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RESUMO

Este trabalho analisa o controle de convencionalidade das leis no Brasil, com foco nas 

teorias sobre a hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento jurídico pátrio, 

especialmente  na  polêmica  doutrinária  acerca  da  aceitação  ou  não  da  hierarquia 

constitucional  dos tratados. Um dos principais subsídios para o desenvolvimento do 

estudo foram as lições de Valério Mazzuoli, para quem todos os tratados internacionais 

sobre direitos humanos possuem hierarquia constitucional. Pretende-se a construção 

de uma visão crítica sobre o tema, a partir de uma ponderação entre os prós e contras 

das teorias adotadas pelo STF e pelo citado doutrinador. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento  dessa  monografia  é  de  natureza  exploratória,  descritiva  e 

essencialmente bibliográfica e jurisprudencial, destacando-se a análise do RE 466.343 

e do caso  Gomes Lund e outros x Brasil, em que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos reconheceu a necessidade de realizar o controle de Convencionalidade sobre 

a Lei de Anistia (Lei nº 6.683, de 29 de agosto de 1979).

Palavras-chave:  Controle  de  convencionalidade.  Teorias  monista  e  dualista. 

Hierarquia dos tratados internacionais.
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ABSTRACT

This study examines the social function of civil liability in Brazil, focusing on the cases of 

compensation for pain and suffering.  The study draws on doctrinal polemic about the 

acceptance or not of a punitive function of tort  liability in the Brazilian legal system, 

especially in light of legal provisions that appear to limit the amount of compensation to 

the damage actually suffered by the victim.  The research shows the origin of punitive 

damages, as well  as the legal systems that always admitted it (especially the United 

States, with its  punitive damages).  Without pretending fully scrutinize the matter, it is 

proposed  to verify if the Brazilian courts, in determining the  amount of damages, can 

order the  offender to pay punitive damages,  irrespective of paying the compensatory 

damages. It has emerged that is possible and often advisable, consideration of punitive 

and preventive civil  liability,  authorizing  the establishment of a compensation greater 

than the damage caused, but it is necessary to establish a mechanism to prevent unjust 

enrichment of the victim. The methodology used for the development of this monograph 

is exploratory, descriptive and essentially bibliographic.

Keywords: Punitive function. Tort liability. Punitive damages. Unjust enrichment.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  trata  de  estudo  sobre  do  controle  de 

convencionalidade das leis, que foi desenvolvida inicialmente aqui no Brasil por Valério 

de Oliveira Mazzuoli em sua tese de doutorado.

O  controle  de  convencionalidade  assemelha-se  ao  controle  de 

constitucionalidade, dele diferindo, entre outros aspectos, por utilizar como parâmetro 

de controle os tratados internacionais incorporados ao direito brasileiro.

A relevância do controle de convencionalidade reside no fato de permitir a 

verificação  da  compatibilidade  da  legislação  ordinária  brasileira  com  os  tratados 

internacionais.

Dependendo  do  entendimento  que  se  adote  sobre  a  hierarquia  dos 

tratados internacionais incorporados ao direito brasileiro, quer o de Valério Mazzuoli, 

quer  o  do STF,  conforme veremos no corpo do trabalho,  pode-se considerar  como 

parâmetro do controle  de convencionalidade todos os tratados de direitos humanos 

incorporados ou não com o quorum de emenda constitucional (tese de Mazzuoli), ou 

apenas aqueles aprovados com quorum simples (tese do STF).

Portanto, tendo em vista a importância do assunto para o entendimento da 

matéria,  antes  de  adentrarmos  no  objeto  específico  do  trabalho,  estudaremos,  no 

capítulo 1, a relação entre os tratados internacionais e o direito interno brasileiro, onde 

será feita uma análise das teorias dualista e monista e da problemática que envolve a 

hierarquia dos tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, 

bem  como  da polêmica  relativa  aos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos 

ratificados pelo Brasil.

Posteriormente,  já  no  capítulo  2,  conceituaremos  o  controle  de 

convencionalidade, discutiremos sobre o parâmetro do controle de convencionalidade, 

as espécies de controle de convencionalidade com relação ao órgão no qual é realizado 

(difuso e concentrado), o momento do controle de convencionalidade e trataremos da 

polêmica que envolve o tema das normas constitucionais inconvencionais.

Ao  final,  serão  realizados  apontamentos  quanto  ao  entendimento  de 

Valério  Mazzuoli  relativo  ao  parâmetro  do  controle  de  convencionalidade  e  ao  do 
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Supremo Tribunal Federal no tocante à hierarquia dos tratados internacionais comuns 

incorporados ao direito brasileiro. Também será apresentado um caso prático sobre a 

matéria: o controle de convencionalidade da Lei de Anistia (Lei 6.683 de 28 de agosto 

de 1979).
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2. A RELAÇÃO ENTRE OS TRATADOS INTERNACIONAIS E O DIREITO INTERNO 

BRASILEIRO.

Primeiramente,  antes de  adentrarmos no tema principal  deste  trabalho,  é 

necessário  entender  qual  a  hierarquia  dos  tratados  internacionais  no  ordenamento 

jurídico brasileiro. Tal matéria tem como pressuposto básico a diferenciação entre as 

teorias dualista e monista, as quais estudam a relação entre os tratados, considerados 

as principais fontes do Direito Internacional, e a legislação interna de cada país.

2.1. Análise das teorias dualista e monista.

O dualismo, teoria idealizada por Alfred Von Verdross em 1914, considera 

que  o  Direito  Internacional  e  o  Direito  interno  de  cada  país  representam sistemas 

jurídicos  totalmente  diferentes  e  independentes,  razão  pela  qual  é  impossível  a 

ocorrência de conflito entre um tratado internacional e uma legislação ordinária.

Segundo essa corrente, cabe ao Direito Internacional disciplinar a relação 

entre os Estados ou entre estes e as organizações internacionais,  ficando o Direito 

interno responsável pela regência das relações entre o Estado e seus indivíduos.

Nessa  linha  de  raciocínio,  ao  firmar  um  tratado,  o  Estado  assume 

obrigações apenas no âmbito  internacional,  não sendo possível  a  disseminação de 

efeitos  nas  relações  jurídicas  internas do  país.  Para  que esse  tratado  possa gerar 

efeitos na legislação nacional, é imprescindível que passe por um processo chamado 

de transformação ou adoção, vindo a integrar a ordem normativa interna do Estado. 

Por  esses motivos,  não há que se falar  em hierarquia entre  normas de 

direito  internacional  e  de  direito  interno,  uma vez  que,  conforme mencionado,  elas 

integram sistemas jurídicos completamente distintos, de forma que as primeiras são 

aptas a produzir efeitos apenas no âmbito externo, enquanto as segundas produzem 

efeitos apenas no âmbito interno. 

Assim, caso um tratado internacional seja incorporado ao Direito interno por 

meio de uma lei de incorporação, passará a fazer parte do sistema jurídico nacional de 

forma que um possível conflito entre ele e uma norma interna será resolvido por meio 
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dos  métodos  tradicionais,  quais  sejam:  o  cronológico,  o  da  especialidade  e  o  da 

hierarquia. 

Sobre o tema, leciona brilhantemente Valério de Oliveira Mazzuoli:

‘’[...]  para os dualistas, os compromissos internacionalmente assumidos pelo 
Estado  não  têm  a  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 uma 
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. ’’1

Ainda nesse sentido, destaque-se a doutrina de Paulo Henrique Gonçalves 

Portela:

‘’  O  dualismo  vincula-se  também  à  ‘’teoria  da  incorporação’’,  ou  da 
‘’transformação de mediatização’’,  formulada por Paul Laband, pela qual um 
tratado poderá regular relações dentro do território de um Estado somente se 
for incorporado ao ordenamento interno, por meio de um procedimento que o 
transforme  em  norma  nacional.  O  ente  estatal  nega,  portanto,  aplicação 
imediata  ao Direito  Internacional,  mas permite  que suas normas se tornem 
vinculantes internamente a partir do momento em que se integrem ao Direito 
nacional por meio de diploma legal distinto, que adote o mesmo conteúdo do 
tratado,  apreciado  por  meio  do  processo  legislativo  estatal  cabível.  Cabe 
destacar que, com esse processo de incorporação, os conflitos que porventura 
ocorram envolverão não o Direito Internacional e o Direito Interno, mas apenas 
normas nacionais. ’’2

Insta salientar que a teoria dualista é a utilizada, por exemplo, na Itália, país 

que  somente  admite  a  aplicação  de  um  tratado  internacional  a  uma  relação 

normalmente regulada pelo Direito interno quando houver a ratificação e a edição de 

uma lei de aplicação. 

A teoria monista, por sua vez, tem como principal defensor Kelsen e parte 

do pressuposto de que o Direito interno e o Direito Internacional fazem parte de um 

mesmo  sistema  jurídico.  Não  há  que  se  falar  em  transformação  de  uma  norma 

1 MAZZUOLI, V. O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
77 p.
2 PORTELA P. H. G. Direito Internacional Público e Privado. 3. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2011. 60 p. 
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internacional para que ela passe a gerar efeitos nas relações internas do Estado. Nos 

dizeres de Valério Mazzuoli:

‘’Para a doutrina monista,  a  assinatura  e ratificação de um tratado por  um 
Estado significa a assunção de um compromisso jurídico; e se tal compromisso 
envolve direitos e obrigações que podem ser exigidos no âmbito do Direito 
interno de um Estado, claro está que não se faz necessária, só por isso, a 
edição de um novo diploma normativo ‘’materializando’’ internamente (pela via 
da transformação) o compromisso internacionalmente assumido.’’ 3

Dessa maneira, o Direito Internacional e o Direito interno formam uma única 

ordem  jurídica  que  estão  intrinsecamente  relacionadas,  admitindo-se,  portanto,  a 

existência de hierarquia entre eles. Surge, então, o seguinte questionamento: qual deve 

prevalecer em caso de um conflito? Quanto a essa questão, existem três teorias que 

tentam explicar qual norma jurídica deve prevalecer no caso concreto, se a interna ou a 

internacional:  o  monismo  nacionalista,  o  monismo  internacionalista  e  o  monismo 

internacionalista dialógico.

Primeiramente, para o monismo nacionalista, o qual defende a supremacia 

do Direito nacional de cada Estado frente ao Direito Internacional, deve prevalecer a 

norma interna, caso haja conflito entre esta e uma norma de direito internacional. O 

monismo nacionalista, importa salientar, baseia-se no sistema jurídico de Hegel, ‘’que 

via no Estado um ente cuja soberania (correspondente ao imperum do direito romano) 

seria irrestrita e absoluta (a lei suprema sobre a Terra)4’’.

A teoria monista nacionalista fundamenta-se, ainda, na teoria da supremacia 

constitucional, a qual determina que a Constituição de um país encontra-se em uma 

posição  hierárquica  superior  a  todas  as  outras  espécies  normativas  produzidas  no 

âmbito interno. Sendo a Constituição o fundamento de validade de toda a legislação 

infraconstitucional, também o será de todos os tratados internacionais incorporados ao 

ordenamento jurídico do Estado.

Acerca da supremacia constitucional, leciona José Afonso da Silva:

3 MAZZUOLI, V. O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
82 p..
4 MAZZUOLI, V. O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
83 p.

13



''Da rigidez emana, como primordial consequência, o princípio da supremacia  
da constituição que, no dizer de Pinto Ferreira, ''é reputado como uma pedra 
angular, em que assenta o edifício do moderno direito político''. Significa que a 
constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere 
validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela 
os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei supremo do 
Estado,  pois  é  nela  que  se  encontram  a  própria  estrutura  deste  e  a 
organização de seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais de 
Estado, e só nisso se notará a superioridade em relação às demais normas 
jurídicas.'' (José Afonso, página 45). 

Sobre o monismo nacionalista, leciona Paulo Henrique Gonçalves Portela:

‘’O monismo nacionalista prega a primazia do Direito interno de cada Estado. 
Fundamenta-se  no  valor  superior  da  soberania  estatal  absoluta,  objeto  de 
teorias desenvolvidas por autores como Hegel e idéia predominante na prática 
de convivência internacional a partir da Paz de Vestfália. Como desdobramento 
do monismo nacionalista,  os Estados só se vinculariam às normas com as 
quais  consentissem  e  nos  termos  estabelecidos  pelas  respectivas  ordens 
jurídicas  nacionais.  Em  conseqüência,  o  ordenamento  interno  é 
hierarquicamente superior  ao internacional  e,  com isso,  as normas internas 
deveriam prevalecer frente às internacionais. ‘’5

O monismo  internacionalista,  ao  contrário,  defende  a  primazia  do  Direito 

Internacional  em relação  ao  Direito  interno,  encontrando  fundamento  no  art.  27  da 

Convenção de Viena sobre Tratados, de 1969, o qual afirma que ‘’uma parte não pode 

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 

tratado’’.

É fácil  perceber,  portanto,  que para o monismo internacionalista  o Direito 

interno  deriva  do  Direito  Internacional,  o  qual  se  encontra  no  topo  da  pirâmide 

normativa de um Estado. Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli:

‘’[...] a solução monista internacionalista para o problema da hierarquia entre o 
Direito  Internacional  e  o  Direito  interno  é  relativamente  simples:  um  ato 
internacional sempre prevalece sobre uma disposição normativa interna que 
lhe contradiz. Ou seja, a ordem jurídica interna deve sempre ceder, em caso de 
conflito,  em favor  da ordem internacional,  que  traça e  regula  os  limites  da 
competência  da  jurisdição  doméstica  estatal.  Nesse  caso,  é  o  Direito 
Internacional que determina tanto o fundamento de validade, como o domínio 
territorial, pessoal e temporal de validade das ordens jurídicas internas de cada 
Estado.’’ 6

5 Livro Portela (Regina) – página 62.
6 MAZZUOLI, V. O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
86 p.
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O  monismo  internacionalista,  insta  salientar,  é  a  teoria  que  vem  sendo 

adotada  pelos  agentes  internacionais  desde  pelo  menos  1930,  visto  que  a  Corte 

Permanente de Justiça Internacional,  antecessora da Corte Internacional  de Justiça, 

afirmou em um parecer: “É princípio geral reconhecido, do Direito Internacional, que, 

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

podem prevalecer sobre as do tratado’’7.

