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RESUMO
LAHAM JUNIOR, Gasi Said. A Incorporação de Tratados Internacionais à
Constituição Brasileira: a abertura internacional. 2017. 271 p. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Este trabalho se propõe a analisar o fenômeno da abertura da Constituição ao Direito
Internacional, a incorporação de tratados, com destaque àqueles sobre direitos humanos
devido a tendência de se consagrar direitos fundamentais no aspecto internacional, razão
pela qual se considera este tipo de tratado a principal “chave de abertura” das Constituições.
Perseguindo esse objetivo, o trabalho está dividido em três partes. Na primeira delas,
desenvolver-se-á uma análise histórica em dois momentos distintos: o primeiro deles se
analisará as Constituições brasileiras anteriores no que se relaciona ao tema especificamente;
no segundo analisar-se-á a questão transnacional, observando-se para tanto os fenômenos da
globalização e o momento pós-Segunda Guerra Mundial, passando por alguns temas de
teoria geral do Direito Constitucional e finalizando esta primeira parte observando-se a atual
Constituição brasileira dento desta ordem de análise. Na segunda parte do trabalho é
analisada a incorporação de tratados internacionais à Constituição brasileira de 1988,
dividindo-se a analise em tratados internacionais comuns e tratados internacionais sobre
direitos humanos. Nesta segunda parte será investigada a jurisprudência e doutrina nacionais
primordialmente, no que diz respeito a hierarquia desses tratados na ordem interna. Na
terceira e última parte se analisará as consequências da abertura da ordem interna ao Direito
Internacional. Por derradeiro, demonstrar-se-á que a questão da hierarquia dos tratados
internacionais no ordenamento jurídico brasileiro não está totalmente resolvida, além de
outras questões ainda pendentes de harmonização no ordenamento, uma vez que a reforma
constitucional de 2004 por meio da Emenda Constitucional n. 45 não enfrentou amplamente
o tema, o que revela uma inaptidão da atual Constituição dentro desta temática.
Palavras-chave: 1. Teoria Geral do Direito Constitucional. 2. Internacionalização do
Direito. 3. Tratados Internacionais.

ABSTRACT
LAHAM JUNIOR, Gasi Said. The Incorporation of International Treaties to the
Brazilian Constitution: the international opening. 2017. 271 p. Dissertation. University
of São Paulo, Faculty of Law.
This work aims to analyze the Constitution opening phenomenon to the International Law,
the incorporation of treaties, with emphasis on those about human rights due to a tendency
to declare fundamental rights in the international field, which is why this type of treaties is
here considered as the main Constitutions’ "opening key". Pursuing this goal, the work is
divided into three parts. In the first one, a historical analysis will be developed in two distinct
moments: at the first one the previous Brazilian Constitutions will be analyzed according to
their relation to the theme; at second, the transnational question will be analyzed as well,
observing the globalization phenomenon and the after World War II moment, describing
some themes of general theory of Constitutional Law and finalizing this first part with the
analysis of the current Brazilian Constitution at the same path. In the second part of the
paper, the incorporation of international treaties into the Brazilian Constitution of 1988 is
analyzed, whose analysis is divided into common international treaties and international
treaties on human rights. In this second part, the national jurisprudence and doctrine will be
primarily investigated, regarding to the hierarchy of these treaties in the domestic order. The
third and final part will analyze the consequences of the internal opening order to the
International Law. Lastly, it will be demonstrated that the question of hierarchy of
international treaties in the Brazilian legal system is not totally solved, as well as other
pending issues of harmonization in the legal system, since the 2004 Constitutional
Amendment n .45 did not widely face the theme, which reveals a disability of the current
Constitution in this area.
Keywords: 1. General Theory of Constitutional Law. 2. Internationalization of Law. 3.
International treaties.
