º que afirma que “as normas

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, dá a

entender  que os  tratados internacionais  que constituem direitos  e garantias

fundamentais  terão  aplicação  imediata.  Temos  aí,  então,  um  exemplo  da

aplicação da corrente mista sobre a incorporação dos tratados. 

Para  reforçar  esta  tese,  de  acordo  com  uma  interpretação  literal,

quando o poder constituinte afirma que a Constituição não exclui os direitos e

garantias  decorrentes  de  outro  regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados,
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entende-se que estes  terão,  em relação aos princípios,  direitos e garantias

expressos na constituição, paridade hierárquica. 

Neste mesmo sentido, uma importante corrente doutrinária sustentou

que não só os direitos humanos previstos nos tratados internacionais teriam

força normativa constitucional, mas também configurariam o rol de cláusulas

pétreas.  Todavia,  o  Supremo  Tribunal  Federal  não  acolheu  esta  ideia  até

porque,  antes  da  Emenda  Constitucional  n.  45  de  2004,  este  tribunal  não

entendia  que  os  direitos  individuais  prescritos  nos  tratados  têm  status

constitucional. 

Com o intuito de sanar as divergências sobre este assunto, a Emenda

Constitucional  45/2004  veio  disciplinar  que  os  tratados  internacionais  de

direitos  humanos,  aprovados  por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos

membros, em dois turnos, de cada casa do Congresso Nacional, sendo esta

votação  similar  às  emendas  constitucionais,  terão  força  de  norma

constitucional,  e,  ainda,  não  atribuiu  força  constitucional  aos  tratados

internacionais que versam sobre assuntos comuns, bem como àqueles sobre

direitos humanos que não foram aprovados pelo quórum especial. 

Essa  alteração  o  texto  constitucional,  que  pretendeu  pôr
termo  ao  debate  quanto  ao  status  dos  tratados  internacionais  de
direitos humanos no direito brasileiro, é um exemplo claro da falta de
compreensão  e  de  interesse  (e,  sobretudo,  de  boa-  vontade)  do
nosso  legislador  relativamente  às  conquistas  já  alcançadas  pelo
Direito  Internacional  dos  direitos  humanos  nessa  seara.  Como
magistralmente destaca Cançado Trindade, em um desabafo público
de reflexão obrigatória a todos, esse ”retrocesso provinciano põe em
risco  a  inter-relação  ou  indivisibilidade  dos  direitos  protegidos  em
nosso país (previstos nos tratados que o vinculam), ameaçando-os de
fragmentação  ou  atomização,  em  favor  dos  excessos  de  um
formalismo  e  hermetismo  jurídicos  eivados  de  obscurantismo”.  E
continua:  “os  triunfalistas  da  recente  Emenda  Constitucional
nº45/2004,  não  se  dão  conta  de  que,  do  prisma  do  Direito
Internacional, um tratado ratificado por um Estado o vincula ipso jure,
aplicando-se  de  imediato quer  tenha  ele  previamente  obtido
aprovação  parlamentar  por  maioria  simples  ou  qualificada.  Tais
providências de ordem interna- ou, ainda menos, de interna corporis-
são  simples  fatos do  ponto  de  vista  do  ordenamento  jurídico
internacional,  ou seja, são, do ponto de vista jurídico internacional,
inteiramente irrelevantes. A responsabilidade internacional do Estado
por  violações  comprovadas  de  direitos  humanos  permanece
intangível,  independentemente  dos  malabarismos pseudo-  jurídicos
de certos publicistas (como a criação de distintas modalidades de
prévia aprovação parlamentar de determinados tratados, a previsão
de pré-requisitos para a aplicabilidade direta de tratados no Direito
interno,  dentre  outros),  que  nada  mais  fazem  do  que  oferecer



34

subterfúgios  vazios  aos  Estados  para  tentar  evadir-se  de  seus
compromissos  de  proteção  dos  direitos  humanos  no  âmbito  do
contencioso internacional dos direitos humanos.37

Ficou a cargo, por conseguinte, da doutrina e da jurisprudência, definir o

posicionamento hierárquico destes dois últimos e resolver as antinomias entre

tratados  de  direitos  humanos  aprovados  pelo  quórum  especial  e  norma

constitucional. 

Conforme o  estudo  das  teorias  a  respeito  da  hierarquia  dos  tratados,

observar-se-á uma progressão no entendimento jurisprudencial  e doutrinário

sobre estas questões, conforme a necessidade de proteção dos direitos do

homem, principalmente  após a Constituição de 1988,  marco do garantismo

constitucional. 

4.1 A hierarquia dos tratados em relação às leis

A  relação  entre  tratado  internacional  e  lei  interna,  de  acordo  com  a

suposição da hierarquia legal, será de paridade normativa. Isto é, no momento

em que o tratado internacional é absorvido pelo ordenamento jurídico, ele terá

força de lei federal. 

Por outro lado, a teoria da hierarquia supralegal e infraconstitucional dos

tratados internacionais  explica  que estes  tratados entrarão no ordenamento

jurídico com força normativa maior que a lei federal, afastando a incidência de

norma oposta, isto é, a lei federal que dispuser em contrário ao tratado não

será revogada mas verá a sua eficácia retirada até que o tratado seja excluído

do ordenamento jurídico via denúncia. 

Aqui,  faz-se  uma  observação  de  que,  quando  uma  lei  é  criada,  o

legislador tem consciência do que já é vigente no plano interno e seu trabalho

está em construir uma cadeia de normas com informações que se completam.

Para retirar do plano da validade aquela norma que não mais corresponde

aos interesses ou à realidade da sociedade, o legislador cria outra com sentido

37  MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. ver., atual. e
ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.873. 
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oposto, que não será considerada uma antinomia já que, mesmo materialmente

contrárias, as duas não valerão ao mesmo tempo, pois uma revoga a outra.

 Em  alguns  casos,  o  legislador,  diante  do  vasto  mundo  jurídico,  cria

normas com o mesmo âmbito de validade mas que são conflitantes entre si, e

deverão  ser  cumpridas  segundo  os  critérios  criados  pelo  Direito  para  a

resolução das antinomias. 

Segundo Norberto Bobbio  38, as regras fundamentais para a solução de

antinomias  são  três:  o  cronológico;  o  hierárquico;  e  o  da  especialidade,

respectivamente.  O  cronológico  se  consubstancia  na  máxima  de  que  lex

posterior   derogat  priori,  ou seja,  lei  posterior  revoga lei  anterior.  O critério

hierárquico  informa  que  lex  superior  derogat  inferiori,  dado  que  esta

inferioridade consiste na menor força do seu poder normativo em relação à

norma superior. Por último, deve-se analisar se as normas conflitantes versam

sobre conteúdo geral ou especial (ou excepcional), sendo que a lex specialis

derogat generali. 

De  acordo  com  a  hierarquia  legal,  pode-se  observar  que  ambos  os

tratados internacionais e a lei federal estão no mesmo âmbito de validade e

possuem o  mesmo nível  hierárquico.  Neste  raciocínio,  as  antinomias  entre

tratados internacionais e lei federal deverão ser solucionadas através do critério

cronológico ou especial. 

Não podemos deixar de citar  Hans Kelsen39 que, em sua Teoria Pura,

onde defendia o monismo jurídico,  advogava a favor  da primazia do direito

internacional em relação ao direito interno, visto que, segundo ele, a ordem

jurídica interna deriva da ordem jurídica internacional. O desdobramento desta

teoria resultou no entendimento da hierarquia supralegal e infraconstitucional

dos tratados internacionais. 

Com efeito, as antinomias entre tratado internacional e lei federal devem

ser resolvidas pela primazia do direito internacional, como visto na maioria das

jurisprudências brasileiras antes de 1977. O Pedido de Extradição n.7 de 1913

verificou um conflito entre lei federal e tratado, em que este último prevaleceu

na decisão do STF, mesmo sendo a lei federal posterior ao tratado. 