Por  fim,  o  monismo  internacionalista  dialógico,  criado  pelo  renomado 

doutrinador  Valério  de Oliveira  Mazzuoli  para solucionar  casos em que o confronto 

entre o Direito Internacional e o Direito interno relaciona-se com os direitos humanos, 

prega a aplicação da norma mais favorável ao ser humano. 

Para tal corrente, a autorização para utilização do princípio internacional pro 

homine encontra-se nas chamadas cláusulas de diálogo, as quais estão previstas, por 

exemplo, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Senão vejamos:

Artigo 29 - Normas de interpretação
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;
c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que 
decorrem da forma democrática representativa de governo;
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

Podemos verificar  que a depender da teoria  monista adotada os tratados 

internacionais  incorporados  a  um  ordenamento  jurídico  podem  assumir  diversas 

posições hierárquicas na pirâmide normativa. No Brasil, conforme veremos no tópico a 

seguir,  diversos foram os status atribuídos aos tratados internacionais ratificados ao 

longo do tempo.

 

2.2.  A  hierarquia  dos  tratados  internacionais  incorporados  ao  ordenamento 

jurídico brasileiro. 
7 MAZZUOLI, V. O. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
86 p.
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Segundo a teoria monista, os tratados internacionais podem ocupar quatro 

posições distintas na pirâmide normativa de um país:

a) Hierarquia supraconstitucional: observa-se essa situação quando o país 

adota  a  teoria  monista  internacionalista.  Nesse  caso,  os  tratados  internacionais 

incorporados estão acima de todas as espécies normativas de determinado Estado, 

inclusive  da  própria  Constituição,  a  qual  deve  ser  compatível  com  os  tratados; 

(monismo internacionalista).

b) Hierarquia constitucional: os tratados internacionais incorporados estão 

no mesmo nível hierárquico da Constituição.

c) Hierarquia supralegal: os tratados internacionais incorporados estão em 

um nível abaixo da Constituição, porém acima de toda a legislação infraconstitucional. 

Assim, os tratados devem ser compatíveis com o texto constitucional e não podem ser 

revogados por lei ordinária (espécie de monismo nacionalista).

d) Hierarquia infraconstitucional:  os tratados internacionais incorporados 

são  equiparados  à  legislação  ordinária.  Devem,  portanto,  ser  compatíveis  com  a 

Constituição, ao mesmo tempo em que podem ser revogados por lei ordinária (espécie 

de monismo nacionalista).

No Brasil,  a posição hierárquica dos tratados internacionais em relação à 

Constituição Federal  variou bastante ao longo dos anos. Inicialmente, até o ano de 

1977, os tratados apresentavam status supraconstitucional. Assim, entendia o Supremo 

Tribunal  Federal  que existia uma primazia dos tratados internacionais em relação à 

própria Constituição Federal.  Nesse sentido, vale ressaltar  os seguintes julgados do 

STF: Apelação Cível  n° 7.872, de 1943, Rel.  Min.  Philadelpho Azevedo e Apelação 

Cível n° 9.587, de 1951, Rel. Min. Lafayette de Andrada. 

De acordo com o Ministro Lafayette de Andrada, em voto proferido na citada 

apelação civil:

‘’Já sustentei ao proferir voto nos embargos na apelação cível 9.583 de 22 de 
junho de 1950 que os tratados constituem leis especiais e por isso não ficam 
sujeitos às leis gerais de cada paiz (sic), porque, em regra, visam justamente a 
exclusão dessas mesmas lei. 
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O saudoso Philadelpho Azevedo pronunciou-se brilhante e longamente sobre o 
assunto fazendo ressaltar a força de um tratado na legislação dos paizes (sic) 
que a ele se obrigaram. (...)
Sem dúvida que o tratado revoga as leis que lhe são anteriores, mas não pode 
ser revogado pelas leis posteriores, se estas não se referirem expressamente a 
essa revogação ou se não denunciarem o tratado.8’’ 

Como  se  vê,  considerava-se  a  legislação  internacional  superior  ao 

ordenamento jurídico interno, adotando-se, portanto, a teoria monista internacionalista. 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal,  no RE 80004-SE9,  Rel.  Min. 

Xavier de Albuquerque, de 1977, mudou de entendimento, passando a defender a tese 

no  sentido  de  que  os  tratados  internacionais  incorporados  ao  nosso  sistema  legal 

possuíam o mesmo status conferido à legislação ordinária.

Para  grande  parte  dos  estudiosos  do  direito  internacional,  a  adoção  da 

hierarquia infraconstitucional representou um verdadeiro retrocesso da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido manifesta-se Valério de Oliveira Mazzuoli:

‘’Esse  posicionamento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em  1977,  insta 
esclarecer, veio modificar seu anterior ponto de vista que apregoava o primado 
do direito internacional frente ao ordenamento doméstico brasileiro. De forma 
que estamos diante de um verdadeiro retrocesso no que diz respeito à matéria. 
’’10

8 Trecho do voto do Ministro Lafayette de Andrada no ACi 9587, Relator(a):  Min. LAFAYETTE DE 
ANDRADA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/1951, DJ 18-10-1951 PP-***** EMENT VOL-00060-01 
PP-00028 ADJ DATA 06-07-1953 PP-01870, página 36. 
9 CONVENÇÃO  DE  GENEBRA,  LEI  UNIFORME  SOBRE  LETRAS  DE  CÂMBIO  E  NOTAS 
PROMISSÓRIAS - AVAL APOSTO A NOTA PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL - 
IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE 
DO DECRETO-LEI Nº 427, DE 22.01.1969.  EMBORA A CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE PREVIU 
UMA  LEI  UNIFORME  SOBRE  LETRAS  DE  CÂMBIO  E  NOTAS  PROMISSÓRIAS  TENHA 
APLICABILIDADE  NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO,  NÃO  SE SOBREPÕE ELA ÀS  LEIS DO 
PAÍS, DISSO DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC-LEI 
Nº 427/69, QUE INSTITUI O REGISTRO OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO 
FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE DO TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO 
CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A 
QUE FOI APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (RE 80004, Relator(a):  
Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/1977, DJ 29-12-1977 PP-09433 
EMENT VOL-01083-02 PP-00915 RTJ VOL-00083-03 PP-00809).

10  MAZZUOLI,  Valério  de  Oliveira.  A opção  do  judiciário  brasileiro  em face  dos  conflitos entre 

tratados  internacionais  e  leis  internas.  Em:  < 
http://www.derechoycambiosocial.com/rjc/revista4/tratados.htm>. 
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O  STF  justificou  a  mudança  de  entendimento  no  fato  de  não  haver 

dispositivo  na  Constituição  de  1967  que  garantisse  uma  posição  privilegiada  dos 

tratados frente à legislação ordinária.  Dessa maneira,  favorecia-se a supremacia da 

vontade do legislador infraconstitucional. 

Cita-se, nesse sentido, pensamento de Francisco Rezek:

‘’De setembro de 1975 a junho de 1977 estendeu-se, no plenário do Supremo 
Tribunal  Federal,  o  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  80.004,  em  que 
assentada por maioria a tese de que, ante a realidade do conflito entre tratado 
e  lei  posterior,  esta,  porque  expressão  última  da  vontade  do  legislador 
republicano, deve ter sua prevalência garantida pela Justiça – não obstante as 
conseqüências do descumprimento do tratado, no plano internacional.’’11

Seguindo  esse  raciocínio,  é  completamente  possível  que  um  tratado 

internacional seja revogado por uma lei ordinária posterior. Essa é, inclusive, uma das 

críticas feitas por diversos doutrinadores.

Outro inconveniente a ser citado é que a adoção da teoria que confere aos 

tratados  o  mesmo  status  e  valor  jurídico  da  legislação  interna  levaria  ao 

descumprimento  de  norma  internacional,  importando,  necessariamente,  na 

configuração de um ilícito internacional. Segundo Flávia Piovesan:

‘’[...]  considerando  o  processo  de  formação  dos  tratados  e  reiterando  a 
concepção  de que  apresentam força  jurídica  obrigatória  e  vinculante,  resta 
frisar que a violação de um tratado implica a violação de obrigações assumidas 
no âmbito internacional. O descumprimento de tais deveres implica, portanto, 
responsabilização internacional do Estado violador.’’12

Ademais,  a  Convenção  de  Viena  de  1969,  incorporada  ao  ordenamento 

jurídico brasileiro através do Decreto n° 7.030 de 14 de dezembro de 2009, consagra 

em seu art. 26 a máxima do  pacta sunt servanda, segundo a qual ‘’todo tratado em 

vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé’’. Determina-se, assim, a 

obrigatoriedade  de  observância  do  princípio  da  boa-fé,  ‘’pelo  qual  cabe  ao  Estado 

11 REZEK F. Direito Internacional Público: curso elementar. 12. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 101 
p. 
12  PIOVESAN F. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2012. 106 p.
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conferir  plena observância  ao  tratado de que é parte,  na  medida  em que,  no  livre 

exercício de sua soberania, o Estado contraiu obrigações no plano internacional’’13. 

Ainda nesse sentido, conforme citado anteriormente, informa-nos o art. 27 da 

mencionada Convenção que ‘’uma parte não pode invocar as disposições de seu direito 

interno para justificar o inadimplemento de um tratado’’.

Ressalte-se  ainda  que,  nessa  época,  o  status  infraconstitucional  era 

conferido a todos os tratados internacionais incorporados, inclusive aos que versavam 

sobre direitos humanos, os quais poderiam ser revogados por lei ordinária posterior. Os 

internacionalistas  julgavam  tal  possibilidade  inadmissível,  entendendo  que  o 

regramento  acabaria  por  minar  toda a  proteção  conferida  aos  direitos  humanos no 

período pós Segunda Guerra Mundial, configurando verdadeiro retrocesso histórico. 

Sobre a importância dos tratados internacionais, afirmou o Ministro Celso de 

Mello,  no  voto  proferido  no  RE  466.343/SP,  pagina  1223,  que  “os  tratados  e 

convenções  internacionais  desempenham  papel  de  significativo  relevo  no  plano  da 

afirmação, da consolidação e da expansão dos direitos básicos da pessoa humana”14.

Assim,  tendo  em  vista  todas  as  críticas  mencionadas,  tornou-se  clara  a 

impossibilidade de equiparação dos tratados internacionais (tanto os comuns, quanto os 

de direitos humanos) à legislação ordinária de um país. A própria Convenção de Viena, 

já incorporada ao ordenamento jurídico nacional, conforme mencionado anteriormente, 

coloca as normas internacionais em um patamar superior às normas internas. 

Com a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  tese  até  então 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal ficou ainda mais comprometida, uma vez que o 

art.  5°,  §  2°  do  citado  diploma  normativo,  determina  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”.

Assim,  pelo  menos  com  relação  aos  tratados  internacionais  que  versam 

sobre  direitos  humanos,  tornou-se  completamente  inviável  a  utilização  da  tese  da 
13  PIOVESAN F. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2012. 101 p.

14  Voto  do Ministro  Celso  de Mello  RE 466343,  Relator(a):  Min.  CEZAR PELUSO, Tribunal  Pleno, 
julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-
01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165– pagina 1223.
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hierarquia infraconstitucional, visto que o próprio texto da Carta Magna expressamente 

conferiu-lhes status constitucional. Valério de Oliveira Mazzuoli assim se manifesta:

‘’Com base neste  dispositivo  [art.  5°,  § 2°,  CF],  que segue a tendência  do 
constitucionalismo  contemporâneo,  sempre  defendemos  que  os  tratados 
internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil  têm índole e nível 
constitucionais, além de aplicação imediata, não podendo ser revogados por lei 
ordinária  posterior.  E  a  nossa  interpretação  sempre  foi  a  seguinte:  se  a 
Constituição  estabelece  que  os  direitos e  garantias nela  elencados  ‘’não 
excluem’’  outros  provenientes  dos  tratados  internacionais   ‘’em  que  a 
República  Federativa  do  Brasil  seja  parte’’,  é  porque  ela  própria  está  a 
autorizar que esses direitos e garantias internacionais constantes dos tratados 
de direitos humanos ratificados pelo Brasil ‘’se incluem’’ no nosso ordenamento 
jurídico interno, passando a ser considerados como se escritos na Constituição 
estivessem.  É  dizer,  se  os  direitos  e  garantias  expressos  no  texto 
constitucional ‘’não excluem’’ outros provenientes dos tratados internacionais 
em que o Brasil  seja  parte,  é porque,  pela  lógica,  na medida em que tais 
instrumentos passam a assegurar outros direitos e garantias, a Constituição 
‘’os inclui’’ no sei catálogo de direitos protegidos, ampliando o seu ‘’bloco de 
constitucionalidade’’ ‘’. 15

Ocorre  que,  não  obstante  a  redação  do  mencionado  dispositivo 

constitucional, o Supremo Tribunal Federal continuou a aplicar a teoria segundo a qual 

os  tratados internacionais,  inclusive  os  de  direitos  humanos,  ratificados  pelo  Brasil, 

teriam status de lei ordinária, adotando, caso houvesse confronto entre tratado e lei 

ordinária,  os  critérios  utilizados  para  resolver  conflitos  entre  normas  internas,  quais 

sejam:  o  cronológico,  o  hierárquico  e  o  da  especialidade.  Endossando  esse 

entendimento,  destacam-se  as  ementas  do  AI  403828  AgR  e  do  RE  253071, 

respectivamente:

E M E N T A: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRISÃO CIVIL DO 
DEVEDOR  FIDUCIANTE  -  LEGITIMIDADE  CONSTITUCIONAL  - 
INOCORRÊNCIA  DE  TRANSGRESSÃO  AO  PACTO  DE  SÃO  JOSÉ  DA 
COSTA RICA (CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS) - 
RECURSO DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL 
DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. - A prisão civil do devedor 
fiduciante, nas condições em que prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se 
de  plena  legitimidade  constitucional  e  não  transgride  o  sistema  de 
proteção instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica).  Precedentes.  OS  TRATADOS 
INTERNACIONAIS, NECESSARIAMENTE SUBORDINADOS À AUTORIDADE 
DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA,  NÃO  PODEM  LEGITIMAR 