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INTRODUÇÃO
Dentre as tendências do Direito Constitucional contemporâneo, vários são os
desafios que comporão os principais temas a serem compreendidos neste século que se
inicia, sendo um deles a convergência de sistemas constitucionais. Esta aproximação, poderá
trazer inúmeras consequências estruturais na concepção de Direito do Estado que chegamos,
até então, podendo tais transformações se firmarem como um novo modelo de Estado, ou
regredirem, conforme o curso imprevisível da história se mostrar conveniente ao
desenvolvimento destas tendências.1
Dentre estas tendências, uma que sem dúvida alguma apresenta-se como um desafio
contemporâneo de quem pretende compreender o Direito Constitucional, é a interação da
Constituição entre os planos constitucional interno e internacional, e, de maneira inevitável,
a compreensão do quanto esta interação afeta ou pode vir a afetar a noção de Constituição,
sua supremacia e consequentes necessidades de adaptações para se inserir neste cenário de
coisas e fazer parte. Por essa razão, a compreensão de como um tratado internacional é
incorporado à ordem interna, seu posicionamento normativo e suas consequências, é
primordial neste contexto.
O constitucionalismo contemporâneo vive uma verdadeira expansão e o antigo
temor de que a letra da norma constitucional restasse apenas uma “Law in the Books”
(DAHL, Robert A., 1988)2, deu lugar a uma verdadeira força normativa da Constituição
(HESSE, K., 1991)3. Paradoxalmente, entretanto, observa-se a preocupação do constituinte
derivado em proceder mudanças no texto Constitucional para acomodar tratados
internacionais à realidade doméstica – ocorrendo igual fenômeno no direito comparado.4
Duas fortes justificativas para tanto, normalmente apontadas pela doutrina,
assentam-se em dois acontecimentos históricos que impulsionaram o fenômeno da
proliferação de tratados – e com eles o da conformidade – gerando, desde uma associação

1

Basta ver, por exemplo, o conhecido plebiscito – tratado como referendo – recentemente convocado na
Inglaterra com sua consequente retirada da União Europeia.
2
DAHL, Robert Alan. On Democracy, New Haven London: Yale University Press, 1988.
3
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991.
4
Veja, por exemplo a atual Constituição de Portugal que, para se adequar ao Estatuto de Roma e submeter-se
ao Tribunal Penal Internacional, alterou seu artigo 7º, item 7, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos
da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de
complementaridade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma. (Artigo 7.º Relações Internacionais),
dentre outros exemplos.

14

de Estados, a uma necessidade de se pensar além-fronteiras, quais sejam: o pós-Segunda
Guerra Mundial e a Globalização.5
É flagrante o fato de nos últimos cem anos, ter-se multiplicado entes que associam
Estados independentes, sendo que muitas são as razões para isso: umas, de ordem
econômica, outras, determinadas pelas necessidades de segurança, são ‘mercados comuns’,
‘organizações internacionais’ – destas, algumas de âmbito regional, outras, de intento global.
Na verdade, o Direito Internacional assumiu, essencialmente depois da Segunda
Guerra Mundial, um novo posicionamento. Acrescentou à sua esfera tradicional – a
disciplina das relações entre Estados – um novo campo, qual seja, o da afirmação e proteção
dos direitos fundamentais. Como aponta a doutrina, isto era até então impensável. O direito
constitucional clássico considerava o indivíduo como estranho, sendo recente a mudança de
perspectiva. Foi isto motivado pelo vilipendio aos direitos fundamentais que caracterizou os
regimes totalitários. Nasceu em reação às violações do nazismo e tomou ainda maior impulso
após as revelações acerca dos abusos ocorridos na União Soviética. Este novo
posicionamento ditou, por um lado, a afirmação internacional dos direitos fundamentais, por
outro, o desenvolvimento de sistemas de proteção internacional de tais direitos, seja por
atuação política, seja por meio jurisdicional.6
O ápice desta nova era leva a criação da Organização das Nações Unidas – ONU –
ao final da Segunda Guerra, em 1945, com o objetivo de assegurar à paz e estimular o
respeito aos direitos fundamentais [...].7 Isto leva a ONU, em 1948, a editar a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, verdadeiro marco divisor.
Independentemente de sua apresentação como força de lei, ou não, a Declaração
referida acaba por se impor como um código de atuação de conduta para os Estados
integrantes da comunidade internacional, consolidando um parâmetro para a proteção desses
direitos, o que inevitavelmente toca a relação do Direito Internacional com o Direito

5

“A globalização – a mundialização das relações políticas, econômicas e sociais – ensejada pelos meios de
transporte, certamente intensifica esse fenômeno associativo. Realmente, ela traz questões que se põem numa
dimensão que supera as possibilidades dos Estados tradicionais. Disto resulta a necessidade de estes se
associarem, ganhando melhores condições para enfrenta-las”. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Princípios
Fundamentais do Direito Constitucional, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.311.