38 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  P. 237-
254
39 KELSEN, Hans.  Teoria pura do direito.  7.  ed.  Trad.  João Baptista Machado.  São Paulo:
Martins Fontes, 2006. 
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Neste mesmo sentido, na Apelação Cível n. 9587 de 1951, referente ao

caso da União Federal vs. A Companhia do Radio Internacional do Brasil, o

Supremo Tribunal Federal prolatou acórdão unânime que decidia que o tratado

revoga as  leis  anteriores.  Ademais,  na  Apelação Cível  n.  8332 de 1944,  o

Ministro Orozimbo Nonato afirmou em acórdão: 

Todavia  (...)  parece-me  que  o  Estado,  vinculado  por
Tratado, não pode citar lei alguma que contrariasse esse tratado.” (...)
Enquanto não fizer a denúncia não pode ser descumprido o tratado e
a obrigatoriedade de sua observância, a não ser que se use desse
meio especifico acarreta a consequência de que o Estado continua
preso ao tratado.

Este era o entendimento dos tribunais brasileiros, inclusive do Supremo

Tribunal  Federal,  até  o julgamento do Recurso Extraordinário  n.  80.004 em

junho  de  1977,  em  que  esta  corte  firmou  raciocínio  de  que  os  tratados

internacionais  estão  em paridade  hierárquica  com a  lei  federal,  devendo  o

critério para a resolução de antinomia ser o da lex posterior derogat priori ou o

da lex specialis derogat generali porque, segundo o Ministro Francisco Rezek,

“expressão  última  da  vontade  do  legislador  republicano  deve  ter  a  sua

prevalência  garantida  pela  Justiça-  sem  embargo  das  consequências  do

descumprimento do tratado, no plano internacional”. 40

Este entendimento não nos parece acertado pois significa uma afronta ao

pacta sunt servanda, contrato celebrado pelo país criando um compromisso na

esfera  internacional.  Aliás,  é  uma  afronta  direta  à  Convenção  de  Viena,

recentemente ratificada, que prescreve no artigo 27 que “uma parte não pode

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento

de um tratado.” 

Ora, o Estado, exercendo a sua soberania, livremente consentiu com o

tratado, criando a obrigação de seu cumprimento no plano internacional, e não

a  mera  expectativa  de  cumprimento.  O  processo  que  retira  o  tratado  do

ordenamento jurídico não pode ser a expedição de nova norma interna que o

revoga, mas a sua denúncia, ato unilateral do Estado em que exprime a sua

vontade de deixar de ser parte do Pacto. Não havendo a denúncia, o Estado

40 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 106
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ainda tem a obrigação e a responsabilidade internacional sobre os assuntos do

tratado. 

Contudo,  a  partir  de  1977,  com  o  julgamento  do  referido  Recurso

Extraordinário,  o entendimento da Suprema Corte é de que uma lei  interna

pode  vir  a  revogar  um  tratado  anterior  a  ela  e,  como  realça  Celso  D.

Albuquerque  Mello41,  esta  “tendência  mais  recente  no  Brasil  é  a  de  um

verdadeiro retrocesso nesta matéria.” Em concordância, Flávia Piovesan:

Acredita-se  que  o  entendimento  firmando  a  partir  do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 80.004 enseja, de fato, um
aspecto crítico, que é a sua indiferença diante das consequências do
descumprimento do tratado no plano internacional, na medida em que
autoriza o Estado- parte a violar dispositivos da ordem internacional-
os quais se comprometeu a cumprir de boa-fé. 42

Mais  recentemente  houve  a  decisão  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  n.  1480-3/DF  em  junho  de  2001  que  apurou  a

inconstitucionalidade da Convenção n.158 da OIT sobre a despedida arbitrária

ou sem justa causa do trabalhador,  onde o Ministro Relator Celso de Mello

proferiu  voto  a  favor  dos  critérios  de  cronologia  e  especialidade  para  se

escolher a aplicabilidade de lei ou tratado no caso concreto. 

O atual  entendimento da Suprema Corte,  consoante o que foi  exposto

anteriormente, não é compatível com a nova dinâmica internacionalista que se

tem encontrado, oriunda da globalização internacional dos problemas. 

Os tratados acordados entre os Estados que cuidam de situações comuns

(que  não  de  direitos  humanos),  tem  por  escopo  promover  direitos  e

responsabilidades de um Estado para com o outro.  Sob a compreensão da

teoria da hierarquia legal  dos tratados, tem- se aí uma insegurança jurídica

causada pelo possível descumprimento do pacto internacional, que acaba por

retirar a sua força normativa no âmbito interno e externo e, consequentemente,

o seu motivo de existir.

41 MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 6. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1979. p. 69
42 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 118-119
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4.2 A hierarquia dos tratados em relação à Constituição Federal 

Por tudo que foi exposto anteriormente, pode-se concluir que, tanto pela

tese  da  hierarquia  legal  quanto  pela  hierarquia  supralegal  dos  tratados

internacionais, estes terão a sua eficácia retirada caso haja algum conflito com

a Constituição Federal. 

Esta suposta desobediência a um acordo firmado pelo país em âmbito

internacional  é admitida principalmente pelo caráter  das negociações.  Com

bem explica Flávia Piovesan, “os tratados internacionais buscam o equilíbrio e

a reciprocidade de relações entre Estados- parte” 43. Ainda assim, foi dada ao

legislador pátrio a possibilidade de discordar dos tratados, se vislumbrar um

interesse maior do Estado. 

Isto se dará com a união do princípio da norma mais favorável (no caso, a

norma  que  possua  conteúdo  mais  relevante  e,  por  isto,  se  revelar  mais

vantajosa para o país) e os critérios de resolução de antinomia determinados

por Norberto Bobbio. Esta união se destacará ainda mais quando do estudo da

resolução das antinomias nos direitos da pessoa humana. 

Já foi  admitida pela doutrina e pela jurisprudência a diferença material

entre os tratados que versam sobre os direitos humanos e aqueles que versam

sobre  os  assuntos  comuns.  Estes  primeiros  objetivam  a  “salvaguarda  dos

direitos do ser humano, e não das prerrogativas dos Estados”, caracterizando

uma relação Estado-indivíduo, ao contrário da relação Estado-Estado. 

Esta relação Estado-indivíduo gera obrigações ao Estado de garantir ao

ser  tutelado  os  direitos  essenciais  na  vida  em sociedade,  enquanto  que  a

relação entre Estados se dá para tutelar situações na esfera interna e externa

que precisam de regulamento único,  com o intuito  de garantir  o tratamento

igual em ambos os territórios. 

Além desta diferença, pode-se citar mais um argumento que corrobora

com o  status  especial  dos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  em

relação aos demais tratados. De acordo com parte da doutrina publicista,

43 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 121. 
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 Os tratados de direitos humanos possuem superioridade
hierárquica  em relação  aos  demais  atos  internacionais  de  caráter
mais técnico,  formando um universo de princípios que apresentam
especial força obrigatória, denominado jus cogens. 44

Esta força especial é entendida como uma característica destes tratados

de não admitirem acordo em contrário, e só poderem ser modificados através

de uma nova norma de Direito Internacional Geral que possua este mesmo

status. 

Por isto, é de suma importância o oferecimento de condição especial no

ordenamento jurídico para tais convenções.  A Corte Interamericana de Direitos

Humanos, em sua Opinião Consultiva n. 2, de setembro de 1982 esclarece que

Ao  aprovar  estes  tratados  sobre  direitos  humanos,  os
Estados se submetem a uma ordem legal dentro da qual eles, em prol
do  bem  comum,  assumem  várias  obrigações,  não  em  relação  a
outros Estados, mas em relação aos indivíduos que estão sob a sua
jurisdição.

Esta  condição  especial  é  questão  de  divergências  na  doutrina  e  na

jurisprudência, que criaram correntes instituindo as possibilidades de hierarquia

dos tratados internacionais de direitos humanos em relação à Constituição do

país. 

Nesta  seara,  há  a  corrente  que  defende  o  caráter  constitucional  dos

referidos tratados; a  contrario sensu, existe outra que defende que o melhor

posicionamento é de norma infraconstitucional, dada a soberania do Estado e

da  sua  respectiva  constituição;  ainda,  percebe-se  uma  nova  tendência  em

preconizar a existência de um direito internacional dos direitos humanos que

será, portanto, supraconstitucional.