15 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 28 e 29 p. 
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INTERPRETAÇÕES  QUE  RESTRINJAM  A  EFICÁCIA  JURÍDICA  DAS 
NORMAS  CONSTITUCIONAIS.  -  A  possibilidade  jurídica  de  o  Congresso 
Nacional  instituir  a  prisão  civil  também no  caso  de  infidelidade  depositária 
encontra fundamento na própria Constituição da República (art. 5º, LXVII). A 
autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental do Estado, considerada 
a supremacia absoluta de que se reveste o estatuto político brasileiro, não se 
expõe, no plano de sua eficácia e aplicabilidade, a restrições ou a mecanismos 
de limitação fixados em sede de tratados internacionais, como o Pacto de São 
José  da  Costa  Rica  (Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos).  A 
ordem constitucional vigente no Brasil - que confere ao Poder Legislativo 
explícita  autorização  para  disciplinar  e  instituir  a  prisão  civil 
relativamente  ao  depositário  infiel  (art.  5º,  LXVII)  -  não  pode  sofrer 
interpretação que conduza ao reconhecimento de que o Estado brasileiro, 
mediante  tratado  ou  convenção  internacional,  ter-se-ia  interditado  a 
prerrogativa de exercer, no plano interno, a competência institucional que 
lhe  foi  outorgada,  expressamente,  pela  própria  Constituição  da 
República.  Os  tratados  e  convenções  internacionais  não  podem 
transgredir a normatividade subordinante da Constituição da República e 
nem dispõem de força normativa para restringir a eficácia jurídica das 
cláusulas  constitucionais  e  dos  preceitos  inscritos  no  texto  da  Lei 
Fundamental. Precedente: ADI 1.480/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. (AI 
403828 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 05/08/2003,  DJe-030  DIVULG 18-02-2010  PUBLIC  19-02-2010  EMENT 
VOL-02390-02 PP-00429)

EMENTA:  -  Recurso extraordinário.  Alienação fiduciária em garantia.  Prisão 
civil. - Esta Corte, por seu Plenário (HC 72131), firmou o entendimento de que, 
em face da Carta Magna de 1988, persiste a constitucionalidade da prisão 
civil  do  depositário  infiel  em se  tratando  de  alienação  fiduciária,  bem 
como de que o Pacto de São José da Costa Rica,  além de não poder 
contrapor-se à permissão do artigo 5º ,  LXVII,  da mesma Constituição, 
não  derrogou,  por  ser  norma  infraconstitucional  geral,  as  normas 
infraconstitucionais especiais  sobre prisão civil  do depositário  infiel.  - 
Esse  entendimento  voltou  a  ser  reafirmado  recentemente,  em  27.05.98, 
também por decisão do Plenário, quando do julgamento do RE 206.482. Dessa 
orientação  divergiu  o  acórdão  recorrido.  -  Inconstitucionalidade  da 
interpretação dada ao artigo 7º, item 7, do Pacto de São José da Costa Rica no 
sentido  de  derrogar  o  Decreto-Lei  911/69  no  tocante  à  admissibilidade  da 
prisão civil por infidelidade do depositário em alienação fiduciária em garantia. - 
É de observar-se, por fim, que o § 2º do artigo 5º da Constituição não se 
aplica  aos  tratados  internacionais  sobre  direitos  e  garantias 
fundamentais que ingressaram em nosso ordenamento jurídico após a 
promulgação da Constituição de 1988, e isso porque ainda não se admite 
tratado  internacional  com  força  de  emenda  constitucional. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. (RE 253071, Relator(a):  Min. MOREIRA 
ALVES,  Primeira  Turma,  julgado  em 29/05/2001,  DJ  29-06-2001  PP-00061 
EMENT VOL-02037-06 PP-01131)

Diante da polêmica, em 2004 o legislador infraconstitucional promulgou a EC 

n°  45,  inserindo  o  §3°  ao  art.  5°  da  CF,  com  a  seguinte  redação:  Os  tratados  e 

convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  que  forem  aprovados,  em  cada 
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Casa  do  Congresso  Nacional,  em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  

A nova regra visou acabar com o embate doutrinário acerca da hierarquia 

dos  tratados  de  direito  internacional  de  direitos  humanos  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro.  No  entanto,  casou  mais  dúvidas  e,  ao  contrário  do  que  pretendido,  não 

resolveu o problema. Esse assunto será abordado de forma mais detalhada no tópico 

seguinte. 

2.3.  A  polêmica  relativa  aos  tratados  internacionais  de  direitos  humanos 

ratificados pelo Brasil.

Nos termos do art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, “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”.

Para  diversos  autores,  dentre  os  quais  podemos citar  Valério  de  Oliveira 

Mazzuoli  e  Flávia  Piovesan,  a  redação  do  citado  dispositivo  constitucional  permite 

concluir  que  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  ratificados  pelo  Brasil 

possuem  status constitucional,  integrandoo  chamado  bloco  de  constitucionalidade, 

conjunto formado por todas as normas do ordenamento jurídico que possuem  status 

constitucional.

A  expressão  bloco  de  constitucionalidade  tem  origem  no  direito  francês, 

tendo  sido  desenvolvida  por  Louis  Favoreu.  Sobre  o  tema,  Marcelo  Novelino  nos 

ensina:

‘’Em razão da pluralidade de acepções de Constituição, a abrangência material 
do bloco de constitucionalidade pode variar conforme o sentido atribuído. Em 
um  sentido  estrito,  compreende  a  totalidade  de  normas  constitucionais, 
expressas ou explícitas,  constantes da Constituição formal.  Em um  sentido 
amplo, abrange também normas infraconstitucionais, ‘’desde que vocacionadas 
a  desenvolver,  em  toda  a  sua  plenitude,  a  eficácia  dos  postulados  e  dos 
preceitos inscritos na Lei Fundamental’’ (Jorge Xifra, HERAS)’’. 16

16  NOVELINO, M. Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Editora Método, 2011. 247 p.
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Outros autores, a exemplo de Celso D. de Albuquerque Mello, defendem, em 

uma  posição  mais  vanguardista,  o  status supraconstitucional  dos  tratados 

internacionais  de  direitos  humanos  incorporados ao  ordenamento  jurídico  brasileiro, 

tendo em vista ‘‘toda a principiologia internacional marcada pela força expansiva dos 

direitos  humanos  e  pela  sua  caracterização   como  normas  de  jus  cogens 

internacional’’17.  

Conforme já  mencionado no tópico  anterior,  com o objetivo  de  por  fim à 

polêmica  gerada  em  torno  da  hierarquia  dos  tratados  internacionais  de  direitos 

humanos, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 45 em 2004, a qual acrescentou 

o § 3° ao art. 5° da Constituição Federal. 

Porém, não obstante a boa vontade do constituinte reformador, o acréscimo 

do §3° ao art. 5° da CF trouxe mais dúvidas. Senão vejamos.

O quorum mencionado no citado dispositivo constitucional refere-se àquele 

previsto  no  art.  60,  §  2°,  da  CF,  para  a  aprovação  de  uma  proposta  de  emenda 

constitucional. Ou seja, afirma a Constituição Federal que os tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional por meio de quorum 

qualificado serão considerados equivalentes a uma emenda constitucional. Consagra-

se, assim, aparentemente, o status constitucional apenas dos tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados através de quorum qualificado. 

No  entanto,  o  art.  5°,  §2°,  da  CF,  já  conferia  status constitucional  aos 

tratados  internacionais  de  direitos  humanos,  uma  vez  que  a  própria  Constituição 

Federal ampliou seu bloco de constitucionalidade ao proteger os direitos e garantias 

expressos nos  tratados internacionais  que  tenham a república  Federativa  do  Brasil 

como parte. 

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli e Flávia Piovesan, o que diferencia os 

tratados  internacionais  de  direitos  humanos  incorporados  por  meio  de  quorum 

qualificado (art. 5°, §3°, CF) daqueles incorporados com quorum comum (art. 5°, §2°, 

CF)  é  o  seguinte:  os  primeiros  são  formalmente  e  materialmente  constitucionais, 

enquanto os segundo são apenas materialmente constitucionais. 

17 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 31 p.
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Assim,  é  fácil  notar  que  para  os  citados  doutrinadores  todo  e  qualquer 

tratado  internacional  de  direitos  humanos  ratificado  pelo  Brasil  possui  valor 

constitucional, seja material ou formal e material. Para eles, os tratados internacionais 

comuns possuem  status supralegal,  estão estando abaixo da Constituição Federal e 

acima de toda a legislação interna infraconstitucional.

Sistematizando,  a pirâmide normativa brasileira  para Mazzuoli  e Piovesan 

seria da seguinte maneira:

 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  entanto,  mantinha-se  firme  em  sua 

jurisprudência  totalmente  defasada,  até  que  em  2008,  no  julgamento  do  RE 

466.343/SP, cujo Ministro Relator era Cezar Peluso, e do RE 349.703, cujo Ministro 

Relator era Carlos Aires Britto, alterou consideravelmente seu entendimento. 

A Suprema Corte passou a defender a ilicitude da prisão civil do depositário 

infiel  com base na teoria  da supralegalidade dos tratados internacionais  de  direitos 

humanos  incorporados  ao  ordenamento  jurídico  nacional  com  quorum  simples  ou 

anteriormente  à  EC  n  45/2004.  Vejamos  as  ementas  dos  importantes  julgados 

mencionados:

PRISÃO  CIVIL  DO  DEPOSITÁRIO  INFIEL  EM  FACE  DOS  TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE 
FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 
1988.  POSIÇÃO  HIERÁRQUICO-NORMATIVA  DOS  TRATADOS 
INTERNACIONAIS  DE  DIREITOS  HUMANOS  NO  ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao 
Pacto  Internacional  dos  Direitos  Civis  e  Políticos  (art.  11)  e  à  Convenção 
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Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 
7),  ambos no ano de 1992,  não há mais base legal para prisão civil  do 
depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais 
sobre  direitos humanos lhes reserva  lugar específico no ordenamento 
jurídico,  estando  abaixo  da  Constituição,  porém  acima  da  legislação 
interna.  O  status  normativo  supralegal  dos  tratados  internacionais  de 
direitos  humanos  subscritos  pelo  Brasil  torna  inaplicável  a  legislação 
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao 
ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com 
o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código 
Civil  (Lei  n°  10.406/2002).  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA. 
DECRETO-LEI  N°  911/69.  EQUIPAÇÃO  DO  DEVEDOR-FIDUCIANTE  AO 
DEPOSITÁRIO.  PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil  do devedor-fiduciante 
no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da 
proporcionalidade,  visto  que:  a)  o  ordenamento jurídico  prevê  outros  meios 
processuais-executórios  postos  à  disposição  do  credor-fiduciário  para  a 
garantia  do crédito,  de  forma que  a  prisão  civil,  como medida  extrema de 
coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade 
como  proibição  de  excesso,  em  sua  tríplice  configuração:  adequação, 
necessidade  e  proporcionalidade  em sentido  estrito;  e  b)  o  Decreto-Lei  n° 
911/69, ao instituir  uma ficção jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao 
depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma 
figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da 
expressão "depositário infiel" insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição 
e,  dessa  forma,  desfigurando  o  instituto  do  depósito  em sua  conformação 
constitucional,  o  que  perfaz  a  violação  ao  princípio  da  reserva  legal 
proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
(RE 349703, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-
02363-04 PP-00675).

EMENTA:  PRISÃO  CIVIL.  Depósito.  Depositário  infiel.  Alienação  fiduciária. 
Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da 
previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. 
LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto  de  San José da Costa  Rica).  Recurso  improvido. 
Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É 
ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 
do depósito. (RE 466343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, 
julgado  em  03/12/2008,  DJe-104  DIVULG  04-06-2009  PUBLIC  05-06-2009 
EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB 
v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165)

De acordo com o que ficou decidido nesses importantes julgados, os tratados 

internacionais  de  direitos  humanos  incorporados com quorum de emenda  possuem 

status constitucional, ao passo que os incorporados com quorum comum ou em período 

anterior  à  promulgação  da  EC  n°  45/04  possuem  status  supralegal.  Os  tratados 

internacionais comuns, por sua vez, possuiriam status infraconstitucional, igualando-se, 

portanto, à legislação ordinária do país. 
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Seguindo  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  está 

consolidado no presente momento, a pirâmide normativa brasileira está assim disposta:

O  julgamento  do  RE  466.343  e  do  RE  349.703,  frise-se,  foi  bastante 

disputado. No plenário, destacaram-se o voto do Ministro Gilmar Mendes, o qual se 

sagrou vencedor, e o voto do Ministro Celso de Mello, que defendeu a tese vencida de 

que todos os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento 

jurídico  brasileiro  possuem status  constitucional,  independentemente  do  quorum  de 

aprovação. 

O Ministro Celso de Mello, portanto, adotou o entendimento defendido por 

Valério de Oliveira Mazzuoli e Flávia Piovesan, senão vejamos:

‘’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  fundamentais  da  pessoa  humana,  sob  pena  de  a 
liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras 
vãs.
[...]
Reconheço,  no  entanto,  Senhora  Presidente,  que  há  expressivas  lições 
doutrinárias - como aquelas ministradas por ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO 
TRINDADE  ("Tratado  de  Direito  Internacional  dos  Direitos  Humanos",  vol. 
I/513, item n. 13, 2a ed., 2003, Fabris), FLÁVIA PIOVESAN ("Direitos Humanos 
e  o  Direito  constitucional  Internacional",  p.  51/77,  7a  ed.,  2006,  Saraiva), 
CELSO LAFER ("A internacionalização dos Direitos Humanos:  Constituição, 
Racismo e Relações Internacionais", p. 16/18, 2005, Manole) e VALERIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI  ("Curso de Direito  Internacional  Público",  p.  682/702, 
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item n. 8, 2ª ed., 2007, RT), dentre outros eminentes autores - que sustentam, 
com sólida fundamentação teórica, que os tratados internacionais de direitos 
humanos  assumem,  na  ordem  positiva  interna  brasileira,  qualificação 
constitucional,  acentuando,  ainda,  que  as  convenções  internacionais  em 
matéria de direitos humanos, celebradas pelo Brasil antes do advento da EC nº 
45/2004, como ocorre com o Pacto de São José da Costa Rica, revestem-se 
de  caráter  materialmente  constitucional,  compondo,  sob  tal  perspectiva,  a 
noção conceitual de bloco de constitucionalidade. ’’18

Verifica-se,  então,  o  seguinte:  o  entendimento atual  do Supremo Tribunal 

Federal  consolidou-se  em  sentido  contrário  ao  defendido  pelos  doutrinadores 

internacionalistas.  Segundo  nossa  Corte  Maior,  o  status  conferido  aos  tratados 

internacionais de direitos humanos depende do quorum de aprovação; se o quorum for 

especial  (semelhante ao previsto para a aprovação das emendas constitucionais),  o 

tratado terá status constitucional; se, ao contrário, o quorum for ordinário, o tratado terá 

status supralegal, estando abaixo da Constituição Federal e acima de toda a legislação 

ordinária. Os tratados internacionais comuns, por sua vez, possuem o mesmo status e 

valor jurídico conferido às leis ordinárias.