6
Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais, 14ª ed. São Paulo: Saraiva:
2014, Cap. 10, A PROTEÇÃO INTERNACIONAL, p. 110 e ss. No mesmo sentido: CANOTILHO, J. J.
Gomes, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., (4ª reimpressão). Almedina, 2003, p.669.
7
“[...] a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida,
trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na
dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações
grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de
tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e
melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla”. Cf. PREÂMBULO DA CARTA DA ONU.
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Constitucional, pois a medida em que os Estados aderem aos documentos internacionais,
estes ganham força, e, surge a necessidade de os Estados adaptarem suas constituições, seja
para atribuir coerência a um verdadeiro “novo sistema” que se insere pelo ato de
incorporação de um tratado à ordem interna, ou para se evitar demais consequências que a
participação neste cenário internacional pode gerar, como a responsabilidade internacional
pelo descumprimento de um tratado sobre direitos humanos, onde se registrará maior ênfase.
Todas estas adaptações ao texto constitucional, como no caso brasileiro, por
exemplo, a EC n. 45/2004, que apesar de conhecida como Reforma do Judiciário, incluiu os
parágrafos 3° e 4º ao art. 5º referindo-se a tratados – com maior enfoque neste trabalho, ao
§ 3º –, representam uma abertura da Constituição à ordem internacional, gerando uma
verdadeira “via de mão-dupla”, em que ocorre uma internacionalização do Direito
Constitucional e uma constitucionalização do Direito Internacional, à medida que estes
interagem.
Na tentativa de refletir sobre a incorporação de tratados internacionais à
Constituição brasileira e sua consequente abertura internacional, este trabalho buscará
responder algumas questões: a Constituição brasileira de 1988 já nasce vocacionada à
abertura internacional? A Emenda Constitucional 45 de 2004, procedeu uma reforma
suficiente à atual Constituição brasileira, permitindo uma harmonização entre ordem
internacional e nacional? A incorporação de tratados internacionais à ordem interna,
notadamente os que versam sobre direitos humanos, tendo em vista o que se apontou acerca
da internacionalização no pós-Segunda Guerra, está pacificada no direito interno,
especialmente no que diz respeito a hierarquia destes documentos?
Para responder a esses questionamentos, este estudo está divido em três partes.
Na primeira delas, composta por dois capítulos, busca-se investigar os aspectos
históricos do Direito Constitucional pátrio anterior e sua evolução, visitando os textos de
cada uma das Constituições brasileiras, observando-se o tratamento da matéria no que
concerne a incorporação de tratados, para, sempre que possível, traçar um paralelo
comparativo com a atual Constituição brasileira de 1988, onde se pretende demonstrar a
fixação de um texto mais aberto à ordem internacional em relação as Constituições passadas.
Com isso, procura-se, no capítulo seguinte, apresentar o fenômeno transnacional propulsor
deste momento de abertura das Constituições à ordem internacional. Para tanto, após uma
breve descrição histórica do direito dos tratados, busca-se compreender a globalização e o
momento pós-Segunda Guerra Mundial como as matrizes da internacionalização do Direito.
Como estes fenômenos tocam conceitos de teoria geral da Constituição, tais como, a noção
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de soberania e a teoria do poder constituinte, será necessário caminhar por estas searas na
busca da compreensão de como esses conceitos, base responsável à noção de supremacia da
Constituição, podem se relacionar neste cenário, valendo-se em certa medida do direito
comparado para compreender como alguns Estados vêm alterando suas constituições para
se adaptarem a realidade internacional. Encerra-se esta primeira parte, analisando a
influência de todos esses fenômenos na Constituição da República do Brasil de 1988, que,
junto a um momento de redemocratização do país, apresentou um texto sem precedentes, no
que concerne ao Direito Constitucional anterior do país, demonstrando uma possível
vocação a abertura internacional.