A tese do caráter infraconstitucional e supralegal dos tratados de direitos

humanos caiu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/ 2004 que

acrescentou o § 3º ao artigo 5º da Constituição federal, que preceitua que “os

tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  que  forem

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas

44 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012., p. 122.
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constitucionais.”

Anteriormente à entrada em vigor da referida Emenda, a jurisprudência

entendia  que  a  Constituição  se  sobrepunha  a  todos  os  tratados,  inclusive

àqueles  que  versam  sobre  os  direitos  essenciais  do  homem,  baseada  na

soberania estatal.

Como forma de ilustração do exposto, pode-se citar pedido de habeas

corpus  n.  72.131/RJ  julgado  em  23/11/1995,  no  caso  da  prisão  civil  do

depositário infiel, indeferido pela força normativa da Constituição Federal, que

se sobrepõe ao do Pacto de São José da Costa Rica. No caso em tela,  a

Constituição informa no artigo 5º, LXVII que “não haverá prisão civil por dívida,

salvo  a  do  responsável  pelo  inadimplemento  voluntário  e  inescusável  de

obrigação alimentícia e a do depositário infiel.” Embora o Pacto impeça a prisão

civil do depositário infiel, a hierarquia legal e, portanto, infraconstitucional dos

tratados afasta a sua aplicabilidade enquanto norma antinômica à constituição.

Ainda, o RHC 79.785/RJ julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2000

se  referia  à  aplicação  do  duplo  grau  de  jurisdição  previsto  na  Convenção

Americana de Direitos Humanos à toda pessoa acusada de delito.  Em seu

voto, o Ministro Sepúlveda Pertence alegou a 

Prevalência  da Constituição,  no  Direito  brasileiro,  sobre
quaisquer convenções internacionais,  incluídas as de proteção aos
direitos humanos, que impede, no caso,  a pretendida aplicação da
norma do Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e
as  convenções  internacionais  de  proteção  aos  direitos  humanos:
prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas
convencionais antinômicas.

Este  entendimento  está  consubstanciado  no  artigo  102,  III,  b  da

Constituição Federal, em que o STF, sob recurso extraordinário, é competente

para declarar a inconstitucionalidade de tratado internacional. Sob este prisma,

se é possível declarar a inconstitucionalidade de tratado, está este submisso à

constituição.

No mais, pode-se citar o agravo de instrumento 196.379-9/RJ julgado pelo

STF em 1997, em relação à eventual incompatibilidade entre a Convenção de

Varsóvia (art.22) e a Constituição Federal  (art.  5º,  inciso II  e §2º),  onde foi

decidido  que  “os  tratados  subscritos  pelo  Brasil  não  se  superpõem  à
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Constituição  Federal”.  Conclui-se,  portanto,  pela  supremacia  das  normas

constitucionais  em  relação  aos  tratados  e  atos  internacionais,  mesmo  que

devidamente  ratificados,  e  pela  plena  possibilidade  de  seu  controle  de

constitucionalidade.45

Com a Emenda Constitucional 45/2004, os tratados de direitos humanos

foram destacados dos demais tratados, e colocados na categoria de emenda

constitucional.  Esta  aí,  então,  caracterizada  a  força  constitucional  destes

tratados.

Mesmo antes da edição da emenda, já se sustentava a tese da hierarquia

constitucional, baseada na interpretação do artigo 5º §2º, da CRFB, que aludia

ao caráter materialmente constitucional destes tratados. Neste sentido, Flávia

Piovesan46:

Vale dizer, seria mais adequado que a redação do aludido
§3º do art. 5º endossasse a hierarquia formalmente constitucional de
todos os tratados internacionais  de proteção dos direitos humanos
ratificados,  afirmando-  tal  como  o  fez  o  texto  argentino-  que  os
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados
pelo Estado brasileiro têm hierarquia constitucional. 

Sustenta-se,  pois,  que  todos  os  tratados  de  direitos  humanos,

independentemente  do  quórum  de  aprovação,  têm  força  materialmente

constitucional e a emenda constitucional 45/2004 só veio a reforçar esta tese

garantindo, também, o alicerce formalmente constitucional. É importante frisar

que  a  lógica  material  deve  se  sobrepor  à  lógica  formal,  porquanto  a

constituição é um conjunto de valores, destacando-se como o mais importante

a dignidade da pessoa humana. 

De fato, o artigo 5º, §2º da Constituição entende que não estão esgotadas

as  fontes  de  direitos  fundamentais,  criando  a  ideia  de  que  “o  programa

normativo- constitucional não pode se reduzir, de forma positivística, ao “texto”

da Constituição.”  47 Assim, propõe Flávia Piovesan que os direitos elencados

na  constituição  sejam  divididos  em  três  grupos  distintos,  quais  sejam,  os

45 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. Teoria geral, comentários aos arts.
1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 8. ed. São
Paulo: Atlas, 2007. P. 318
46 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 127/128
47 CANOTILHO, J.  J. Gomes. Direito Constitucional.  6. ed.  rev. Coimbra:  Livraria Almedina,
1993.
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direitos  expressos  na  constituição;  os  direitos  expressos  nos  tratados

internacionais; e os direitos implícitos (decorrentes das garantias e do regime e

princípios por ela adotados). 

Observe-se  que,  mesmo antes  da  Emenda,  os  tratados  internacionais

obtinham ampla aquiescência na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,

muitas vezes ultrapassando três quintos dos votos. Contudo, eram aprovados

em um único turno, já que não havia previsão normativa para o procedimento

de dois turnos.

Entretanto, mesmo depois da edição da Emenda Constitucional 45/ 2004,

o entendimento majoritário do STF vem sendo que os tratados internacionais

de  proteção  dos  direitos  humanos  possuem  força  supralegal,  porém

infraconstitucional.  Ainda,  os  tratados  que  não  forem  aprovados  por  três

quintos dos votos, em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, verão

a sua força normativa reduzida à lei federal. 

Neste sentido,  pode-se citar  o  curioso caso do depositário  infiel,  que

incitou várias jurisprudências da Suprema Corte. 

A  legitimidade  da  prisão  civil  do  depositário  infiel  fora  tratada

anteriormente pelo STF, que, como supracitado, entendeu que o Pacto de São

José da Costa  Rica  não se  sobrepunha à  Constituição,  permanecendo em

voga este instituto de prisão civil decorrente de descumprimento de obrigações

contratuais. 

Entretanto, após a EC 45/2004, esta questão foi levantada novamente,

agora com novo entendimento. Com a adesão do Brasil ao Pacto de São José

da  Costa  Rica,  assim  como  ao  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Civis  e

Políticos,  sem  qualquer  reserva,  iniciou-se  um  amplo  debate  sobre  a

possibilidade de revogação, por tais diplomas internacionais, da parte final do

inciso LXVII do art. 5º da Constituição brasileira de 1988, especificamente, da

expressão  'depositário  infiel',  e,  por  consequência,  de  toda  a  legislação

infraconstitucional que nele possui fundamento direto ou indireto. 

No  Recurso  Extraordinário  466.343/2009,  o  Ministro  Gilmar  Mendes

proferiu voto emblemático, entendendo, pois, que 

Diante  do  inequívoco  caráter  especial  dos  tratados
internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é
difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por
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meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o
condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina
normativa  infraconstitucional  com  ela  conflitante.
Nesse  sentido,  é  possível  concluir  que,  diante  da  supremacia  da
Constituição  sobre  os  atos  normativos  internacionais,  a  previsão
constitucional  da prisão civil  do depositário infiel  (...)  deixou de ter
aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação
à  legislação  infraconstitucional  que  disciplina  a  matéria  (...).
Tendo  em vista  o  caráter  supralegal  desses  diplomas  normativos
internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles
seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. 

Portanto,  julgou  o  ministro  que  os  tratados  internacionais  de  direitos

humanos possuem força especial diante das leis ordinárias, porém, tal força

não  compete  com  a  Constituição.  Desta  forma,  criou-se  o  entendimento

doutrinário da categoria supralegal mas infraconstitucional destes tratados. 