Insta consignar, por fim, que os tratados internacionais de direitos humanos 

ratificados antes da entrada em vigor da EC n° 45 possuem status supralegal, sendo 

possível que o Congresso Nacional os aprecie novamente para que passem a usufruir 

do  status  conferido  à  Constituição  Federal,  caso,  é  claro,  seja  atingido  o  quorum 

qualificado previsto para as emendas constitucionais. 

18 Voto do Ministro Celso de Mello RE 466343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado 
em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 
RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165– pagina
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3. O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DAS LEIS

Antes  de  mais  nada,  é  importante  salientar  que  a  teoria  do  controle  de 

convencionalidade das leis foi inicialmente apresentada por Valério de Oliveira Mazzuoli 

em  sua  tese  de  doutorado,  baseando-se  na  ideia  de  que  todos  os  tratados 

internacionais  de  direitos  humanos  incorporados  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro 

possuem status constitucional, seja o quorum de aprovação especial ou comum. 

O controle de convencionalidade das leis proposto por Valério de Oliveira 

Mazzuoli tem como pressuposto o seguinte:

a)  Tratados  internacionais  de  direitos  humanos  ratificados  pelo  Brasil 

possuem hierarquia constitucional; os aprovados através do art. 5°, § 3°, CF são formal 

e materialmente constitucionais, enquanto os aprovados por meio de quorum ordinário 

são considerados materialmente constitucionais em decorrência do art. 5°, § 2°, CF;

b) Tratados internacionais comuns ratificados pelo Brasil possuem hierarquia 

supralegal,  situando-se  abaixo  da  Constituição  Federal,  porém  acima  de  toda  a 

legislação ordinária do país. 

3.1. Conceito

O controle de convencionalidade das leis nada mais é que a compatibilidade 

da legislação infraconstitucional  com os tratados internacionais de direitos humanos 

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Uma lei ordinária, portanto, para que 

seja considerada válida, precisa estar em harmonia não só com a Constituição Federal, 

mas também com os tratados internacionais de direitos humanos. 

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli:

''Ora,  à medida que os tratados de direitos humanos ou são materialmente 
constitucionais (art. 5°, § 2°) ou material e formalmente constitucionais (art. 5°, 
§  3°),  é  lícito  entender  que,  para  além  do  clássico  ''controle  de 
constitucionalidade'',  deve  ainda  existir  (doravante)  um  ''controle  de 
convencionalidade'' das leis, que é a compatibilização das normas de direito 
interno com os tratados de direitos humanos ratificados pelo governo e em 
vigor no país.''19

19 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 74 p
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Analisando  o  art.  5°,  §  2°  da  CF,  percebe-se  que  existem três  tipos  de 

direitos fundamentais aceitos pelo sistema jurídico brasileiro: os direitos fundamentais 

expressos  na  Constituição  Federal,  os  implícitos  e  os  decorrentes  de  tratados 

internacionais  do  qual  a  República  Federativa  do  Brasil  seja  parte.  Os  direitos 

fundamentais expressos na Constituição Federal não excluem a existência dos demais. 

Vale  esclarecer  ainda  que  os  direitos  e  garantias  fundamentais  implícitos  podem 

decorrer tanto do regime constitucional quanto dos princípios por ela adotados.

Para que determinada norma infraconstitucional seja considerada válida no 

ordenamento  jurídico  brasileiro,  é  necessário,  primeiramente,  que  ela  respeite  os 

direitos previstos no texto constitucional, incluindo os direitos e garantias fundamentais 

implícitos  (decorrentes  do  regime  ou  dos  princípios  adotados  pela  Constituição 

Federal). Depois, após a realização do controle de constitucionalidade, deve-se verificar 

a  compatibilidade  da  norma  com  os  tratados  internacionais  em  que  a  República 

Federativa do Brasil seja parte. Fala-se, assim, em uma teoria da dupla compatibilidade 

vertical material das leis infraconstitucionais para que seja averiguada a sua validade.

O  controle  de  convencionalidade,  portanto,  consiste  no  respeito  que  a 

legislação infraconstitucional deve ter em relação aos tratados internacionais de direitos 

humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Além do controle de constitucionalidade e do controle de convencionalidade, 

Mazzuoli  menciona o controle  de  supralegalidade das leis,  o  qual  determina que a 

legislação ordinária deve respeitar os tratados internacionais comuns, os quais, como já 

visto, segundo o doutrinador, possuem status de supralegalidade.

Dessa  forma,  a  validade  das  normas  brasileiras,  no  seu  entendimento, 

dependeria  da  verificação  de  compatibilidade  da  lei  com  a  Constituição  Federal 

(controle de constitucionalidade), com os tratados internacionais de direitos humanos 

(controle  de  convencionalidade)  e,  por  fim,  com os  tratados  internacionais  comuns 

(controle de supralegalidade). 

Trata-se  da  teoria  da  dupla  compatibilidade  vertical  material  das  leis 

infraconstitucionais.
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O  controle  de  convencionalidade,  vale  observar,  guarda  bastante 

semelhança com o controle de constitucionalidade das leis. Embora muitos considerem 

aquele subsidiário quando comparado a este, é importante deixar claro que o controle 

de  convencionalidade  não  é  subordinado  ao  controle  de  constitucionalidade.  Ao 

contrário,  a  verificação  da  convencionalidade  das  leis  deve  ocorrer  de  maneira 

harmônica  e  complementar  com o  controle  de  constitucionalidade,  razão  pela  qual 

Mazzuoli fala que ‘’o chamado controle de convencionalidade é coadjuvante do controle 

de constitucionalidade das leis, jamais subsidiário deste’’20. 

Além  disso,  equivocam-se  aqueles  que  acreditam  que  o  controle  de 

convencionalidade somente pode ser exercido por tribunais internacionais, visto que, na 

realidade, esse controle pode ser exercido realizado tanto pelos tribunais internacionais 

quanto  pelos  tribunais  internos,  não  necessitando  estes  de  nenhuma  espécie  de 

autorização daqueles. 

Dessa forma, o controle de convencionalidade pode ocorrer tanto no âmbito 

interno do Estado quanto, em relação ao âmbito externo, nos tribunais internacionais, 

ao  passo que o  controle  de  constitucionalidade somente  é  exercido  pelos  tribunais 

nacionais. Pode-se dizer, portanto, que o controle de convencionalidade é mais amplo 

que o controle de constitucionalidade. 

3.2Parâmetro do controle de convencionalidade das leis

Após  determinarmos  o  conceito  do  controle  de  convencionalidade,  é 

importante mencionar quais são as normas que servem de paradigma para a ocorrência 

desse controle de validade da legislação infraconstitucional.

Fazendo uma comparação, o controle de constitucionalidade no Brasil tem 

como parâmetro a Constituição Federal de 1988, incluindo suas normas originárias, as 

emendas constitucionais e as normas do ADCT.

Para alguns, a exemplo de Marcelo Novelino, que adota o entendimento do 

Supremo  Tribunal  Federal  acerca  da  hierarquia  dos  tratados  internacionais 

20 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 136 p.
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incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, os tratados internacionais de direitos 

humanos aprovados com quorum qualificado (art.  5°, § 3°, CF) integram o bloco de 

constitucionalidade, sendo, portanto, parâmetro para o controle de constitucionalidade 

das leis.

Mazzuoli, no entanto, defende a tese no sentido de que todos os tratados de 

direitos  humanos  ratificados  pelo  Brasil  são  parâmetro  para  o  controle  de 

convencionalidade das leis. Vejamos sua explicação:

‘’Poderia se objetar tratar-se de controle de constitucionalidade aquele exercido 
em razão dos tratados de direitos humanos internalizados pela sistemática do 
art. 5°, § 3°, por ostentarem equivalência de emenda constitucional. Para nós, 
apenas quando existe afronta à Constituição mesma é que pode haver controle 
de  constitucionalidade propriamente  dito.  Ainda  que  os  tratados  de  direitos 
humanos  (material  e  formalmente constitucionais)  sejam  equivalentes às 
emendas  constitucionais,  tal  não  autoriza  a  chamar  de  controle  ‘’de 
constitucionalidade’’  o exercício de compatibilidade que se exerce em razão 
deles, notadamente no caso de o texto constitucional permanecer incólume de 
qualquer violação legislativa (ou seja, no caso de a lei não violar a Constituição 
propriamente,  mas  apenas  o  tratado  de  direitos  humanos).  Em  suma, 
doravante se falará em controle de constitucionalidade apenas para o estrito 
caso de (in)compatibilidade vertical das leis com a Constituição, e em controle 
de convencionalidade para os casos de (in)compatibilidade legislativa com os 
tratados de direitos humanos (formalmente constitucionais ou não) em vigor no 
país. ‘’21

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o controle de convencionalidade 

das leis tem como parâmetro apenas os tratados internacionais de direitos humanos 

com status  de supralegalidade,  visto  que os incorporados com quorum de emenda 

constitucional servem como referência para o controle de constitucionalidade das leis.

Frise-se,  no entanto,  mais uma vez,  que para Mazzuoli,  responsável  pela 

introdução da teoria no Brasil, o controle de convencionalidade tem como parâmetro 

todo e qualquer tratado de direitos humanos internalizado ao direito pátrio, seja com 

quorum simples (art. 5°, § 2°, CF), seja com quorum qualificado (art. 5°, § 3°, CF). 

Neste capítulo analisaremos o controle de convencionalidade proposto por 

Mazzuoli, adotando, então, todos os tratados internacionais de direitos humanos como 

parâmetro do controle de convencionalidade das leis. 

21  MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 73 e 74 p.
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3.3. O controle difuso de convencionalidade das leis

Inicialmente,  antes  de  conceituarmos  e  explicarmos  no  que  consiste  o 

controle difuso de convencionalidade das leis, é necessário entender o controle difuso 

de constitucionalidade, uma vez que ambos são conceitos bastante próximos.

O  controle  difuso  de  constitucionalidade  é  adotado  no  Brasil  desde  a 

Constituição de 1981 e tem como influência o direito norte-americano, razão pela qual é 

chamado de sistema norte-americano de controle. 

Tal  controle  tem como característica  o  fato  de  qualquer  órgão  do  Poder 

Judiciário  poder  determinar  a  inconstitucionalidade  de  uma  norma  a  partir  da 

apreciação de um caso concreto. A declaração de inconstitucionalidade, portanto, não é 

a pretensão desejada pelo autor da ação. Na verdade, pleiteia-se a proteção jurídica de 

uma determinada situação que tem como pressuposto a aplicação ou não de uma lei, 

que será ou não declarada inconstitucional. 

O juiz, ao apreciar a constitucionalidade de uma norma, tem como objetivo 

principal julgar procedente ou improcedente o pedido formulado pelo autor da ação. A 

declaração de inconstitucionalidade ocorre de maneira incidental no curso do processo, 

razão pela qual também é chamado de controle de constitucionalidade incidental  ou 

incidenter tantum. 

Tendo em vista, então, o fato de o controle difuso ocorrer no bojo de um 

processo subjetivo, a decisão que eventualmente declarar a inconstitucionalidade de 

uma lei tem efeito apenas  inter partes, somente surtindo efeito em relação às partes 

que integram a relação processual. 

Nos dizeres de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:

''É fácil notar, pois, que, no controle difuso, quando o autor da ação procura a 
tutela  do  Poder  Judiciário,  sua  preocupação  inicial  não  é  com  a 
inconstitucionalidade da lei em si. Seu objetivo é a tutela de um determinado 
direito concreto, que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão por alguém (a 
outra parte na ação). A constitucionalidade só é apreciada porque esse direito 
pretendido  envolve  a  aplicação  de  uma  lei,  e  essa  lei  é  inquinada  de 
inconstitucional pela parte que pretende vê-la afastada. 
Então, sendo arguida a inconstitucionalidade da norma, o juiz, para reconhecer 
ou  negar  o  direito  do  autor,  vê-se  obrigado  a  examinar  a  questão  de 
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constitucionalidade suscitada. Por isso se diz que no controle difuso o objeto 
da  ação  não  é  a  constitucionalidade  em si,  mas  sim  uma  relação  jurídica 
qualquer.'' (Descomplicado página 728 e 179). 

Seguindo esse raciocínio, o controle difuso de convencionalidade baseia-se 

na  declaração  de  inconvencionalidade  de  uma  lei  a  partir  da  análise  de  um  caso 

concreto. Assim como no controle difuso de constitucionalidade, o controle difuso de 

convencionalidade  pode  ser  realizado  por  qualquer  juiz  ou  tribunal,  que  deverão 

verificar a compatibilidade de uma norma interna com um tratado de direitos humanos a 

partir da análise de uma situação concreta.

Esse controle de convencionalidade,  insta  salientar,  é deve ser  realizado, 

segundo  a  doutrina  de  Mazzuoli,  tanto  em face  dos  tratados  de  direitos  humanos 

incorporados com fundamento do art.  5°,  § 3°, CF, que são formal e materialmente 

constitucionais, quanto dos tratados de direitos humanos incorporados na forma do art. 

5°, § 2°, CF, os quais são considerados apenas materialmente constitucionais.