Na segunda parte, também composta por dois capítulos, será analisada a
incorporação de tratados internacionais à Constituição brasileira de 1988. Para tanto, o
capítulo primeiro descreverá como ocorre a incorporação de tratados comuns, sendo estes
compreendidos como os que não versem sobre direitos humanos, haja vista as peculiaridades
destes, necessitarem de uma análise em capítulo próprio. Após, descreve-se o processo de
ratificação e visita-se, com brevidade, a clássica discussão que envolve as teorias monista e
dualista, observando-se a hierarquia destes tratados no direito positivo brasileiro, tendo em
vista, sobretudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, especialmente
pelo silêncio do texto constitucional a este respeito. No capítulo dois desta segunda parte, se
discorrerá acerca dos tratados internacionais sobre direitos humanos com atenção a ordem
interna e internacional, pelo que já se afirmou. Após uma breve concepção de seus conceitos
e sua natureza de direitos fundamentais, com inscrição na Constituição brasileira atual,
inclusive, buscará analisar, dentro dos conceitos que cercam a fundamentalidade do tema,
somando-se a isto a possibilidade de uma cláusula constitucional aberta inserida no artigo
5º, § 2º do texto de 1988, sem perder de vista a Emenda Constitucional n. 45 de 2004, bem
como a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, compreender qual a posição destes
tratados na ordem doméstica atualmente, inclusive buscando analisar, para posterior
conclusão, se a matéria encontra-se pacificada no Brasil, ou não.
Por fim, a terceira e última parte deste trabalho, busca compreender as
consequências da abertura da ordem interna ao Direito Internacional. Haja vista a amplitude
do tema, foi necessário proceder a uma seleção daquilo que mais de perto se relacionava ao
tema proposto, afim de diminuir o risco daquilo que poderia representar verdadeiros
trabalhos autônomos. Para tanto, esta derradeira parte consta apenas de um único capítulo,
no qual se busca apresentar estes reflexos na ordem jurídica brasileira, como a formação de
um bloco de constitucionalidade, inevitável desenvolvimento da noção de um controle de
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convencionalidade das leis, ou não, bem como o movimento do poder constituinte derivado
reformador, na clara busca de se evitar a responsabilização do Estado em detrimento dos
compromissos internacionalmente assumidos, criando um incidente de deslocamento de
competência por ocasião do novo § 5º, art. 109 da Constituição, também fruto da reforma
constitucional de 2004.
O trabalho envolve, sem dúvida, o princípio da abertura internacional, ou,
internacionalização do direito. J. J. Gomes CANOTILHO chega a afirmar que a abertura
internacional pressuporá, indissoluvelmente, a abertura da constituição que deixa de ter a
pretensão de fornecer um esquema regulativo exclusivo e totalizante assente num poder
estatal soberano para aceitar os quadros ordenadores da comunidade internacional.8
Para delimitar a pesquisa, pretende-se a observação de hipóteses e o teste de suas
viabilidades através da contraposição de ideias e a busca de novos paradigmas
constitucionais, portanto, o método hipotético-dedutivo e dialético permeia o
desenvolvimento da pesquisa, que se desenvolve inicialmente, e após se conclui, analisando
os fundamentos do Direito Constitucional, permeado pelas influências do Direito
Internacional e o regime dos tratados internacionais, notadamente os que versem sobre
direitos humanos, no que se relaciona com o trabalho e permite a inspeção da dialeticidade
proposta, tendo como base os métodos auxiliares de levantamento de dados bibliográfico,
histórico, o direito comparado, e a jurisprudência relacionada.
A título de alerta e delimitação, porém, é preciso que se observe que não será objeto
da pesquisa o estudo detalhado de institutos do Direito Internacional, bem como tratados ou
convenções ratificadas pelo Brasil ou no direito comparado, que serão citados apenas na
medida em que se relacionam com o tema proposto. É o caso, por exemplo, do Decreto n.
6.949 de 25-8-2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência), Estatuto de Roma, ou ainda, discussões mais pormenorizadas sobre o Direito
Constitucional e a teoria geral dos direitos fundamentais.
A abertura internacional ou internacionalização do direito cada vez mais faz parte
da realidade do Direito Constitucional contemporâneo. Embora o tema a ser tratado seja
claramente interdisciplinar, é preciso que se destaque que este se trata de um trabalho de
8

CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., (4ª reimpressão).