O  dispositivo  constitucional  que  resolve  sobre  a  prisão  civil  do

depositário infiel não foi considerado inconstitucional ou conflitante com outra

norma  constitucional  (como  não  poderia  ser,  visto  que  compõe  um  rol

inalterável,  cláusula  pétrea,  da  Constituição),  mas  a  força  supralegal  da

Convenção  Americana  dos  Direitos  Humanos,  bem  como  do  Pacto

internacional dos Direitos Civil e Políticos afastou a incidência de lei ordinária

que regula esta prisão civil, tornando-a inaplicável.  

Tal juízo resolveu a problemática do depositário infiel, como bem justifica

o Relator Ministro Celso de Mello no julgado do Habeas Corpus 90.983/2013: 

O fato, Senhores Ministros, é que, independentemente da
orientação  que  se  venha  a  adotar  (supralegalidade  ou  natureza
constitucional  dos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos),  a
conclusão será, sempre, uma só: a de que não mais subsiste, em
nosso sistema de direito positivo interno, o instrumento da prisão civil
nas  hipóteses  de  infidelidade  depositária,  cuide-se  de  depósito
voluntário (convencional) ou trate-se, como na espécie, de depósito
judicial, que é modalidade de depósito necessário.

Ainda,  para  consolidar  o  entendimento,  foi  expedida  a  Súmula

Vinculante 25,  com tal  redação:  “É ilícita  a  prisão civil  de depositário  infiel,

qualquer que seja a modalidade do depósito.” 

O  que  ainda  desperta  discussão  é  a  hierarquização  dos  tratados

internacionais  de  direitos  humanos.  Conforme  já  explicado,  a  hierarquia

constitucional  deveria  ser  atribuída  aos  tratados  posteriores  à  EC 45/2004.

Contudo,  não  é  o  que  se  vê  no  Supremo  Tribunal  Federal,  já  que  este
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remanesce dividido entre as teses da supralegalidade e da constitucionalidade,

sendo  a  primeira  majoritária,  vencidos  os  ministros  Celso  de  Mello,  Cesar

Peluso,  Ellen  Gracie  e  Eros  Grau no julgamento do Recurso Extraordinário

466.343. 

Inclina-se  diante  da  hierarquia  constitucional  o  relator  Ministro  José

Delgado no RHC 18.799 de maio de 2006: 

O 3º do art. 5º da CF/88, acrescido pela EC nº 45, é taxativo
ao  enunciar  que os  tratados  e  convenções  internacionais  sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros,  serão  equivalentes  às  emendas constitucionais. Ora,
apesar de à época o referido Pacto ter sido aprovado com quorum de
lei  ordinária,  é  de  se  ressaltar  que  ele  nunca  foi  revogado  ou
retirado do mundo jurídico, não obstante a sua rejeição decantada por
decisões  judiciais. (...)  Convenção  continua  em  vigor,  desta  feita
com força  de  emenda  constitucional.  A  regra  emanada  pelo
dispositivo  em  apreço  é clara  no  sentido  de  que  os  tratados
internacionais  concernentes  a  direitos humanos nos  quais  o  Brasil
seja  parte devem ser  assimilados  pela  ordem  jurídica do  país
como normas de hierarquia constitucional. 

E conclui: 

A  tramitação  de  lei  ordinária  conferida  à  aprovação  da
mencionada Convenção,  por  meio  do  Decreto  nº 678/92  não
constituirá óbice formal de relevância superior ao conteúdo material
do novo direito aclamado, não impedindo a sua retroatividade, por se
tratar de acordo internacional pertinente a direitos humanos. Afasta-
se, portanto, a obrigatoriedade de quatro votações, duas na Câmara
dos Deputados, duas no Senado Federal, com exigência da maioria
de dois terços para a sua aprovação (art. 60, 2º).

No mais, merece ênfase o notável voto do Ministro Celso de Mello a

respeito do impacto do §3º do art. 5 º

 e da necessidade de atualização jurisprudencial do STF quando do julgamento

do Habeas Corpus 87585-8 de maio de 2008:

Vê-se,  daí,  considerado  esse  quadro  normativo  em  que
preponderam declarações constitucionais e internacionais de direitos,
que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio,
consistente em extrair, dessas mesmas declarações internacionais e
das proclamações constitucionais de direitos, a sua máxima eficácia,
em ordem a tornar possível  o acesso dos indivíduos e dos grupos
sociais  a  sistemas  institucionalizados  de  proteção  aos  direitos

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96987/emenda-constitucional-45-04
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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fundamentais  da  pessoa  humana,  sob  pena  de  a  liberdade,  a
tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.

É sob a perspectiva da máxima efetividade constitucional que o Ministro

Celso  de  Mello  reavaliou  seu  próprio  entendimento  sobre  a  hierarquia  dos

tratados internacionais de direitos humanos, para sustentar a existência de um

sistema  misto,  onde  há  diferenciação  entre  os  tratados  tradicionais  e  os

tratados de direitos humanos, conferindo aos últimos hierarquia constitucional. 

Após  muita  reflexão  sobre  esse  tema,  e  não  obstante
anteriores julgamentos desta  Corte  de que participei  como Relator
(RTJ  174/463-465  –  RTJ  179/493-496),  inclino-me  a  acolher  essa
orientação,  que  atribui  natureza  constitucional  às  convenções
internacionais  de  direitos  humanos,  reconhecendo,  para  efeito  de
outorga  dessa  especial  qualificação  jurídica,  a  existência  de  três
distintas situações concernentes a referidos tratados internacionais: 

 (1) tratados internacionais de direitos humanos celebrados
pelo  Brasil  (ou  aos  quais  o  nosso  País  aderiu),  e  regularmente
incorporados  à  ordem  interna,  em  momento  anterior  ao  da
promulgação da Constituição de 1988 (tais convenções internacionais
revestem-se de índole constitucional, porque formalmente recebidas,
nessa condição, pelo § 2º do art. 5º da Constituição); 

(2) tratados internacionais de direitos humanos que venham
a ser  celebrados pelo  Brasil  (ou aos quais  o  nosso País venha a
aderir) em data posterior à da promulgação da EC nº 45/2004 (essas
convenções  internacionais,  para  se  impregnarem  de  natureza
constitucional,  deverão observar o “iter”  procedimental estabelecido
pelo § 3º do art. 5º da Constituição); e 

(3) tratados internacionais de direitos humanos celebrados
pelo Brasil (ou aos quais o nosso País aderiu) entre a promulgação
da  Constituição  de  1988  e  a  superveniência  da  EC  nº  45/2004
(referidos  tratados  assumem  caráter  materialmente  constitucional,
porque  essa  qualificada  hierarquia  jurídica  lhes  é  transmitida  por
efeito  de  sua  inclusão  no  bloco  de  constitucionalidade,  que  é  “a
somatória daquilo que se adiciona à Constituição escrita, em função
dos valores e princípios nela consagrados”). 

Em suma, os tratados internacionais de direitos humanos,  de acordo

com a jurisprudência atual, terão tratamento diferenciado na medida em que

entrarem no ordenamento jurídico de forma especial (com o quórum de votação

similar às emendas constitucionais) ou de forma regular, como foi feito antes da

entrada em vigor da Emenda Constitucional 45/2004.

Desta  forma,  chega-se  a  um  impasse,  já  que  não  é  concebível  que

tratados de direitos humanos tenham tratamentos diversos simplesmente pela

falta de formalidade na sua incorporação. Ora, se fosse necessário o quórum

especial antes da EC 45/04, é certo que os tratados de direitos humanos teriam
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sido aprovados com força constitucional. 

Corrobora com este entendimento a ilustrada Flávia Piovesan, que defere

a  favor  da  hierarquia  constitucional  dos  tratados  internacionais  de  direitos

humanos  ratificados  anteriormente  à  Emenda  Constitucional  45/2004,

elencando quatro argumentos:

 a) a interpretação sistemática da Constituição, de forma a
dialogar  os  §§2º  e  3º  do  art.  5º,  já  que  o  último  não  revogou  o
primeiro,  mas  deve,  ao  revés,  ser  interpretado  à  luz  do  sistema
constitucional; b) a lógica e racionalidade material que devem orientar
a  hermenêutica  dos  direitos  humanos;  c)  a  necessidade  de  evitar
interpretações que apontem agudos anacronismos da ordem jurídica;
e d) a teoria geral da recepção do Direito brasileiro. 48

Assim,  é  necessário  que  se  dê  status  de  emenda  constitucional  aos

tratados de direitos humanos anteriores à 2004,  tendo em vista o seu caráter

materialmente  constitucional  e  em  respeito  ao  pacto  formalizado

internacionalmente entre os Estados. 