Sobre  o  controle  difuso  de  convencionalidade,  afirma  Valério  de  Oliveira 

Mazzuoli:

''(…) o controle difuso de convencionalidade deve ser levantado, nos casos 
concretos  sub judice, como questão preliminar, devendo o juiz da causa (tal 
como faz no controle de constitucionalidade) analisar essa matéria antes do 
mérito do pedido principal. Nesse caso, o juiz declara a incompatibilidade entre 
a lei e o tratado internacional de direitos humanos e, ipso facto, nega aplicação 
àquela, considerando-a inválida (inconvencional) para reger a questão jurídica 
submetida  a  seu  julgamento.  Mas  caso  não  levantada  a  questão 
preliminarmente, não fica o juiz desonerado (segundo entendimento da corte 
Interamericana) de proclamar ex officio a inconvencionalidade da norma.'' 22 

Sabendo-se, portanto, que o controle difuso de convencionalidade pode ser 

exercido em face dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados com 

fundamento no art. 5°, § 2°, CF, é possível concluir que essa espécie de controle de 

convencionalidade existe no ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da 

Constituição Federal  em 1988,  visto  que o  art.  105,  III,  a  da  CF/88 permite  que o 

Superior  Tribunal  de Justiça julgue,  ''em recurso especial,  as causas decididas,  em 

única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 

22 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 151 e 152 p.
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Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado 

ou lei federal, ou negar-lhes vigência'' (grifo nosso).

Nesse sentido, salientem-se os dizeres de Valério de Oliveira Mazzuoli:

''Assim, é bom deixar claro que o controle de convencionalidade difuso existe 
entre nós desde a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, e 
desde a entrada em vigor dos tratados de direitos humanos ratificados pelo 
Brasil após essa data, não obstante nenhuma doutrina pátria (até o momento) 
ter  feito  referência  a  esta  terminologia.  Tanto  é  certo  que  o  controle  de 
convencionalidade difuso existe desde a promulgação da Constituição, que o 
texto  do art.  105,  III,  a,  da Carta  de 1988  – tomando-se  como exemplo  o 
controle  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  –  diz  expressamente  que  a  este 
tribunal compete ''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 contrariar 
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência'' [grifo nosso]. '' 23 

Resumindo,  qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  questionar  a 

convencionalidade  de  lei  frente  a  um  tratado  internacional  de  direitos  humanos 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro.

3.4. O controle concentrado de convencionalidade das leis

Da mesma forma que foi feito no tópico antecedente, antes de adentrarmos 

no  controle  concentrado  de  convencionalidade  em  si,  analisaremos  o  controle 

concentrado de constitucionalidade e suas particularidades, uma vez que tais conceitos 

guardam grande semelhança entre si. 

Conceitua-se  o  controle  concentrado  de  constitucionalidade  como aquele 

que  é  exercido  por  apenas  um  órgão  jurisdicional.  No  caso  do  Brasil,  o  controle 

concentrado ocorre apenas no Supremo Tribunal Federal,  responsável,  segundo art. 

102, caput da CF, pela guarda da Constituição Federal. 

Mencionado controle tem origem na Constituição da Áustria de 1920, tendo 

sido bastante influenciado pela obra de Hans Kelsen, razão pela qual é chamado de 

sistema austríaco de controle de constitucionalidade. 

23 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. 135 p.
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O  objetivo  principal  do  controle  concentrado  de  constitucionalidade  é  a 

proteção do ordenamento jurídico nacional e da supremacia da constituição, ao passo 

que  o  controle  difuso  tem como finalidade primordial  a  tutela  de  uma determinada 

situação jurídica concreta levada para a análise do Poder Judiciário.

Vê-se, assim, que no controle concentrado, diferentemente do que ocorre no 

controle difuso, não há um caso concreto a ser analisado pelo Judiciário. Muito pelo 

contrário,  no  controle  concentrado  a  verificação  da  constitucionalidade  de  uma 

determinada  norma  infraconstitucional  se  dá  abstratamente,  uma  vez  que  a 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo é examinada em tese.

Além  disso,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  uma  lei  ou  ato 

normativo no controle concentrado ocorre com efeitos erga omnes, vinculando o Poder 

Executivo e todos os demais órgãos do Poder Judiciário. A declaração, portanto, atinge 

todos os indivíduos, independentemente de serem ou não parte no processo instaurado 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

Esse  sistema  de  controle  da  constitucionalidade  da  lei  somente  foi 

introduzido em nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição de 1946 por meio 

da Emenda Constitucional n° 16 de 1965.

Via de regra, no direito brasileiro, utiliza-se a expressão controle concentrado 

como sinônimo de  controle  abstrato  de  constitucionalidade.  No  entanto,  essas  são 

expressões distintas, pois o termo concentrado refere-se à classificação do controle de 

constitucionalidade  quanto  à  competência,  enquanto  o  termo  abstrato  refere-se  à 

finalidade do controle. 

Frise-se, ainda, que o controle concentrado de constitucionalidade também é 

chamado de controle por via de ação, visto que somente pode ser exercido perante o 

Supremo Tribunal Federal através de determinadas ações, quais sejam:

a). Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN);

b) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);

c) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADECON);

d) Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

Sobre o tema, manifesta-se Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:
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‘’ Diferentemente do controle difuso, de origem norte-americana, que se limita, 
em um caso concreto, a subtrair alguém aos efeitos de uma lei, o controle 
abstrato é efetivado em tese, sem vinculação a uma situação concreta, com o 
objetivo de expelir  do sistema a lei ou ato inconstitucionais.  Diz-se que no 
controle abstrato a inconstitucionalidade é examinada ‘’em tese’’ (in abstracto) 
porque o controle é exercido em uma ação cuja finalidade é, unicamente, o 
exame da validade da lei em si; a aferição da constitucionalidade da lei não 
ocorre incidentalmente, em um processo comum.
Assim, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade é feita em tese, o 
que se busca não é a garantia de direitos subjetivos,  liberando alguém do 
cumprimento de uma lei inconstitucional, mas sim extirpar do sistema jurídico 
a lei ou ato inconstitucional. ‘’24

Marcelo Novelino, por seu turno, assevera:

‘’ O controle abstrato, por sua vez, é exercido em tese, independentemente da 
existência de um caso concreto levado à apreciação do Poder Judiciário. Sem 
embargo da denominação utilizada, esta espécie de controle não significa o 
mero contraste entre o ato impugnado e o parâmetro constitucional violado, 
independentemente da consideração de fatos controvertidos, uma vez que a 
apreciação  de  ‘’dados  da  realidade’’  se  mostra  inevitável  em  qualquer 
processo de interpretação e aplicação do direito.  Trata-se de um processo 
constitucional de índole objetiva, sem partes formais, podendo ser instaurado 
independentemente de um interesse jurídico específico. Esta espécie também 
costuma ser denominada de controle por via de ação, por via direta ou por via 
principal. ‘’25

O controle  concentrado  de  convencionalidade  segue  o  mesmo raciocínio 

desenvolvido para a definição do controle concentrado de constitucionalidade. Assim, 

aquele  somente  é  exercido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  por  meio  de  ações 

específicas (ADIN, ADC, ADECON e ADPF) no bojo de um processo objetivo, gerando 

efeitos vinculantes e erga omnes. Defende-se, dessa forma, a ordem jurídica interna e 

não um direito subjetivo posto para a análise do Poder Judiciário. 

Mencionadas ações,  tanto no  controle  concentrado de constitucionalidade 

quanto no controle concentrado de convencionalidade, somente podem ser propostas 

por  legitimados  específicos,  os  quais  estão  elencados  no  art.  103  do  texto 

constitucional, abaixo transcrito:

24  PAULO, V.; ALEXANDRINO, M. Direito Constitucional descomplicado. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Impetus, 2008. 755 p.
25  NOVELINO, M. Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Editora Método, 2011. 257 p.
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Art.  103.  Podem  propor  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  e  a  ação 
declaratória de constitucionalidade:  
 I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa  do Distrito 
Federal; 
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

O controle concentrado de convencionalidade, no entanto, somente poderá 

ser exercido em face dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados com 

o quorum qualificado estabelecido no art. 5°, § 3°, da CF. Tais tratados, conforme já dito 

em  capítulo  anterior,  são  equivalentes  às  emendas  constitucionais  e  considerados 

formal e materialmente constitucionais. Por conta disso, autorizada está a propositura 

das ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal para garantir a eficácia desses 

tratados. 

Nos dizeres de Valério de Oliveira Mazzuoli:

‘’  [...]  quando  o  texto  constitucional  (no  art.  102,  I,  a)  diz  competir 
precipuamente  ao  Supremo  Tribunal  Federal  a  ‘’guarda  da  Constituição’’, 
cabendo-lhe julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADIn) de lei ou ato normativo federal ou estadual ou a ação declaratória de 
constitucionalidade  (ADECON)  de  lei  ou  ato  normativo  federal,  está 
autorizando que os legitimados próprios para a propositura de ações (art. 103 
da  Carta)  ingressem  com  essas  medidas  sempre  que  a  Constituição ou 
qualquer  norma  a  ela  equivalente (v.g.,  um  tratado  de  direitos  humanos 
internalizado  com quorum qualificado)  estiver  sendo  violada  por  quaisquer 
outras  normas.  A  partir  da  EC  45/2004,  é  necessário  entender  que  a 
expressão ‘’ guarda da Constituição’’ utilizada pelo art. 102, I, a, alberga, além 
do texto da Constituição propriamente dito, também as normas constitucionais 
por  equiparação,  como  é  o  caso  dos  tratados  de  direitos  humanos 
formalmente  constitucionais.  Assim,  ainda  que  a  Constituição  silencie  a 
respeito de um determinado direito, mas estando esse mesmo direito previsto 
em tratado de direitos humanos constitucionalizado pelo rito do art. 5°, § 3°, 
passa  a  caber,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  o  controle  concentrado  de 
constitucionalidade/convencionalidade (v.g., uma ADIn) para compatibillizar a 
norma  infraconstitucional  com  os  preceitos  do  tratado  constitucionalizado. 
Aparece, aqui, a possibilidade de invalidação erga omnes das leis domésticas 
incompatíveis com as normas dos tratados de direitos humanos. ‘’26

26 Livro mazzuoli – controle de convencionalidade – páginas 146 e 147.
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Sabendo,  então,  que  o  controle  concentrado  de  convencionalidade  é 

exercido em face de tratado de direitos humanos internalizado através do procedimento 

previsto  no  art.  5°,  §  3°  da  CF,  é  possível  concluir  que  essa  espécie  de  controle 

somente passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2004, quando a 

EC n° 45 foi promulgada. 

Fica evidente, pois, que o controle concentrado de convencionalidade guarda 

estrita  semelhança  com o  controle  concentrado  de  constitucionalidade.  Ambos  são 

exercidos perante o Supremo Tribunal Federal, por meio de ações específicas no bojo 

de um processo objetivo,  gerando efeitos vinculantes e  erga omnes.  Diferenciam-se 

apenas  pelo  parâmetro,  visto  que  no  controle  de  constitucionalidade  verifica-se  a 

compatibilidade de uma norma com o texto  constitucional,  enquanto no controle  de 

convencionalidade é averiguado o respeito  da norma a um tratado internacional  de 

direitos humanos incorporado nos termos do art. 5°, § 3° da CF. 

3.5. Momento do controle de convencionalidade das leis

Iniciando,  mais  uma  vez,  o  estudo  pelo  controle  de  constitucionalidade, 

verificamos que ele pode se dar de forma originária ou superveniente. A primeira ocorre 

quando  a  lei  infraconstitucional  contestada  foi  editada  em  momento  posterior  ao 

parâmetro.  Cita-se  como  exemplo  uma  lei  de  1980.  Caso  fosse  contestada  a  sua 

constitucionalidade, dever-se-ia utilizar como parâmetro a Constituição de 1969, a qual 

era vigente no momento da edição da norma infraconstitucional. 

Além  da  inconstitucionalidade  originária,  fala-se  em  inconstitucionalidade 

superveniente,  que  consiste  na  verificação  de  compatibilidade  de  uma lei  com  um 

parâmetro posterior. É o que ocorreria se fosse analisada a constitucionalidade de uma 

lei editada em 1980 tendo como referência a Constituição de 1988.

O Supremo Tribunal  Federal,  no  entanto,  já  pacificou  o  entendimento  no 

sentido de não admitir a inconstitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Segundo nossa Corte Suprema, as leis anteriores á Constituição de 1988 

que sejam com ela incompatíveis são revogadas de plano, razão pela qual devem ser 

consideradas como não recepcionadas. 
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Assim, a Constituição Federal de 1988, ao entrar em vigor, revogou de plano 

toda a legislação infraconstitucional que era com ela incompatível. Fala-se, então, em 

não recepção ao invés de inconstitucionalidade superveniente. 

Tal raciocínio pode ser aplicado ao controle de convencionalidade das leis. 

Da  mesma  forma que  não  se  admite  a  inconstitucionalidade  superveniente,  não  é 

possível que haja inconvencionalidade superveniente.

Dessa  maneira,  o  tratado  de  direitos  humanos,  uma vez  incorporado  ao 

ordenamento jurídico brasileiro, revoga toda a legislação que seja com ele incompatível. 

Toda a produção normativa posterior deverá respeitar o tratado de direitos 

humanos internalizado. Caso isso não ocorra, caberá ao Poder Judiciário declarar a 

inconvencionalidade  da  lei  ou  ato  normativo,  visto  que  padecem  de  uma 

inconvencionalidade originária. 

3.6. Normas constitucionais inconvencionais

Quanto  a  esse  tema,  analisaremos  primeiramente  a  possibilidade  de 

existência de normas constitucionais inconstitucionais. 

A teoria da inconstitucionalidade de normas constitucionais pode ter como 

parâmetro normas originárias, decorrente do poder constituinte originário, ou emendas 

e revisões constitucionais, decorrentes do poder constituinte derivado. 

A  tese  das  normas  constitucionais  originárias  inconstitucionais  foi 

inicialmente  defendida  pelo  professor  alemão  Otto  Bachof,  o  qual  entendia  existir 

hierarquia entre  normas de uma mesma Constituição. Para ele,  uma Constituição é 

formada  por  normas  apenas  formalmente  constitucionais  e  normas  materialmente 

constitucionais, as quais estariam em um patamar superior em relação àquelas. 