Almedina, 2003, p.369. No mesmo sentido importante doutrina internacionalista estrangeira, Cf., Mark
Tuchnet, Comparative Constitutional Law, in Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann, The Oxford
Handbook of COMPARATIVE LAW, p.1225 a 1257: “Still, the twenty-first century might well see a
convergence among constitutionalist systems, prodded in part by the emergence of universal norms of
international human rights and a gradual decrease in the size of the margin of appreciation for local variation,
and in part by exchanges among constitutional court judges”.

18

Direito Constitucional, razão pela qual se terá sempre como pano de fundo a preservação da
Constituição e sua supremacia. Assim, embora se apresentem diversas adaptações aos textos
constitucionais para acomodação de tratados a ordem doméstica e em diversos momentos se
colha opinião de autores que parecem almejar uma sorte de superioridade nesta relação entre
Direito Internacional e Direito Constitucional, buscará concluir pela indispensabilidade de
Constituição nesse momento de abertura a ordem internacional e seu papel fundamental
àquilo que parece ser preocupação comum: a preservação e o respeito aos direitos
fundamentais, principal “chave de abertura” nesta tendência do Direito Constitucional
contemporâneo.
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CONCLUSÃO
Por tudo o que já se observou no decorrer do trabalho é possível se afirmar os
seguintes pontos que decorrem de uma visão geral, observações pontuais e possível caminho.
O Direito Constitucional anterior a atual Constituição de 1988, nas suas relações
internacionais, dava tratamento jurídico limitado a questões internacionais como, assegurar
valores de independência, soberania, restrição ou proibição de guerra de conquista e, ou,
estimulavam a arbitragem.
No aspecto da hierarquia dos tratados, constatou-se que sob a Constituição de 1891,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o primado dos tratados internacionais em face de
legislação interna posterior. Onde se destacou, nesse aspecto, o julgamento da Extradição
n.° 7, Rel. Min. Canuto Saraiva, ocorrido em 7.1.1914, em que se anulou julgamento anterior
para afastar a aplicação dos requisitos para extradição da Lei nº 2.416, de 28.6.1911, em
proveito do tratado de extradição entre os governos do Brasil e do Império Alemão, de
17.9.1877.726 Entendimento que, mais tarde, veio a ser modificado (RE 80.004 de 1977).
Ainda sobre a história constitucional brasileira, deve-se destacar que, a Constituição
de 1967, emendada em 1969, foi a primeira a estabelecer o termo “inconstitucionalidade dos
tratados”, ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência de julgar, mediante
recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por outros tribunais,
quando a decisão recorrida declarasse a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos
termos do art. 119, III, b.
No aspecto transnacional, para se atingir a compreensão da internacionalização do
direito se observou que a visão positivista prevaleceu na doutrina até a metade do século
XX, entretanto, depois da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, em razão da barbárie
totalitária, um questionamento se levantou e está presente e agudo na vida do
constitucionalismo, provocando a revivescência da ideia de que o direito não é meramente o
comando do Poder, mas para merecer o nome há de ter um conteúdo de justiça, ou, em outras
palavras, tem de respeitar os grandes conteúdos morais.
A influência do pensamento de KANT neste ponto tornou-se cada vez mais forte,
pois, teria sido o filósofo o primeiro a reconhecer que ao homem não se pode atribuir valor
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240

– preço –, devendo ser considerado como um fim em si mesmo e em função da sua autonomia
enquanto ser racional.
Paralelamente temos a chamada globalização que constitui um processo que vem
se desenvolvendo desde o passado remoto da humanidade, mas que se intensifica com a
mundialização das relações política, econômicas e sociais, e que, traz consigo questões que
se colocam numa dimensão que supera as possibilidades dos Estados tradicionais, pois os
problemas atuais não se circunscrevem as limitações de fronteiras destes, que passam, cada
vez mais a compartilhar problemas e interesses comuns, disto decorrendo a necessidade de
estes se associarem, ganhando melhores condições de enfrentar os novos desafios desta
grande aldeia global.
Estes dois acontecimentos históricos impulsionaram o fenômeno da proliferação de
tratados – e com eles o da conformidade, gerando, desde uma associação de Estados, a uma
necessidade de se pensar além-fronteiras, seja para lidarem com situações regionais, outras
de intento global.