4.3 Novas tendências: Hierarquia supraconstitucional

A hierarquia dos tratados internacionais, seja de direitos humanos ou não,

é  uma  questão  que  ainda  gera  discussões.  Percorrendo  os  julgados  do

Supremo Tribunal  Federal,  foi  possível  perceber  a relevância deste debate,

visto  que  a  jurisprudência  tem  se  revelado  bastante  oscilante,  cabendo

destacar três momentos marcantes dos precedentes jurisprudenciais.

Até 1977, os pareceres consagravam o primado do Direito Internacional; a

decisão  do  RE 80.004  em 1977  foi  totalmente  contrária  à  pratica  anterior,

equiparando juridicamente os tratados às leis federais; e, finalmente, a decisão

do RE 466.343 em 2008 (após a Emenda Constitucional 45/2004) conferiu aos

tratados  de  direitos  humanos  uma  hierarquia  especial,  com  destaque  das

teorias  da  supralegalidade  e  da  constitucionalidade,  sendo  a  primeira  a

majoritária.

48 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012.p. 129
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Acrescenta-se  às  teses  da  hierarquia  dos  tratados,  a  tese  da

supraconstitucionalidade dos tratados internacionais sobre direitos do homem. 

Esta assertiva, defendida no Brasil pelo Professor Celso de Albuquerque

Mello,49 acredita  que  os  tratados  de  direitos  humanos  se  sobrepõem  às

Constituições porque há, na configuração do Direito, a supremacia da ordem

supranacional  sobre  a  ordem  nacional,  ou  seja,  o  Direito  Internacional  é

superior ao Estado, tem supremacia sobre o direito interno, por isto que deriva

de um princípio superior à vontade dos Estados.

Sendo assim, as normas de direito  internacional  são supranacionais e

supraconstitucionais,  não  podendo  ser  revogadas  pela  legislação  interna.

Neste  sentido,  proferiu  parecer  consultivo  a  Corte  Permanente  de  Justiça

Internacional, em 31 de julho de 1930, com a seguinte redação: “É principio

geralmente  reconhecido,  do  Direito  Internacional,  que,  nas  relações  entre

potências contratantes de um tratado, as disposições de uma lei interna não

podem prevalecer sobre as do tratado”. 

Corrobora  com  este  entendimento  o  Professor  Celso  de  Albuquerque

Mello que se dizia “ainda mais radical no sentido de que a norma internacional

prevalece sobre a norma constitucional,  mesmo naquele caso em que uma

norma  constitucional  posterior  tente  revogar  uma  norma  internacional

constitucionalizada”. 50

Ainda em sede doutrinária, também não faltam vozes que,
dando um passo mais além do nosso, defenderam cientificamente o
status  supraconstitucional  dos  tratados  de  proteção  dos  direitos
humanos,  levando-se  em  conta  toda  a  principiologia  internacional
marcada  pela  força  expansiva  dos  direitos  humanos  e  pela  sua
caracterização  como norma de  jus  cogens internacional.  Em sede
jurisprudencial,  entretanto,  a  matéria  nunca  foi  pacífica  em nosso
país, tendo o Supremo Tribunal Federal tido a oportunidade de, em
mais de uma ocasião, analisar o assunto, sem, contudo, ter chegado
a uma solução uniforme e satisfatória. 51

No  Recurso  Extraordinário  n.  466.343/SP  finalizado  em  dezembro  de

2008,  o  Ministro  Relator  Cesar  Peluso  mencionou  a  tese  da  hierarquia

49 MELLO, Celso D.  de Albuquerque.  Curso  de direito  internacional  público.  6.  ed.  Rio  de
Janeiro: Freitas Bastos, 1979.
50 MELLO, Celso D.  de Albuquerque.  Curso  de direito  internacional  público.  6.  ed.  Rio  de
Janeiro: Freitas Bastos, 1979.
51 MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. ver., atual. e
ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 869/870
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supraconstitucional dos tratados internacionais, afirmando que 

A única teoria  da qual  não comungo é situar  os tratados
internacionais  no  mesmo  nível  nomológico,  no  mesmo  nível
hierárquico de qualquer lei ordinária. 

A tendência dogmática do mundo, hoje, é dar aos tratados
internacionais  uma  importância  quase  supraconstitucional.  E  nisso
está,  aliás,  um dos entraves,  por exemplo,  ao desenvolvimento do
MERCOSUL. É a resistência dos ordenamentos nacionais a permitir
que o projeto da comunidade latino-americana se desenvolva.

Porém,  esta  tese  da  hierarquia  supraconstitucional  dos  tratados
internacionais não prevalece na jurisprudência e na doutrina atualmente. 

5. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

Denúncia é um ato unilateral pelo o qual o Estado se retira de um tratado.

Invariavelmente,  os  tratados  internacionais  tradicionais  poderão  sofrer  a

denúncia. Entretanto,  seu estudo faz-se importante quando da aceitação da

hierarquia constitucional  dos tratados de direitos humanos. Neste cenário,  a

denúncia é ato privativo do Executivo e não requer nenhuma participação do

Legislativo, e seria incabível consentir com a retirada do texto constitucional os

direitos humanos aprovados com força de emenda constitucional. 

Vale relembrar que, por força do §3º do artigo 5º, surgem duas categorias



49

de  tratados  internacionais  de  proteção  dos  direitos  dos  homens:  os

materialmente  constitucionais,  ou  seja,  aqueles  que  possuem  conteúdo

constitucional  segundo  o  §2º  do  artigo  5º;  e  os  material  e  formalmente

constitucionais, aqueles que foram aprovados com o quórum especial e, por

isso, equivalentes às emendas constitucionais. 

Esta diferenciação faz-se necessária pois, segundo a Professora Flávia

Piovesan: 

Ainda  que  todos  os  tratados  de  direitos  humanos  sejam
recepcionados  em  grau  constitucional,  por  veicularem  matéria  e
conteúdo essencialmente constitucional, importa realçar a diversidade
de regimes jurídicos que se aplica aos tratados apenas materialmente
constitucionais  e  aos  tratados  que,  além  de  materialmente
constitucionais,  também  são  formalmente  constitucionais.  E  a
diversidade de regimes jurídicos atém-se à denúncia,  que é o ato
unilateral  pelo qual o Estado se retira de um tratado. Enquanto os
tratados  materialmente  constitucionais  podem  ser  suscetíveis  de
denúncia, os tratados material e formalmente constitucionais, por sua
vez, não podem ser denunciados. 52

Fica, então, demonstrada a importância da diferenciação, para o direito

internacional e constitucional, dos tratados de direitos humanos antes e após a

Emenda Constitucional 45. 

Ao perceber a natureza constitucional  de todos os tratados de direitos

humanos,  e  importando-lhes na mesma categoria  que os demais direitos  e

garantias individuais consagrados pela Constituição, estes serão considerados

cláusulas pétreas e não podem ser abolidos nem por emenda constitucional,

nos  termos  do  art.  60  §4º.  São  cláusulas  pétreas  o  núcleo  material  da

Constituição, que compõem os valores fundamentais da ordem constitucional. 

Porém,  embora  todos  os  tratados  de  direitos  humanos  sejam

considerados  materialmente  constitucionais,  somente  aqueles  que  foram

aprovados em cada casa do Congresso Nacional,  em dois turnos,  por  três

quintos dos votos dos respectivos membros, foram contemplados pela regra do

artigo 60 §4º. 