Dessa forma,  tendo em vista  a  existência  de hierarquia  entre  as normas 

constitucionais,  seria  perfeitamente  possível  a  existência  de  normas  constitucionais 

originárias inconstitucionais quando uma norma inferior fosse incompatível  com uma 

norma superior. 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  entanto,  vem  afastando  a  aplicação  da 

teoria  das  normas  constitucionais  inconstitucionais,  tendo  em  vista  o  princípio  da 
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unidade  da  Constituição.  Segundo  Marcelo  Novelino,  conceituado  como  ''o  mais 

importante princípio de interpretação constitucional, este postulado impõe ao intérprete 

o dever de harmonização das tensões e contradições existentes, in abstrato, entre as 

normas e uma Constituição'' (Livro Novelino – página 191).

Assim,  o  princípio  da  unidade  da  Constituição,  corolário  da  interpretação 

sistemática,  impede que exista  hierarquia  entre  normas constitucionais,  motivo  pelo 

qual não há que se falar em normas constitucionais inconstitucionais. Nesse sentido, 

segue ementa de um importante julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1º e 2º do artigo 
45 da Constituição Federal.  -  A tese de que há hierarquia entre normas 
constitucionais  originárias  dando  azo  à  declaração  de 
inconstitucionalidade de umas em face de outras e incompossível com o 
sistema  de  Constituição  rígida. -  Na  atual  Carta  Magna  "compete  ao 
Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição" (artigo 
102,  "caput"),  o  que implica  dizer  que essa jurisdição lhe é atribuída para 
impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com 
relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim 
de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo 
que ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição. - Por outro 
lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da 
tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em 
face de normas constitucionais superiores, porquanto a Constituição as 
prevê apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao rever ou 
ao emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, 
e não como abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio 
Poder  Constituinte  originário  com  relação  as  outras  que  não  sejam 
consideradas  como  cláusulas  pétreas,  e,  portanto,  possam  ser 
emendadas. Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido. (grifo 
nosso) (ADI 815, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado 
em 28/03/1996, DJ 10-05-1996 PP-15131 EMENT VOL-01827-02 PP-00312) 

Por  outro  lado,  em relação  às  normas  constitucionais  oriundas  do  poder 

constituinte  derivado,  não  há  óbice  à  declaração  de  inconstitucionalidade.  Dessa 

maneira,  pode-se  concluir  que  somente  é  possível  sim a  existência  de  normas 

constitucionais  inconstitucionais,  desde  que  ela  diga  respeito  a  uma  Emenda 

Constitucional analisada frente à Constituição Federal.

Admitindo-se,  portanto,  a  possibilidade  de  uma  norma  constitucional  ser 

considerada inconstitucional, é completamente possível que uma norma constitucional 

seja declarada inconvencional. Nesse sentido, vejamos o que afirma Valério de Oliveira 

Mazzuoli: 
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‘’É ainda importante esclarecer que, segundo a ótica do sistema internacional 
de direitos humanos (especialmente do sistema interamericano), o controle de 
convencionalidade pode ser exercido inclusive em face do texto constitucional, 
a  fim  de  compatibilizá-lo  com  os  instrumentos  internacionais  de  direitos 
humanos.  [...]  Da  mesma  forma  que  existem  normas  constitucionais 
inconstitucionais, existem normas constitucionais inconvencionais. ‘’27

27 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 142 e 143 p.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

DAS LEIS. 

4.1. Crítica à teoria adotada por Valério de Oliveira Mazzuoli.

Conforme visto anteriormente, Mazzuoli defende a tese no sentido de que 

todos os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro 

possuem status constitucional. Tal entendimento baseia-se primordialmente no art. 5°, § 

2° da CF, segundo o qual ‘’os direitos e garantias previstos’’ na Constituição Federal 

‘’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’’.

Assim, independentemente do quorum de aprovação, para Mazzuoli, todo o 

tratado  de  direito  humanos  internalizado  terá  hierarquia  constitucional.  Para  ele,  a 

diferença reside no fato de que os incorporados com quorum qualificado de emenda 

(art.  5°,  §  3°)  são  materialmente  e  formalmente  constitucionais,  enquanto  os 

incorporados  com  quorum  comum  (art.  5°,  §  2°)  são  apenas  materialmente 

constitucionais.

Segundo Mazzuoli, o controle de convencionalidade consiste na verificação 

de compatibilidade entre uma norma infraconstitucional e um tratado internacional de 

direitos  humanos,  guardando  bastante  semelhança  com  o  controle  de 

constitucionalidade. 

Assim  como ocorre  com o  controle  de  constitucionalidade,  o  controle  de 

convencionalidade pode ocorrer de maneira difusa ou concentrada. O primeiro pode 

acontecer  quando  a  norma  é  analisada  frente  a  qualquer  tratado  internacional  de 

direitos  humanos.  O  segundo,  por  sua  vez,  somente  se  dá  quando  a  norma  é 

contestada  em  face  de  um  tratado  de  direitos  humanos  formal  e  materialmente 

constitucional.

A  crítica  feita  a  esta  teoria  reside  justamente  no  fato  de  os  tratados 

internacionais  de  direitos  humanos  internalizados  com  quorum  qualificado  serem 

equivalentes  a  emendas  constitucionais  e,  portanto,  parâmetro  para  o  controle  de 

constitucionalidade das leis.
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No caso, o tratado de direitos humanos, ao ser incorporado ao ordenamento 

jurídico brasileiro com fundamento no art. 5°, §3°, da CF, passa a integrar o chamado 

bloco de constitucionalidade. É como se o texto do tratado fosse anexado ao texto 

constitucional,  razão pela qual  se caracteriza por  ser  parâmetro para o controle  de 

constitucionalidade e não de convencionalidade das leis.

 Já  os  tratados  de  direitos  humanos  não  incorporados  com  quórum  de 

emenda  constitucional  (art.  5°,  §3°  da  CF)  possuem  hierarquia  apenas  supralegal, 

conforme entendimento  do  STF explicado  no capítulo  1,  devendo estes  sim serem 

considerados parâmetro para o controle de convencionalidade. De fato,  a legislação 

ordinária, por estar abaixo tanto da Constituição, quanto dos tratados internacionais de 

direitos humanos, deve respeito aos dois, devendo a compatibilidade com a primeira 

ser verificada por meio do controle de constitucionalidade e com o segundo, através do 

controle de convencionalidade.

Cria-se, assim, um novo parâmetro para verificação da validade da norma 

infraconstitucional, visto que ela deve respeitar tanto a Constituição Federal quando os 

tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal. 

Essa é  a  teoria,  inclusive,  adotada pelo  Supremo Tribunal  Federal  e  por 

alguns doutrinadores,  a  exemplo de Gilmar Mendes e Marcelo Novelino.  Para eles, 

consideram-se com status supralegal os tratados de direitos humanos incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro antes da EC n° 45/04 ou, se posterior,  com quorum 

comum.

Ante o exposto, é forçoso reconhecer que a teoria adotada por Valério de 

Oliveira Mazzuoli peca quando afirma que o controle de convencionalidade deve ser 

exercido em face de todo e qualquer tratado de direitos humanos internalizado, pois os 

incorporados com quorum de emenda constitucional passam a se equiparar a elas às 

normas  constitucionais,  motivo  pelo  qual  integram  o  bloco  de  constitucionalidade 

brasileiro e passam a ser parâmetro para o controle de constitucionalidade.

4.2. Crítica à teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal
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 De acordo com o que explanamos no capítulo 1 deste trabalho, o Supremo 

Tribunal Federal consolidou, em 2008, o entendimento no sentido de que somente os 

tratados internacionais de direitos humanos incorporados com o quorum previsto no art. 

5°, § 3° da CF possuem status constitucionais constitucional. Caso tais tratados tenham 

sido aprovados antes da EC n° 45/2004 ou, se posterior, com quorum comum, possuem 

status supralegal.

A  respeito  da  supralegalidade  dos  tratados  de  direitos  humanos,  Gilmar 

Mendes se manifesta:

‘’Por  conseguinte,  parece  mais  consistente  a  interpretação  que  atribui  a 
característica  de  supralegalidade  aos  tratados  e  convenções  de  direitos 
humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 
humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial 
em  relação  aos  demais  atos  normativos  internacionais,  também  seriam 
dotados de um atributo de supralegalidade. 
Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar 
a  supremacia  da  Constituição,  mas  teriam  lugar  especial  reservado  no 
ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o 
seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa 
humana. ‘’28

Os tratados internacionais comuns, por sua vez, possuem o mesmo valor 

jurídico  atribuído  à  legislação  ordinária,  razão  pela  qual  podem  ser  facilmente 

revogados pela promulgação de uma lei posterior que lhes seja contrária  a eles. No 

caso de conflito entre um tratado comum e uma lei ordinária, por exemplo, devem-se 

utilizar  os  critérios  cronológico,  hierárquico  ou  da  especialidade  para  solucionar  a 

antinomia.

Ocorre  que,  adotando  esse  entendimento,  o  Supremo  Tribunal  Federal 

acaba permitindo que o Brasil descumpra um tratado assinado no âmbito internacional, 

incorrendo, portanto, em um ilícito internacional.

De fato, o ilícito internacional ocorre quando um determinado Estado deixa 

de cumprir um tratado, gerando, então, a imposição de sanções pelos demais países 

envolvidos. Quebra-se, nesse caso, o princípio da boa fé, conhecido como pacta sunt 

servanda.

Sobre esse tema, manifesta-se Paulo Henrique Gonçalves Portela:

28 Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 466343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-
01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165 – página 1154

44



‘’Em  suma,  o  instituto  da  responsabilidade  internacional  é  o  instituto  que 
permite que o Estado ou organismo internacional que viole uma norma de 
Direito  das  Gentes  e  cause  dano  a  outro  ente  estatal  ou  organização 
internacional,  ou  que  provoque  prejuízo  a  outrem  em  decorrência  de 
determinadas atividades lícitas,  arque com as conseqüências do ato ou do 
fato, devendo reparar os prejuízos eventualmente causados. 
[...]
O fundamento da responsabilidade internacional compõe-se de dois pilares: o 
dever  de  cumprir  as  obrigações  internacionais  livremente  avençadas  e  a 
obrigação  de não causar  dano  a  outrem.  A responsabilidade  internacional 
visa, portanto, a contribuir para a aplicação prática das normas internacionais 
e a promover a eventual reparação dos prejuízos sofridos pelos sujeitos de 
Direito Internacional. ‘’ 29

De acordo com a Convenção de Viena sobre os Tratados, o Estado parte 

não  pode  alegar  disposição  do  direito  interno  para  deixar  de  cumprir  disposição 

estabelecida na norma internacional. Dessa maneira, esse país, ao assinar o tratado e, 

posteriormente,  incorporá-lo  ao  ordenamento  jurídico  interno,  tem  a  obrigação  de 

cumprir todas as cláusulas, sob pena de incorrer em um ilícito internacional. 

Para  a  configuração  desse  ilícito,  portanto,  é  suficiente  que  ocorra  uma 

“afronta a uma norma de direito das gentes: um princípio geral, uma regra costumeira, 

um dispositivo de tratado em vigor, entre outras espécies”30. 

É importante mencionar que nenhum país é obrigado a assinar um tratado. O 

Chefe do Poder Executivo, portanto, possui discricionariedade para aderir ou não a um 

compromisso internacional.

Dessa forma, o Estado, ao decidir participar de determinado tratado, tem a 

obrigação  de  cumpri-lo  tanto  na  esfera  interna  quanto  na  externa.  Mostra-se 

inadmissível que tal Estado negue-se a respeitá-lo pelo simples fato de a legislação 

interna ser incompatível, pois a partir do momento em que foi assumida uma obrigação 

internacional,  o  Estado  obriga-se  a  adequar  sua  legislação  interna  ao  disposto  no 

tratado assinado e incorporado.

Como  dito  anteriormente,  nenhuma  país  é  obrigado  a  assinar  um 

compromisso internacional. O fato de não assinar um tratado não imputa ao Estado 

nenhuma  sanção  internacional.  Porém,  caso  assine,  o  Estado  compromete-se  a 

obedecê-lo, sob pena de incorrer em um ilícito internacional.
29 PORTELA P. H. G. Direito Internacional Público e Privado. 3. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2011. 326 p.
30 REZEK F. Direito Internacional Público: curso elementar. 12. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 284 p.

45



Ora,  se  assim  não  fosse,  as  normas  firmadas  pelos  países  em  âmbito 

internacional não teriam a menor eficácia, pois cada Estado poderia alegar disposição 

de lei interna para deixar de cumprir um tratado.

Ante o exposto, é forçoso reconhecer que os tratados internacionais, sejam 

eles  de  direitos  humanos  ou  não,  devem  posicionar-se  em um  patamar  acima  da 

legislação ordinária do país, pois assim a legislação infraconstitucional deve, para ser 

considerada válida, estar de acordo com os tratados internalizados.

Um tratado incorporado, portanto, revoga a legislação anterior que com ele 

seja  incompatível  e  representa  parâmetro  para  que  as  normas  infraconstitucionais 

posteriores sejam consideradas válidas.

Assim, peca o Supremo Tribunal Federal ao defender a tese no sentido de 

que  os  tratados  internacionais  comuns  possuem  status  infraconstitucional.  Nesse 

aspecto,  portanto,  entendemos que deve ser  aplicado o entendimento  de Mazzuoli, 

segundo o qual os tratados comuns possuem status supralegal, visto que impediria que 

o  Brasil  cometesse  um  ilícito  internacional  por  descumprimento  de  cláusula 

estabelecida em tratado. 

4.3. Caso prático: o controle de convencionalidade da Lei de Anistia (Lei 6.683 de 

28 de agosto de 1979).  

A Lei da Anistia foi criada em agosto de 1979, época em que nosso país, 

governado  pelo  Presidente  João  Batista  Figueiredo,  passava  por  um  período  de 

transição entre a ditadura militar e a democracia. A edição da mencionada lei marcou o 

início  da  abertura  política  brasileira,  visto  que permitiu  a  volta  ao  país  de  diversos 

exilados políticos.