O ápice desta nova era leva a criação da Organização das Nações Unidas – ONU –
ao final da Segunda Guerra, em 1945, com o objetivo de assegurar à paz e estimular o
respeito aos direitos fundamentais. Na busca desta proteção a ONU, em 1948, edita a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, que apesar de não ser um tratado, é adotado
pela Assembleia Geral das Nações Unidas sob forma de resolução e, passa a ter, pelo menos,
forte influência de recomendação para os Estados no cenário internacional.
Se reconhece, assim, a expectativa em se controlar o arbítrio dos Estados e
principalmente trazer o ser humano para o centro das preocupações Estatais, na visão
kantiana apontada.
Passa-se, cada vez mais a se reconhecer direitos humanos – fundamentais – ao nível
internacional por meio da elaboração de trados. Estes geram uma necessidade de adaptação
dos textos constitucionais, para incorporarem os documentos internacionais na ordem
doméstica, ou uma necessidade de conformidade, obrigando em alguns casos uma adaptação
prévia para posterior participação, como se observou o fenômeno “mais desenvolvido” no
caso da União Europeia.
Se ocorre esta “ocupação” dos direitos humanos pelo direito internacional que visa
igualmente sua garantia, por tudo que já se disse, além do que igualmente já se observou ser
a declaração de direitos a maneira que, desde as revoluções setecentistas se encontrou para
a princípio resguardá-los, notadamente nos últimos 60 anos, no aspecto internacional a
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concordância sobre os temas que se submetem os Estados soberanos a este respeito, ocorre
por meio de tratados.
Para tanto, há que se prever como isto ocorrerá na ordem interna pelos próprios
Estados. Sendo a Constituição, o documento máximo, é a partir dela, e por ela, que esta
realização será delineada e se buscará concretização. Daí observar-se as alterações nos textos
constitucionais hierarquizando e acomodando tratados, notadamente os que versam direitos
humanos, às realidades domésticas.
Na sua interação entre o Direito Internacional e a ordem jurídica interna, os direitos
humanos parecem representar a “chave mestra” de abertura das Constituições; o direito
comparado demonstra isso, igualmente.
Com isso, passa-se a observar uma constitucionalização do direito internacional,
pois começa a ficar evidente a aproximação à noção de força jurídica específica de certas
normas frente a outras, e consequentemente à noção de conformidade ou desconformidade
entre normas de graus diversos numa sorte de escalonamento hierárquico normativo, que são
conceitos nascidos no campo do Direito Constitucional e irradiam para o Direito
Internacional.
Na via oposta, e de maneira recíproca, as adstrições provenientes da inserção dos
Estados na vida jurídico-internacional se projetam sobre as Constituições e influenciam as
relações na ordem interna e internacional, gerando o fenômeno da internacionalização do
Direito.
Esta relação gera uma espécie de “consciência jurídica universal” e, passa a
constituir um título de legitimidade, senão de validade das Constituições que como
consequência se traduzem numa possível limitação ao poder constituinte e uma releitura no
conceito de soberania, que passa a implicar numa necessidade de compartilhamento desta
com outras nações igualmente soberanas, de onde se pode afirmar que limitar-se em prol de
alguns ideias de reconhecimento universal, passa a ser característica do Poder, não
fragilidade.
Enquanto o cenário internacional caminha neste sentido, o Brasil está resolvendo
os seus próprios problemas na ordem interna. Após 20 anos de período ditatorial militar, a
luta pela normalização democrática e pela conquista do Estado de Direito Democrático
começam assim que instalou-se o golpe de 1964 e especialmente após o AI-5, que foi o
instrumento mais autoritário da história política do Brasil. A busca do reequilíbrio da vida
nacional, consubstanciar-se numa nova ordem constitucional que refaz o pacto políticosocial.
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Temos como marco desta redemocratização do país a promulgação da Constituição
da República Federativa do Brasil em 1988. Assim, tanto como na própria Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão quanto hoje, na Constituição brasileira de 1988, se
consagra como fundamento da República, no caso doméstico, a dignidade da pessoa humana
(art.1º, III), bem como na previsão do art. 4º que estabelece princípios a reger o Brasil em
suas relações internacionais, configurando uma verdadeira mudança de regime.