Para constatar este entendimento, leciona Flávia Piovesan:

Entretanto,  embora  os  direitos  internacionais  sejam

52 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. P.139. 
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alcançados  pelo  art.  60  §  4º,  e  não  possam  ser  eliminados  via
emenda constitucional, os tratados internacionais de direitos humanos
materialmente constitucionais são suscetíveis de denúncia por parte
do  Estado  signatário.  Com  efeito,  os  tratados  de  direitos
internacionais  de direitos humanos estabelecem regras  específicas
concernentes  à  possibilidade  de  denúncia  por  parte  do  Estado
signatário.  Os  direitos  internacionais  poderão  ser  subtraídos  pelo
mesmo Estado  que  os incorporou,  em face das  peculiaridades do
regime de direito internacional público. Vale dizer, cabe ao Estado-
parte tanto o ato de ratificação do tratado como o de denúncia, ou
seja, o ato de retirada do mesmo tratado. Os direitos internacionais
possuem, assim, natureza constitucional diferenciada. 53    

A justificativa para esta situação se respalda no fato de que os direitos

enunciados  nos  tratados  material  e  formalmente  constitucionais  receberam

assento no texto constitucional, não apenas pelo seu conteúdo, mas também

pelo  grau  de  legitimidade  popular  concebido  pelo  especial  e  dificultoso

processo de sua aprovação. É como se o Estado tivesse renunciado ao seu

poder de renúncia, em virtude da “constitucionalização formal” do tratado no

ordenamento jurídico interno. 

Além disso, discute-se a necessidade de que haja prévia autorização do

Poder  Legislativo  para  que  ocorra  a  denúncia  de  determinado  tratado

internacional  pelo Executivo,  com o escopo de democratizar  este processo.

Como foi visto, no Direito Brasileiro, o ato da denúncia é ato privativo do Poder

Executivo. Entretanto, cabe considerar que seria mais coerente aplicar ao ato

de denúncia o mesmo procedimento que é aplicado ao ato de ratificação. Isto

é,  se  para  a  ratificação  é  necessária  a  conjugação  de  vontades  entre  o

Executivo e o Legislativo, também deveria ser assim para a denúncia.

Como bem explicita Celso de Albuquerque Mello:

A revisão a nosso ver deve ser no sentido de se restringir a
autonomia  do  Executivo  para  a  condução  da  política  externa.  Ela
deve ser feita no sentido de se exigir a aprovação do Legislativo para
a denúncia de tratados relativos a direitos do homem, às convenções
internacionais do trabalho, os que criam organizações internacionais
e  às  convenções  de  direito  humanitário.  (...)  O  controle  pelo
Legislativo é o meio de se democratizar a política externa e de ela vir
a atender os anseios da nação. 54    

53 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 140
54 MELLO, Celso D.  de Albuquerque.  Curso  de direito  internacional  público.  6.  ed.  Rio  de
Janeiro: Freitas Bastos, 1979. p. 28 e 33. 
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Neste sentido, a doutrina buscou na Teoria do Ato Contrário a justificativa

para  que  a  denúncia  de  um tratado  internacional  deva  observar  o  mesmo

procedimento previsto para a sua adoção. O debate sobre esta teoria veio à

tona no caso da Convenção 158 da OIT, quando o então Presidente Fernando

Henrique Cardoso denunciou a convenção de modo unilateral.  Diante deste

fato,  a  CONTAG  e  a  CUT  ingressaram  com  a  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade 1625/97, para discutir a inconstitucionalidade da denúncia

unilateral pelo presidente. Em seu voto, o Ministro Joaquim Barbosa julgou o

pedido  integralmente  procedente  para  declarar  a  inconstitucionalidade  do

decreto impugnado por entender não ser possível ao Presidente da República

denunciar tratados sem o consentimento do Congresso Nacional.

Salientou (...) que os artigos 49, I e 84, VIII, da CF/88, embora
não admitissem a participação do Congresso Nacional na denúncia
dos  tratados,  também  não  seriam  expressos  ao  vedar  essa
participação. (...) Observou, ademais, que a tendência, cada vez mais
crescente, de textos constitucionais repartirem as competências em
matéria  de  denúncia  de  tratados  representaria  o  surgimento,  no
direito  comparado,  do  princípio  da  “co-participação  parlamento-
governo  em  matéria  de  tratado”,  segundo  o  qual  é  da  própria
essência do tratado que ele, para comprometer um Estado interna e
externamente,  precise  da  deliberação  do  órgão  parlamentar  e  do
órgão  executivo,  e  que,  sendo essa  característica  da  essência  do
tratado, qualquer ato que vise à desvinculação voluntária deste por
um Estado também precisa passar pelo crivo parlamentar.

(...) Registrou que, desde o julgamento do RE 80004/SE, o
Pleno  da  Corte  consolidou  entendimento  de  que  os  tratados
possuiriam o mesmo nível hierárquico das leis, sendo o pressuposto
para admitir essa identidade hierárquica que o tratado possuiria força
de lei,  ou seja, equiparar-se-ia materialmente às leis. Assim, se os
tratados possuem força de lei, eles somente poderiam ser revogados
por um ato posterior de idêntica ou superior hierarquia. Por sua vez,
reconhecer  a  possibilidade  de  um  tratado  ser  denunciado
unilateralmente pelo Presidente da República seria reconhecer que
seu decreto  que  torna  pública  a  denúncia  teria  força  de  lei.  Isso,
entretanto, seria contraditório, haja vista a Constituição de 1988 não
reconhecer a existência de nenhum ato com força de lei em que o
Parlamento não tivesse algum tipo de intervenção. (...) Reconhecer
que o Parlamento seria árbitro de uma “política convencional” durante
o processo de aprovação implicaria necessariamente que ele deveria
ser árbitro dessa mesma “política convencional” durante o processo
de denúncia; Considerou o Min. Joaquim Barbosa que a intervenção
do  Parlamento  não  significaria,  entretanto,  o  esvaziamento  por
completo  da  atuação  do  Poder  Executivo  nesse  campo  (..)  Ao
Congresso Nacional,  por  sua vez,  caberia autorizar  a denúncia  do
tratado que seria, ou não, feita pelo Chefe do Poder Executivo. Essa
divisão  de  competências  teria  o  condão  de  democratizar  a
processualística dos tratados internacionais. 55 

55 Informativo STF nº 549- Brasília, 1º a 5 de junho de 2009. 
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Com relação à Convenção n. 158 da OIT, que trata de direitos da pessoa

humana, o Ministro informou que

A Convenção sob análise não seria um tratado comum, mas
um tratado que versa sobre direitos humanos, apto a inserir direitos
sociais no ordenamento jurídico brasileiro.  Nesse contexto,  caberia
cogitar da aplicação do novo § 3º do art. 5º da CF, introduzido pela
EC 45/2004, a essa Convenção. No ponto, afirmou que, apesar de o
Decreto que incorporou a Convenção ao direito brasileiro ser de 1996,
ainda que não se admitisse a tese de que os tratados de direitos
humanos  anteriores  à  EC  45/2004  possuíssem  estatura
constitucional,  seria  plausível  defender  que  possuíssem  estatura
supralegal,  porém  infraconstitucional.  Reconhecido  o  caráter
supralegal  aos  tratados  de  direitos  humanos  e  considerando-se  a
Convenção  158  da  OIT  como  um  tratado  de  direitos  humanos,
concluir-se-ia  não ser  possível  sua denúncia  pelo  Poder Executivo
sem a intervenção do Congresso Nacional. Do contrário, permitir-se-
ia que uma norma de grau hierárquico bastante privilegiado pudesse
ser  retirada  do  mundo  jurídico  sem  a  intervenção  de  um  órgão
legislativo, e, ainda, que o Poder Executivo, por vontade exclusiva,
reduzisse  de  maneira  arbitrária  o  nível  de  proteção  de  direitos
humanos  garantido  aos  indivíduos  no  ordenamento  jurídico
nacional.56

6. O IMPACTO JURÍDICO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO DIREITO

INTERNO BRASILEIRO

Resta, por fim, analisar quais seriam os impactos no ordenamento jurídico

brasileiro, quando da incorporação dos tratados internacionais tradicionais e de

direitos humanos.

Conforme  foi  exposto,  os  tratados  internacionais  tradicionais  são

incorporados com status de lei ordinária. Neste sentido, qualquer antinomia em

relação à  Constituição será  afastada pela  sua força  normativa  superior.  As

antinomias em relação às demais leis internas serão resolvidas segundo os

critérios de resolução de antinomias criada por Norberto Bobbio, quais sejam, a

análise  da  anterioridade  (lex  posterior  derogat  priori)  e  especialidade  (lex

specialis  derogat  generali).  No mais,  o  impacto jurídico verificado por  estes

tratados  serão  o  de  preenchimento  de  lacunas  no  ordenamento  jurídico
56 Informativo STF nº 549- Brasília, 1º a 5 de junho de 2009. 
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brasileiro. 