Por outro lado, a Lei da Anistia  é foi bastante criticada pelos historiadores, 

pois  descriminalizou  a  conduta  de  diversos  torturadores  do  período  militar, 

representando, assim, uma verdadeira conquista dos militares, os quais não poderiam 

ser condenados pelos crimes praticados durante a ditadura. Nesse sentido manifesta-

se o historiador Boris Fausto:
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‘’Em agosto de 1979, Figueiredo tirou das mãos da oposição uma de suas 
principais  bandeiras:  a  luta  pela  anistia.  A  lei  de  anistia,  aprovada  pelo 
Congresso continha entretanto restrições e fazia uma importante concessão à 
linha dura, ao abranger os responsáveis pela prática de tortura. De qualquer 
forma, ela possibilitou a volta dos exilados políticos e foi um importante passo 
na ampliação das liberdades públicas’’. 31

Dessa forma, a Lei de Anistia impossibilitou a apuração dos crimes de tortura 

cometidos durante a ditadura militar, razão pela qual representa representou uma clara 

afronta aos direitos humanos.

Posteriormente, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São 

José da Costa Rica) foi  incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do 

Decreto n 678 de 6 de Novembro de 1992.

Tal Convenção, insta salientar, é diametralmente oposta a toda e qualquer lei 

que  impeça  a  investigação  e  sanção  de  graves  violações  a  direitos  humanos,  a 

exemplo da lei de anistia, que impossibilitou a condenação dos militares torturadores. 

Além dessa Convenção, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro a 

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

Degradantes, por meio do Decreto n° 40, de 15 de fevereiro de 1991.

Verifica-se, então, que a Lei de Anistia mostra-se completamente contrária a 

todo  o  disposto  nos  citados  diplomas  internacionais  internalizados  em  momento 

posterior, razão pela qual é deve ser considerada inconvencional e totalmente inválida.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  porém,  no  julgamento  da  ADPF  153, 

reconheceu que a Lei 6.683/79 foi  recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 

tendo mencionada lei “assegurado anistia ampla, geral e irrestrita, alcançando tanto as 

vítimas como os algozes”32. 

Manifesta-se Flávia Piovesan acerca dessa decisão:

‘’Com esta decisão, o Supremo Tribunal Federal denegou às vítimas o direito 
à justiça – ainda que tenha antecipado seu endosso ao direito à verdade. Não 
apenas  denegou  o  direito  à  justiça,  como  também  reescreveu  a  história 
brasileira mediante uma lente específica, ao atribuir legitimidade político-social 

31 Livro Boris Fausto – página 280.

32
 PIOVESAN,  Flávia.   Lei  de  Anistia,  Direito  à  Verdade  e  à  Justiça:  o  Caso  Brasileiro 

<http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-
brasileiro/>. Acesso em 27.01.2013.
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à  lei  de  anistia  em  nome  de  um  acordo  político  e  de  uma  reconciliação 
nacional. ‘’33

Segue abaixo a ementa da ADPF 153:

EMENTA:  LEI  N.  6.683/79,  A  CHAMADA "LEI  DE  ANISTIA".  ARTIGO 5º, 
CAPUT,  III  E  XXXIII  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL;  PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO  E  PRINCÍPIO  REPUBLICANO:  NÃO  VIOLAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS  HISTÓRICAS.  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E 
TIRANIA  DOS VALORES.  INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E DISTINÇÃO 
ENTRE  TEXTO  NORMATIVO  E  NORMA  JURÍDICA.  CRIMES  CONEXOS 
DEFINIDOS  PELA  LEI  N.  6.683/79.  CARÁTER BILATERAL  DA  ANISTIA, 
AMPLA E GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS CONCEDIDAS, NO BRASIL, 
DESDE A REPÚBLICA.  INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E LEIS-MEDIDA. 
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A TORTURA E OUTROS 
TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES E 
LEI  N.  9.455,  DE  7  DE  ABRIL  DE  1997,  QUE  DEFINE  O  CRIME  DE 
TORTURA.  ARTIGO  5º,  XLIII  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL. 
INTERPRETAÇÃO  E  REVISÃO  DA  LEI  DA  ANISTIA.  EMENDA 
CONSTITUCIONAL  N.  26,  DE  27  DE  NOVEMBRO  DE  1985,  PODER 
CONSTITUINTE E "AUTO-ANISTIA". INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 
1979  NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.  ACESSO A DOCUMENTOS 
HISTÓRICOS COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL 
À  VERDADE.  1.  Texto  normativo  e  norma  jurídica,  dimensão  textual  e 
dimensão normativa  do  fenômeno jurídico.  O intérprete  produz  a  norma a 
partir  dos  textos  e  da  realidade.  A  interpretação  do  direito  tem  caráter 
constitutivo  e  consiste  na  produção,  pelo  intérprete,  a  partir  de  textos 
normativos e da realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à solução 
de determinado caso, solução operada mediante a definição de uma norma de 
decisão.  A  interpretação/aplicação  do  direito  opera  a  sua  inserção  na 
realidade; realiza a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua 
aplicação particular; em outros termos, ainda: opera a sua inserção no mundo 
da vida.  2.  O argumento descolado da dignidade da pessoa humana para 
afirmar  a  invalidade  da  conexão  criminal  que  aproveitaria  aos  agentes 
políticos que praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou 
não, durante o regime militar, não prospera. 3. Conceito e definição de "crime 
político" pela Lei n. 6.683/79.  São crimes conexos aos crimes políticos "os 
crimes  de  qualquer  natureza  relacionados  com  os  crimes  políticos  ou 
praticados por motivação política"; podem ser de "qualquer natureza", mas [i] 
hão de terem estado relacionados com os crimes políticos ou [ii] hão de terem 
sido praticados por motivação política; são crimes outros que não políticos; 
são  crimes comuns,  porém [i]  relacionados com os  crimes políticos  ou  [ii] 
praticados  por  motivação  política.  A  expressão  crimes  conexos  a  crimes 
políticos conota sentido a ser sindicado no momento histórico da sanção da 
lei. A chamada Lei de anistia diz com uma conexão sui generis, própria ao 
momento histórico da transição para a democracia. Ignora, no contexto da Lei 
n.  6.683/79,  o  sentido ou os sentidos  correntes,  na doutrina,  da chamada 
conexão criminal;  refere o que "se procurou", segundo a inicial,  vale dizer, 

33 PIOVESAN,  Flávia.   Lei  de  Anistia,  Direito  à  Verdade  e  à  Justiça:  o  Caso  Brasileiro 
<http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-
brasileiro/>. Acesso em 27.01.2013.
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estender  a  anistia  criminal  de  natureza  política  aos  agentes  do  Estado 
encarregados  da  repressão.  4.  A  lei  estendeu  a  conexão  aos  crimes 
praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o Estado de 
exceção; daí o caráter bilateral da anistia, ampla e geral, que somente não foi 
irrestrita porque não abrangia os já condenados --- e com sentença transitada 
em julgado, qual o Supremo assentou --- pela prática de crimes de terrorismo, 
assalto,  seqüestro e atentado pessoal.  5. O significado válido dos textos é 
variável no tempo e no espaço, histórica e culturalmente. A interpretação do 
direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação de 
seus  textos  normativos  à  realidade  e  seus  conflitos.  Mas  essa  afirmação 
aplica-se exclusivamente à interpretação das leis dotadas de generalidade e 
abstração, leis que constituem preceito primário, no sentido de que se impõem 
por  força  própria,  autônoma.  Não  àquelas,  designadas  leis-medida 
(Massnahmegesetze),  que disciplinam diretamente determinados interesses, 
mostrando-se imediatas e concretas, e consubstanciam, em si mesmas, um 
ato  administrativo  especial.  No  caso  das  leis-medida  interpreta-se,  em 
conjunto com o seu texto, a realidade no e do momento histórico no qual ela 
foi editada, não a realidade atual. É a realidade histórico-social da migração 
da ditadura para a democracia política, da transição conciliada de 1979, que 
há de ser ponderada para que possamos discernir o significado da expressão 
crimes conexos na Lei n. 6.683. É da anistia de então que estamos a cogitar, 
não da anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão qual foi na 
época  conquistada.  Exatamente  aquela  na  qual,  como  afirma  inicial,  "se 
procurou" [sic] estender a anistia criminal de natureza política aos agentes do 
Estado encarregados da repressão. A chamada Lei da anistia veicula uma 
decisão  política  assumida  naquele  momento  ---  o  momento  da  transição 
conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma lei-medida, não uma regra para o 
futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da 
realidade no momento em que foi conquistada. 6. A Lei n. 6.683/79 precede a 
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura  e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes --- adotada pela Assembléia Geral 
em 10 de dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a Lei 
n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de tortura; e o preceito 
veiculado pelo artigo 5º, XLIII da Constituição --- que declara insuscetíveis de 
graça e anistia a prática da tortura, entre outros crimes --- não alcança, por 
impossibilidade lógica, anistias anteriormente a sua vigência consumadas. A 
Constituição não afeta leis-medida que a  tenham precedido.  7.  No Estado 
democrático de direito o Poder Judiciário não está autorizado a alterar, a dar 
outra redação, diversa da nele contemplada, a texto normativo. Pode, a partir 
dele, produzir distintas normas. Mas nem mesmo o Supremo Tribunal Federal 
está autorizado a rescrever leis de anistia. 8. Revisão de lei de anistia, se 
mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá --- ou não --- de ser 
feita pelo Poder Legislativo, não pelo Poder Judiciário. 9. A anistia da lei de 
1979  foi  reafirmada,  no  texto  da  EC  26/85,  pelo  Poder  Constituinte  da 
Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como 
definida  pela  lei,  foi  ou  não  recebida  pela  Constituição  de  1988;  a  nova 
Constituição a [re]instaurou em seu ato originário. A Emenda Constitucional n. 
26/85 inaugura uma nova ordem constitucional, consubstanciando a ruptura 
da ordem constitucional que decaiu plenamente no advento da Constituição 
de 5 de outubro de 1988; consubstancia, nesse sentido, a revolução branca 
que a esta confere legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está 
integrada na nova ordem, compõe-se na origem da nova norma fundamental. 
De todo modo, se não tivermos o preceito da lei de 1979 como ab-rogado pela 
nova ordem constitucional, estará a coexistir com o § 1º do artigo 4º da EC 
26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao 
Código Civil]. O debate a esse respeito seria, todavia, despiciendo. A uma por 
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que  foi  mera  lei-medida,  dotada  de  efeitos  concretos,  já  exauridos;  é  lei 
apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas 
por  que  o  texto  de  hierarquia  constitucional  prevalece  sobre  o 
infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração da anistia 
de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à Constituição de 1988 
resulta  inquestionável.  A  nova  ordem compreende  não  apenas  o  texto  da 
Constituição nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- 
totalidade  que  o  novo  sistema normativo  é  ---  tem-se  que  "[é]  concedida, 
igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos" praticados no 
período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 
Não  se  pode  divisar  antinomia  de  qualquer  grandeza  entre  o  preceito 
veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988. 10. 
Impõe-se  o  desembaraço  dos  mecanismos  que  ainda  dificultam  o 
conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da 
ditadura. (ADPF 153, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado 
em 29/04/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT 
VOL-02409-01 PP-00001 RTJ VOL-00216- PP-00011).

O  julgamento,  no  entanto,  não  foi  unânime,  tendo  os  Ministros  Ricardo 

Lewandowski e Carlos Ayres Britto sido “os únicos a compreender (na ocasião) a atual 

dimensão da proteção dos direitos humanos, que não é mais só doméstica. Em matéria 

de direitos humanos a última palavra é da Comissão ou da Corte Interamericana de 

Direitos  Humanos.  Os dois  Ministros  citados foram os únicos  que admitiram que a 

clássica jurisprudência da Corte não iria secundar a lei de anistia brasileira.”34

Ocorre que o fato de uma lei ser compatível com a Constituição Federal não 

significa que seja válida, visto que é necessário também, segundo Mazuoli, verificar a 

compatibilidade dessa lei com os tratados internacionais de direitos humanos, por meio 

do controle de convencionalidade, e com os tratados internacionais comuns, por meio 

do controle de supralegalidade. 

Assim, para que uma norma infraconstitucional seja considerada válida não é 

suficiente que seja compatível  com a Constituição Federal,  visto que, pela  teoria da 

dupla  compatibilidade  vertical  material  das  leis  infraconstitucionais,  é  necessária  a 

realização  do  controle  de  convencionalidade,  bem  como  do  controle  de 

supralegalidade.

Nesse  sentido,  a  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  (CIDH),  em 

sentença proferida no dia 24 de novembro de 2010, proferiu sentença do caso  Gomes 

34
 GOMES,  Luis  Flávio.  A  Lei  de  Anistia  viola  convenções  de  direitos  humanos 
<http://www.conjur.com.br/2011-mar-10/coluna-lfg-lei-anistia-viola-convencoes-direitos-humanos>. 
Acesso em 27.01.2013
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Lund e outros (Guerrilha do Araguaia)  vs  Brasil  e  ‘’decidiu  que os crimes contra  a 

humanidade  (mortes,  torturas,  desaparecimentos  etc.)  cometidos  pelos  agentes  do 

Estado  durante  a  ditadura  militar  brasileira  (1964  –  1985)  devem  ser  devidamente 

investigados, processados e punidos. A corte seguiu sua jurisprudência já consolidada 

em relação ao tema (há muito já aplicada pelos tribunais da Argentina, Chile etc.).35

É interessante destacar que a CIDH mencionou expressamente na sentença 

que o Poder Judiciário não realizou o controle de convencionalidade da lei de anistia. 

De fato, os tratados internacionais incorporados posteriormente revogaram de plano a 

Lei 6.883/79, condicionando, ainda, toda a produção legislativa posterior.

Destaca-se, a seguir, importante trecho da sentença proferida pela CIDH:

‘’48. A demanda apresentada pela Comissão Interamericana  não pretende revisar  a 
sentença do Supremo Tribunal  Federal,  decisão que nem sequer havia sido emitida 
quando aquele órgão apresentou sua demanda perante a Corte Interamericana, mas que 
se estabeleça se o Estado violou determinadas obrigações internacionais dispostas em 
diversos  preceitos  da  Convenção  Americana,  em  prejuízo  das  supostas  vítimas, 
inclusive,  inter  alia,  o direito de não ser submetido a um desaparecimento forçado 
decorrente  dos  artigos  3,  4,  5  e  7  da  Convenção  Americana,  o  direito  à  proteção 
judicial e às garantias judiciais relativos ao esclarecimento dos fatos e à determinação 
das responsabilidades individuais por esses mesmos fatos, decorrentes dos artigos 8 e 
25 da Convenção Americana.