Embora a ambiguidade do artigo 4º da Constituição brasileira, sobre seus princípios
de relações internacionais, uma vez que o dispositivo constitucional reflete inspirações que
podem ser divergentes e influenciar decisões judiciais dispares, pois, por um lado, existe
uma orientação nacionalista que se apega às ideias de independência nacional (item I), de
não-intervenção (item IV), de igualdade entre os Estados (item V), mas, por outro lado, há
uma linha internacionalista que se traduz na ideia de que o Brasil nas suas relações
internacionais deverá reger-se pela prevalência dos direitos humanos (item II), da
autodeterminação dos povos (item III) e do repúdio ao terrorismo e ao racismo (item VIII).727
Entretanto, o art. 4º da Constituição passa a simbolizar, também, a reinserção do
Brasil na arena internacional, pois, dentro do que já se concluiu, até então, as Constituições
anteriores à de 1988, ao estabelecer tratamento jurídico às relações internacionais,
limitavam-se a assegurar os valores da independência e soberania do País (tema básico da
Constituição imperial de 1824) ou se restringiam a proibir a guerra de conquista e a estimular
a arbitragem internacional (Constituições republicanas de 1891 e de 1934), ou se atinham a
prever a possibilidade de aquisição de território, de acordo com o Direito Internacional
Público (Constituições de 1946 e de 1967).728
Parcela da doutrina nacional, ao analisar o art.4º, II da Constituição Brasileira, e seu
alcance, observa o princípio da prevalência dos direitos humanos na condução das relações
internacionais do Brasil, o que assinalaria, politicamente, a passagem do regime autoritário
para o estado democrático de direito, institucionalizado pela Constituição de 1988, que
consagra a perspectiva ex parte populi dos direitos humanos, como princípio de convivência
coletiva, tanto no plano interno quanto no internacional.729
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Além disso, o texto também consagraria ideais de aplauso universal, como a defesa
da paz (item VI) ou da solução pacífica dos conflitos (item VII), além da concessão de asilo
político.
Ainda sobre as inovações da Constituição de 1988, o § 2º do artigo 5º gera uma
possibilidade de se reconhecer direitos fundamentais implícitos, o que poderia gerar a
interpretação de estes direitos ao serem reconhecidos no plano internacional por meio de
tratados, representarem direitos materialmente constitucionais, o que não se concretizou.
No entanto, a falta de clareza da própria Constituição quanto a hierarquia dos
tratados internacionais na ordem interna traria consequências.
Conforme os ensinamentos da doutrina e do direito comparado quatro seriam as
possibilidades pela não atribuição expressa na Constituição, de um valor específico às
normas de direito internacional geral, a saber: (1) valor constitucional: as normas de direito
internacional geral fariam parte integrante do direito constitucional e a sua violação
desencadearia o fenômeno da inconstitucionalidade; (2) valor infraconstitucional mas
supralegislativo: as normas de direito internacional geral não podem valer contra a
Constituição, mas têm primazia hierárquica sobre o direito interno anterior e posterior,
devendo os tribunais ou quaisquer outros órgãos aplicadores do direito recusar-se a aplicar
o direito interno contrário ao direito internacional geral; (3) valor equivalente ao das leis:
podendo revogar atos legislativos anteriores a ser revogados por leis posteriores; (4) valor
supracosntitucional: em que as normas de direito internacional têm primazia sobre as
normas constitucionais.730
Evoluindo no tempo da história jurisprudencial brasileira, mantém o Supremo
Tribunal Federal o entendimento firmado por meio do Recuso Extraordinário 80.004, no
qual se entendeu que os tratados internacionais, sejam eles de direitos humanos ou não, têm
hierarquia de lei ordinária, podendo ser revogado por lei infraconstitucional posterior,
valendo a máxima lex posterior derogat priori, numa postura dualista.
Em que pese o posicionamento da Suprema Corte brasileira de atribuir ao mesmo
apenas a força de legislação ordinária, houve forte posicionamento contrário de entender que
a norma de tratado, embora não possa mudar a Constituição, esteja imune à modificação por
lei ordinária posterior. Em termos práticos, ficaria a norma oriunda de tratado num patamar
intermediário entre a norma constitucional e a norma ordinária. O que se concretizou
futuramente, ao menos no que tange aos tratados internacionais sobre direitos humanos.