Os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados

com  o  quórum  especial  exigido  pelo  art.  5º  §3º  da  Constituição,  mesmo

possuindo  caráter  materialmente  constitucional,  são  considerados,  segundo

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com força supralegal e

infraconstitucional. Sendo assim, pode-se concluir que os resultados esperados

destes tratados serão o de afastamento de lei que lhe seja contrária, integrar e

complementar o ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, é sabido que estes

tratados não terão espaço se coincidirem com norma constitucional. 

Ademais,  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  que  forem

aprovados,  em cada casa do Congresso Nacional,  em dois turnos,  por três

quintos  dos  votos  dos  respectivos  membros,  configurando-se,  assim,  a

exigência do art. 5º § 3º da Constituição, e deste modo, elevados à categoria

de emenda constitucional, possuem grande destaque visto às consequências

jurídicas decorrentes da sua incorporação pelo ordenamento brasileiro.

Considerando a sua hierarquia constitucional, três serão as hipóteses de

impactos jurídicos observados. O direito enunciado no tratado poderá contrariar

preceito de direito interno;  integrar,  complementar  e  ampliar o  universo dos

direitos constitucionalmente previstos; e divergir com direito assegurado pela

Constituição.

É fácil perceber que, se o tratado dispõe de forma contrária a qualquer lei

interna, o primeiro deverá subsistir já que possui força normativa superior. A

segunda hipótese configura uma consequência extremamente positiva para os

indivíduos  tutelados.  A  ampliação  dos  direitos  humanos  assegurados  pelo

conjunto  normativo  brasileiro  traduz  a  vontade  do  constituinte  originário  e

demonstra as diretrizes do Estado brasileiro:

Um segundo impacto jurídico decorrente da incorporação do
Direito Internacional dos Direitos Humanos pelo Direito interno resulta
no  alargamento  do  universo  de  direitos  nacionalmente  garantidos.
Com efeito, os tratados internacionais de direitos humanos reforçam a
Carta  de  direitos  prevista  constitucionalmente,  inovando-a,
integrando-a e completando-a com a inclusão de novos direitos. 57

O direito internacional dos direitos humanos formará, assim, um “bloco de

57 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 158
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constitucionalidade”,  ampliando  o  núcleo  mínimo  de  direitos  e  o  próprio

parâmetro  de  controle  de  constitucionalidade.  58 Poderá  também,  na  sua

modalidade  complementar,  preencher  lacunas  apresentadas  pelo  direito

brasileiro. 

A título de exemplo pode-se citar a decisão proferida pelo STF em relação

à existência do crime de tortura contra crianças e adolescentes, no Habeas

Corpus 70.389-5 de junho de 1994. A questão foi levantada dado ao fato dessa

norma configurar um “tipo penal aberto”, passível de complementação no que

se refere à definição dos diversos meios de execução do delito  de tortura.

Neste  sentido,  o  tribunal  entendeu  que  os  instrumentos  internacionais  de

direitos humanos permitem a integração da norma penal em aberto, a partir do

reforço do conceito de tortura, ou seja, embora a lei n. 8069/90 não defina o

crime de tortura,  as  convenções internacionais  -  em especial  a  Convenção

Contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  e

Degradantes, A Convenção de Nova York sobre os Direitos das Crianças e

outras- podem integralizar o conceito de tortura, complementando o Estatuto da

Criança e  do Adolescente.  Note-se  que essa decisão proferida  em 1994 é

anterior à lei n. 9455/ 1997 que define e pune os crimes de tortura. 

Já a terceira hipótese, no caso de conflito entre direito internacional de

direitos humanos e constituição, é a que levanta maior indagação. De certo, a

primeira alternativa que vem à mente é o critério de resolução de antinomias

criado por Bobbio, em especial  o da lei  posterior revoga lei  anterior, já que

ambos  os  diplomas  encontrar-se-iam  no  mesmo  nível  hierárquico  e  de

especialidade. 

Contudo,  o  critério  da  norma mais favorável  à  vítima parece ser  mais

acertado,  sendo  este  peculiar  ao  conflito  em  tela  e  aos  demais  direitos

fundamentais. Isto é, prevaleceria nos casos em questão a norma que melhor

beneficiaria o individuo titular do direito.

A Carta de 1988, com a disposição do §2º do seu art. 5º, de
forma inédita, passou a reconhecer claramente, no que tange ao seu
sistema de direitos e garantias, uma dupla fonte normativa: a) aquela
advinda  do  Direito  interno  (direitos  expressos e  implícitos na
Constituição, estes últimos subentendidos nas regras de garantias ou
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados), e; b) aquela

58 RE 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.5.2010, DJe, 18.5.2010.
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outra  advinda  do  Direito  Internacional  (decorrente  dos  tratados
internacionais de direitos humanos em que a República Federativa do
Brasil seja parte). De forma expressa, a Carta de 1988 atribuiu aos
tratados  internacionais  de  proteção  dos  direitos  humanos
devidamente ratificados pelo Estado brasileiro a condição de fontes
do  sistema  constitucional  de  proteção  de  direitos.  É  dizer,  tais
tratados passaram a ser fontes do sistema constitucional de proteção
dos  direitos  no  mesmo  plano  de  eficácia  e  igualdade  daqueles
direitos,  expressa  ou  implicitamente,  consagrados  pelo  texto
constitucional,  o que justifica  o status de norma constitucional  que
detêm  tais  instrumentos  internacionais  no  ordenamento  jurídico
brasileiro. E esta dualidade de fontes que alimenta a completude do
sistema significa  que, em caso de conflito,  deve o intérprete  optar
preferencialmente pela fonte que proporciona a norma mais favorável
à pessoa protegida (principio internacional pro homine), pois o que se
visa  é  a  otimização e  a  maximização dos  sistemas  (interno  e
internacional) de proteção dos direitos e garantias individuais. Poderá,
inclusive,  o  intérprete,  aplicar  ambas  as  normas  aparentemente
antinômicas conjuntamente, cada qual naquilo que tem de melhor à
proteção  do  direito  da  pessoa,  sem  que  precise  recorrer  aos
conhecidos  (e,  no  âmbito  dos  direitos  humanos,  ultrapassados)
métodos tradicionais de solução de antinomias (o hierárquico, o da
especialidade e o cronológico).59

Isto  porque,  na  proteção dos direitos  humanos,  o  direito  nacional  e  o

direito  internacional  interagem de  forma que  melhor  proteja  o  ser  humano,

tendo em vista que a primazia é da pessoa humana. Neste sentido, o artigo 29

da Convenção Americana de Direitos Humanos:

Nenhuma  disposição  da  presente  Convenção  pode  ser
interpretada no sentido de:

a)  permitir  a  qualquer  dos  Estados-partes,  grupo  ou
indivíduo,  suprimir  o  gozo  e  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades
reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a
nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade
que possam ser  reconhecidos em virtude de leis  de qualquer dos
Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um
dos referidos Estados;

A jurisprudência  brasileira  partilha  deste  entendimento.  Foi  possível

observar que, ao promover a tese da hierarquia constitucional dos tratados no

Habeas Corpus 96.772 de junho de 2009, o Ministro Celso de Mello defendeu a

utilização da norma mais favorável  à vítima como critério a ser utilizado na

interpretação do Poder Judiciário. 

59 MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. ver., atual. e
ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 868/869
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 Os  magistrados  e  Tribunais,  no  exercício  de  sua
atividade  interpretativa,  especialmente  no  âmbito  dos  tratados
internacionais  de  direitos  humanos,  devem  observar  um  princípio
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da
Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir
primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em
ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica

O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que
prestigia  o  critério  da  norma  mais  favorável  (que  tanto  pode  ser
aquela  prevista  no  tratado  internacional  como  a  que  se  acha
positivada  no  próprio  direito  interno  do  Estado),  deverá  extrair  a
máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações
constitucionais  de direitos,  como forma de  viabilizar  o  acesso  dos
indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da
pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à
alteridade humana tornarem-se palavras vãs.