49.  Em numerosas  ocasiões,  a  Corte  Interamericana  afirmou que  o  esclarecimento 
quanto à violação ou não, pelo Estado, de suas obrigações internacionais, em virtude 
da atuação de seus órgãos judiciais, pode levar este Tribunal a examinar os respectivos 
processos internos, inclusive, eventualmente, as decisões de tribunais superiores, para 
estabelecer  sua  compatibilidade  com  a  Convenção  Americana36,  o  que  inclui, 
eventualmente, as decisões de tribunais superiores. No presente caso, não se solicita à 
Corte  Interamericana  a  realização  de  um exame  da  Lei  de  Anistia  com relação  à 
Constituição Nacional do Estado, questão de direito interno que não lhe compete e que 
foi  matéria  do  pronunciamento  judicial  na  Arguição  de  Descumprimento  No.  153 
(infra par. 136), mas que este Tribunal realize um controle de convencionalidade, ou 
seja,  a  análise  da  alegada  incompatibilidade  daquela  lei  com  as  obrigações 
internacionais  do  Brasil  contidas  na  Convenção  Americana.  Consequentemente,  as 
alegações  referentes  a  essa  exceção  são  questões  relacionadas  diretamente  com  o 
mérito  da  controvérsia,  que  podem  ser  examinadas  por  este  Tribunal  à  luz  da 
Convenção  Americana,  sem  contrariar  a  regra  da  quarta  instância.  O  Tribunal, 
portanto, desestima esta exceção preliminar.

[...]

35 MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 160 p.
36 Cf. Caso dos “Meninos de Rua” (Villagrán Morales e outros) versus Guatemala.  
Mérito. Sentença de 19 de novembro de 1999. Série C No. 63, par. 222; Caso Escher e outros,  
supra nota 27, par. 44, e Caso Da Costa Cadogan, supra nota 35, par. 12.
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176.  Este  Tribunal  estabeleceu  em sua  jurisprudência  que  é  consciente  de  que  as 
autoridades internas estão sujeitas ao império da lei e, por esse motivo, estão obrigadas 
a aplicar  as  disposições  vigentes  no ordenamento jurídico.  No entanto,  quando um 
Estado é Parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana,  todos os 
seus órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a 
zelar para que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos 
pela aplicação de normas contrárias a seu objeto e finalidade, e que desde o início 
carecem de efeitos jurídicos. O Poder Judiciário, nesse sentido, está internacionalmente 
obrigado  a exercer  um “controle de convencionalidade”  ex  officio  entre  as  normas 
internas  e  a  Convenção  Americana,  evidentemente  no  marco  de  suas  respectivas 
competências  e  das  regulamentações  processuais  correspondentes.  Nessa  tarefa,  o 
Poder  Judiciário  deve  levar  em  conta  não  somente  o  tratado,  mas  também  a 
interpretação  que  a  ele  conferiu  a  Corte  Interamericana,  intérprete  última  da 
Convenção Americana37.

177.  No presente  caso,  o Tribunal  observa  que  não foi  exercido  o  controle  de 
convencionalidade  pelas  autoridades  jurisdicionais  do  Estado e  que,  pelo 
contrário,  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  confirmou  a  validade  da 
interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as obrigações internacionais do 
Brasil derivadas do Direito Internacional, particularmente aquelas estabelecidas 
nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 2 do 
mesmo instrumento. O Tribunal estima oportuno recordar que a obrigação de cumprir 
as obrigações  internacionais  voluntariamente contraídas  corresponde a um princípio 
básico do direito sobre a responsabilidade internacional dos Estados, respaldado pela 
jurisprudência  internacional  e  nacional,  segundo  o  qual  aqueles  devem acatar  suas 
obrigações  convencionais  internacionais  de boa-fé  (pacta  sunt  servanda).  Como já 
salientou esta Corte e conforme dispõe o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados de 1969, os Estados não podem, por razões de ordem interna, 
descumprir obrigações internacionais. As obrigações convencionais dos Estados Parte 
vinculam todos sus  poderes  e  órgãos,  os  quais  devem garantir  o  cumprimento das 
disposições convencionais e seus efeitos próprios (effet utile) no plano de seu direito 
interno38. ‘’ (grifo nosso)39

37 Cf. Caso Almonacid Arellano e outros, supra nota 251, par. 124; Caso Rosendo Cantú e outra, supra nota 
45, par. 219, e Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 24, par. 202. 
38

3

 Cf. Responsabilidade internacional pela emissão e aplicação de leis que violem a 
Convenção (art. 1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Opinião Consultiva 
OC- 14/94, de 9 de dezembro de 1994. Série A No. 14, par. 35; Caso do Penal Miguel Castro 
Castro versus Peru. Mérito, Reparações e Custos. Sentencia de 25 de novembro de 2006. Série C 
No. 160,  par.  394,  e  Caso Zambrano Vélez  e  outros  versus  Equador. Mérito,  Reparações  e  
Custos. Sentencia de 4 de julho de 2007. Série C No. 166, par. 104. De igual maneira, cf. Caso 
Castillo  Petruzzi  e  outros  versus  Peru. Cumprimento  de  Sentença.  Resolução  da  Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, de 17 de novembro de 1999. Série C No. 59, Considerando 
3; Caso de La Cruz Flores versus Peru. Supervisão de Cumprimento de Sentença, Resolução da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 1 de setembro de 2010, Considerando 3, e Caso 
Tristan Donoso versus Panamá. Supervisão de Cumprimento de Sentença, Resolução da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, de 1 de setembro de 2010, Considerando 5.

39 Sentença  do  caso  Gomes  Lund  VS  Brasil.  Disponível  em 
ttp://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. Acesso em 27.01.2013.

52



Sobre a sentença, Flávia Piovesan se manifesta:

‘’Em sua histórica sentença, a Corte realçou que as disposições da lei de anistia de 
1979 são  manifestamente  incompatíveis  com a Convenção  Americana,  carecem de 
efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação 
de  graves  violações  de  direitos  humanos,  nem para  a  identificação  e  punição  dos 
responsáveis.  Enfatizou a Corte  que  leis  de  anistia  relativas  a  graves  violações  de 
direitos  humanos  são  incompatíveis  com  o  Direito  Internacional  e  as  obrigações 
jurídicas  internacionais  contraídas  pelos  Estados.  Respaldou  sua  argumentação  em 
vasta e sólida jurisprudência produzida por órgãos das Nações Unidas e do sistema 
interamericano, destacando também decisões judiciais emblemáticas, invalidando leis 
de anistia na Argentina, no Chile, no Peru, no Uruguai e na Colômbia. A conclusão é 
uma só: as leis de anistia violam o dever internacional do Estado de investigar e punir 
graves violações a direitos humanos.’’40

De  todo  o  exposto,  é  possível  concluir  que  a  Lei  6.683/79,  embora 

constitucional, não é válida por ser incompatível com a Convenção Americana sobre 

Direitos  Humanos  (Pacto  São  José  da  Costa  Rica),  bem como  com a  Convenção 

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

A  Lei  da  Anistia,  portanto,  é  inconvencional,  conforme  mencionado  pela  CIDH  na 

sentença proferida no caso Gomes Lund e outros VS Brasil.

Além disso, fica bastante visível que o controle de convencionalidade, caso 

não  seja  exercido  pelo  Poder  Judiciário  brasileiro,  será  realizado  pela  Corte 

Interamericana  de  Direitos  Humanos.  Sobre  esse  ponto,  manifesta-se  Valério  de 

Oliveira Mazzuoli:

‘’Do  sistema  do  domestic  affair (a  tutela  dos  nossos  direitos  compete 
exclusivamente  aos  juízes  nacionais)  passamos  para  o  sistema  do 
international  concern (se  os  juízes  nacionais  não  tutelam um determinado 
direito,  isso  pode  e  deve  ser  feitos  pelos  juízes  internacionais).  Os  juízes 
internos fiscalizam o produto legislativo do Congresso Nacional; se eles não 
amparam os direitos das pessoas, compete às cortes internacionais cumprir 
esse mister.
Para  os  fins  que  interessam  a  este  estudo,  o  que  importa  destacar  é  o 
seguinte: quando não exercido o controle de convencionalidade pelo Judiciário 
interno, a Corte Interamericana (em sua função complementar das jurisdições 
nacionais) é que irá realizá-lo. De modo que esse tipo de controle sempre será 
exercido, se não pelo Judiciário local, pelo órgão competente para realizar a 
interpretação última da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. ‘’41

40 PIOVESAN,  Flávia.   Lei  de  Anistia,  Direito  à  Verdade  e  à  Justiça:  o  Caso  Brasileiro 
<http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-
brasileiro/>. Acesso em 27.01.2013.
41 Livro MAZZUOLI, V. O. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. 164 e 165 p.
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Por fim, manifesta-se Luis Flávio Gomes sobre o fato de o Supremo Tribunal 

Federal não possuir mais a palavra final quando o assunto tratado versa sobre direitos 

humanos:

‘’O  STF,  mantendo  a  tradição  do  Judiciário  brasileiro  no  sentido  de  ser 
tendencialmente autoritário, em abril de 2010, validou a citada lei de anistia (7 
votos contra 2), impedindo dessa maneira o reconhecimento dos direitos dos 
familiares dos mortos, torturados e desaparecidos, ou seja, a apuração e o 
processamento desses crimes contra a humanidade.
Ocorre  que  na  era  do  direito  globalizado  e  universalizado  (direito  pós-
moderno)  as  decisões  do  STF,  em  matéria  de  direitos  humanos,  já  não 
significam a  última  palavra.  Acima  do  Judiciário  brasileiro  está  o  Sistema 
Interamericano  de  Direitos  Humanos,  que  é  composto  de  dois  órgãos: 
Comissão  e  Corte  Interamericanas  de  Direitos  Humanos.  A  primeira  está 
sediada em Washington, enquanto a segunda está na Costa Rica.
Quando  nossos  direitos,  previstos  na  Convenção  Americana  de  Direitos 
Humanos, não são amparados pela Justiça brasileira, temos possibilidade de 
recorrer  à Comissão Interamericana,  que passa a ser  uma espécie  de “5ª 
instância”.  Todas  as  violações  de  direitos  humanos  não  amparadas  pelo 
Judiciário brasileiro podem (e devem) ser levadas ao conhecimento da citada 
Comissão, que resolve o assunto (tal como fez no caso Maria da Penha) ou o 
encaminha para a Corte (assim foi feito no Caso Araguaia).
Sob o aspecto jurídico a decisão da Corte Interamericana demonstra que as 
decisões  do  STF já  não  são  definitivas,  quando  em jogo  está  um direito 
previsto  na  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos  (também 
conhecida como “Pacto de San José da Costa Rica”, ratificado pelo Brasil em 
1992 sem qualquer reserva).’’42

42
 GOMES,  Luis  Flávio.  Lei  de Anistia  viola  convenções de  direitos  humanos.  Disponível  em < 
http://www.conjur.com.br/2011-mar-10/coluna-lfg-lei-anistia-viola-convencoes-direitos-humanos>. 
Acesso em 27.01.2013
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5 CONCLUSÃO

Por  todo o  exposto  nesse trabalho,  concluímos que Valério  de 

Oliveira Mazzuoli e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento diferentes em 

relação ao tema “controle de convencionalidade das leis”.

Para Mazzuoli, todos os tratados de direitos internacionais, incorporados 

ao  direito  brasileiro  com  o  quorum  simples  ou  de  emenda  constitucional,  são 

materialmente constitucionais, nos termos do art. 5º, § 2º, da CF, e são parâmetros do 

controle de convencionalidade.

Já  os  demais  tratados  internacionais,  deveriam  ser  considerados 

supralegais, constituindo parâmetro do controle de supralegalidade. 

Assim, para citado doutrinador, a legislação ordinária deveria passar por 

um  controle  de  dupla  compatibilidade  vertical  material:  1.  compatibilidade  com  as 

normas constitucionais (controle de constitucionalidade) e com os tratados de direitos 

humanos  (controle  de  convencionalidade);  e  2.  compatibilidade  com  os  tratados 

internacionais comuns (controle de supralegalidade).

O  STF,  no  entanto,  entende  que  os  tratados  internacionais  comuns 

possuem hierarquia legal, podendo ser revogados por lei ordinária posterior que lhes 

seja contrária. 

Para  a  Suprema  Corte,  apenas  os  tratados  de  direitos  humanos 

incorporados com o  quorum de  emenda constitucional  são  equiparados às  normas 

constitucionais, integrando o bloco de constitucionalidade do direito brasileiro, sendo, 

portanto, parâmetro do controle de constitucionalidade das leis ordinárias.

Os tratados internacionais de direitos humanos incorporados com quorum 

simples,  por  sua  vez,  possuem,  para  o  Pretório  Excelso,  por  sua  vez,  hierarquia 

supralegal, consistindo eles sim parâmetro do controle de convencionalidade.

No  entanto,  cabe  frisar  que,  no  Brasil,  pelo  menos  até  o  presente 

momento,  não  existe  um  instrumento  processual  hábil  a  promover  o  controle 

concentrado  de  convencionalidade,  já  que  a  ADI,  a  ADC  e  a  ADPF  possuem 

parâmetros  próprios  que  não  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos 

incorporados ao direito brasileiro com quorum simples.
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Ademais,  questão  interessante  a  ser  discutida  diz  respeito  ao  órgão 

jurisdicional  competente  para  julgar  eventual  ação  no  controle  concentrado  de 

convencionalidade, se o STF ou o STJ, bem como se eventual questionamento sobre a 

convencionalidade ou não de uma lei ordinária em face de um tratado internacional de 

direitos  humanos  incorporado  com  quorum  simples,  no  controle  difuso,  deve  ser 

resolvido definitivamente pelo STF ou pelo STJ.

Tais questionamentos, no entanto, não foram objeto de estudo da presente monografia, 

que por sua própria natureza possui um âmbito de abrangência bastante limitado. Eles 

apenas demonstram quanto o tema é instigante e envolvente, possuindo vários outros 

aspectos  a  serem aprofundados em um estudo mais  avançado,  quiçá  em sede de 

especialização, mestrado ou doutorado.
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