Fica configurado, pois, o principio da norma mais favorável, seja ela de

direito internacional ou de direito interno. Ademais, cabe destacar, conforme

informou o Ministro Celso de Mello, que a escolha da norma mais favorável

caberá aos tribunais e outros órgãos de aplicação do direito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Internacional Público é um dos ramos jurídicos que mais tem se

desenvolvido,  principalmente  depois  da  mudança  do  cenário  pós-Segunda

Guerra,  quando  surgiram  com  mais  vigor  as  organizações  internacionais

seguidos de uma avalanche de tratados. 

Além  do  direito  internacional  público  e  os  tratados  internacionais,  os

direitos humanos serviram de objeto para a pesquisa, já que são elementos

intrínsecos para o estudo da relação entre Constituição e tratado. 

A  proteção  dos  direitos  humanos  é  assunto  em  pauta  na  agenda

internacional,  trazendo  grandes  mudanças  no  direito  internacional

contemporâneo. É imensa a parte das normas internacionais contemporâneas

que dizem respeito aos direitos da pessoa humana e todas elas promovem a
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proteção  dos  direitos  humanos  com  apenas  uma  condição:  sendo  pessoa

humana, todos podem reivindicar seus direitos violados, tanto no plano interno

quanto no plano internacional. 

O atual direito das gentes (ou direito internacional público
pós- moderno) encontra-se ainda em construção. E a dificuldade de
compreendê-lo  aumenta  cada  vez  que  os  interesses  (sempre
díspares)  dos  Estados  se  chocam com os  ideais  mais  nobres  da
humanidade, o que o coloca sempre em meio a um fogo cruzado,
entre  a  ordem  e  a  desordem,  notadamente  em  face  dos
particularismos culturais que atualmente competem como que num
duelo  de  “culturas”.  Por  isso,  o  tema da  multiplicidade  cultural  no
Direito Internacional Público, cujos reflexos mais marcantes se fazem
sentir no campo da proteção internacional dos direitos humanos, é um
dos mais complexos de se estudar. 60

No  Brasil,  o  processo  de  democratização  deflagrado  em  1985  e

consolidado com a Constituição Federal de 1988, não só apontou mudanças no

plano  interno  como  também  no  plano  internacional.  Essas  mudanças

contribuíram para a reinserção do país no contexto internacional. Com efeito, o

país  passou  a  aderir  a  importantes  instrumentos  internacionais  de  direitos

humanos,  demonstrando  a  legitimidade  das  preocupações  internacionais  e

mostrando-se  aberto  à  diálogos  com  os  entes  internacionais  para  o

cumprimento das obrigações internacionalmente assumidas.

Além das inovações constitucionais, como importante fator
para  a  ratificação  desses  tratados  internacionais,  acrescente-se  a
necessidade  do  Estado  brasileiro  de  reorganizar  sua  agenda
internacional  de  modo  mais  condizente  com  as  transformações
internas decorrentes do processo de democratização. Esse esforço
se conjuga com o objetivo de compor uma imagem mais positiva do
Estado brasileiro no contexto internacional, como país respeitador e
garantidor dos direitos humanos. Adicione-se que a adesão do Brasil
ais tratados internacionais de direitos humanos simboliza ainda o seu
aceite para com a ideia contemporânea de globalização dos direitos
humanos,  bem  como  para  com  a  ideia  de  legitimidade  das
preocupações da comunidade internacional no tocante à matéria. 61

Como  foi  exposto,  os  tratados  internacionais  são  recepcionados  pelo

direito brasileiro que, segundo jurisprudência do STF, adota a teoria monista

60 MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. ver., atual. e
ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.71
61 PIOVESAN, Flávia.  Direitos humanos e direito constitucional internacional.  13.  ed.  rev.  e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 368/369
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moderada, em que o tratado se incorpora ao direito interno no mesmo nível

hierárquico da lei ordinária. 

Entretanto,  após  este  estudo,  foi  demonstrado  que  a  Constituição

Brasileira,  na  verdade,  adota  o  sistema  misto,  em  que  os  tratados

internacionais tradicionais são incorporados através das vias legislativas e os

tratados de direitos humanos são incorporados automaticamente, através da

força do §2º do artigo 5º da Constituição. 

Nesta  seara,  os  tratados  internacionais,  passados  pela  assinatura  do

Presidente da República e posteriormente aprovados pelo Congresso Nacional,

necessitarão da ratificação pelo Chefe do Executivo e que o instrumento de

ratificação  seja  depositado  em  um  órgão  que  fique  com  a  custódia  do

documento.  Antes  disso,  é  possível  que  a  assinatura  ou  a  aprovação  do

Congresso  Nacional  seja  feita  mediante  ressalvas  (que  não  interferem  no

escopo principal do tratado). 

A questão controversa sobre a recepção dos tratados é em relação ao

tempo  indeterminado  em  que  um  tratado  será  finalmente  ratificado  pelo

Presidente. Muitas das vezes a demora no processo de inclusão dos tratados

no  ordenamento  jurídico  pátrio  acarreta  insegurança  jurídica  do  individuo

protegido pelo tratado ou pelo Estado também signatário. A proposta levantada

é a vinculação moral do Estado ao tratado enquanto este não for ratificado; e a

proteção dos direitos prescritos no tratado para com o individuo; 

Outra questão suscitada é a hierarquização dos tratados internacionais.

Como foi visto, a jurisprudência ainda não chegou a uma decisão unânime a

este  respeito.  A  corrente  majoritária  entende  que  há  hierarquia  legal  dos

tratados internacionais tradicionais, hierarquia supralegal e infraconstitucional

dos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à EC 45/2004 e

hierarquia constitucional dos tratados internacionais aprovados com o quórum

especial estabelecido pelo §3º do artigo 5º da CRFB. 

Também, levanta-se a possibilidade da hierarquia supralegal dos tratados

internacionais tradicionais, tendo em vista o artigo 27 da Convenção de Viena,

e a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos

devido à sua força materialmente constitucional. 

No mais, há uma tendência a entender a força supraconstitucional dos

tratados internacionais, porém este tema é de alta indagação tendo em vista
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que muitos argumentam que a supraconstitucionalidade fere a soberania do

Estado. A corrente que defende esta tese entende a favor do monismo com

prevalência do direito internacional (assim com entendia Kelsen) e defende que

os tratados são supraconstitucionais pois são supranacionais, ou seja, é um

direito  constituído  acima  de  qualquer  Estado  e  pressuposto  de  qualquer

constituição. 

A denúncia dos tratados é outro instituto importante quando do estudo da

recepção dos tratados no direito interno. Esta se dá quando o Estado não mais

quer  fazer  parte  daquele tratado e,  desta forma, se desvincula de qualquer

obrigação prescrita no tratado. Entretanto, mais uma vez se critica o texto da

Constituição, que entrega unilateralmente o poder da denúncia nas mãos do

Presidente da República. Ora, se para a entrada do tratado no ordenamento

jurídico deve haver a conjugação de vontade entre os Poderes Legislativo e

Executivo, para a sua retirada deveria haver o mesmo procedimento. 

Ademais,  aponta-se  a  impossibilidade  de  denúncia  dos  tratados

internacionais  de  direitos  humanos,  porquanto  estes  integram os  direitos  e

garantias fundamentais constitucionais e, por isso, são considerados cláusulas

pétreas.

Por  fim,  a  análise  da  recepção  dos  tratados  internacionais  nos  fez

perceber  alguns impactos  que estes promovem no direito  interno brasileiro.

Primeiramente,  os  tratados  integram  e  complementam  o  ordenamento,

normatizando as lacunas que antes existiam; Ainda, poderão ser incompatíveis

com a  lei,  o  que  será  sanado  através  dos  critérios  adotados  por  Norberto

Bobbio,  seja  da  cronologia,  especialidade  ou  hierarquia.  No  mais,  poderão

confrontar  a  Constituição.  Se  estes  tratados  tiverem  força  constitucional,

chega-se  a  conclusão  de  que  o  critério  mais  adequado  para  resolver  esta

antinomia é o da norma mais favorável à vítima, tendo em vista que o indivíduo

(sujeito  de  direito  internacional  público)  é  o  ente  ao  qual  os  tratados  se

reportam e assegurar os seus direitos é o motivo da sua elaboração.
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