730
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Neste meio tempo, houve no país corrente doutrinária que postulava serem os
direitos fundamentais previstos em tratados sobre direitos humanos, equivalentes a normas
constitucionais e cláusulas pétreas, notadamente por força do § 2º do art. 5. A tese não obteve
a adesão da Suprema Corte que por diversas vezes afirmou a hierarquia de lei ordinárias a
tratados como o Pacto de São José da Costa Rica.
Com o provável intuito de pôr fim as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais
existentes até então no Brasil, e findar às discussões relativas à hierarquia dos tratados
internacionais de direito humanos no ordenamento jurídico pátrio, no ano de 2004,
acrescentou-se um parágrafo subsequente ao § 2º do art. 5º da Constituição, por meio da
Emenda Constitucional nº. 45, de 8 de dezembro, que apesar de conhecida como à “Reforma
do Judiciário”, dentre outras novidades, acrescentou o § 3º ao art. 5º com a possibilidade de
que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
É evidente que a inserção do § 3º ao artigo 5º, significou um novo momento na
internalização dos documentos internacionais no Brasil, mas o constituinte derivado não foi
feliz na opção que fez, pois, a opção teria sido boa, mas incompleta, dando causa a várias
questões que acabariam por provocar tensões na aplicação do novo tratamento dado aos
documentos internacionais de direitos humanos.731 Como, por exemplo, manteve em aberto
a discussão de qual valor hierárquico teria os tratados sobre direitos humanos já
incorporados, mas pelo rito comum de incorporação de um tratado (arts. 49, I e 84, VIII da
CF).
Para parcela da doutrina, o novo dispositivo, em princípio, veio complementar o já
referido § 2º do mesmo artigo, que, como já se observou inclusive, consagrou expressamente
a abertura material dos direitos fundamentais no sistema constitucional nacional,
agasalhando norma geral inclusiva.732
Para outra parte, a Emenda Constitucional n. 45/2004 ao acrescentar um § 3º ao art.
5º da Constituição, prevendo que tratado sobre direitos humanos possa ser aprovado pela
maioria necessária à aprovação de emenda constitucional, significa que os tratados assim
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aprovados serão equivalentes às emendas constitucionais e que de tal fato, extraem-se duas
lições: uma, a de que o constituinte reconhece que as normas reguladoras de regime,
explicitadas em tratados internacionais, não tinham por si, e não têm por si, status de norma
constitucional, pois se já tivessem não haveria a necessidade da nova previsão; outra, que,
se forem no futuro adotadas pelo processo de emenda, tais normas passam a ter esse status,
o que significa que o regime previsto no tratado se torna constitucionalizado formalmente,
e, assim, não poderá ser desobedecido por norma infraconstitucional, nem poderá esta
revoga-lo, ou derroga-lo, no futuro.733
Ainda constatou-se a crítica de que a alteração do texto constitucional brasileiro,
sob o pretexto de acabar com as discussões referentes às contendas doutrinárias e
jurisprudenciais relativas ao status hierárquico dos tratados internacionais de direitos
humanos no ordenamento jurídico brasileiro, veio causar graves problemas interpretativos
relativos à integração, eficácia e aplicabilidade destes tratados no nosso direito interno,
sendo que o primeiro deles foi o de ter feito tábula rasa de uma interpretação do § 2º do art.
5º da Constituição, que já encontrava sedimentação por parte da doutrina.734
Após à reforma constitucional apontada, não tardou que novos questionamentos
sobre a hierarquia dos documentos internacionais aflorassem novamente no Supremo
Tribunal Federal, renovando a discussão sobre o inciso LXVII do art. 5º da Constituição
brasileira, que dispõe sobre a impossibilidade de prisão civil salvo no caso de
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e na hipótese do
depositário infiel.
A questão de fundo questionada na Corte, decorre do fato de a Constituição
brasileira, no mencionado art. 5º, LXVII, permitir a prisão civil do depositário infiel. Porém,
a lei que disciplina a alienação fiduciária em garantia (Decreto-Lei n. 911/69)735 equiparou
a situação do devedor àquela hipótese do depositário, o que leva a aplicação da norma da
prisão civil a uma situação que não estaria prevista na hipótese constitucional, além da
discussão, uma vez mais, invocava a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil em 1992,736 que veda a prisão por
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dívida, salvo em caso de pensão alimentar,737 para sustentar a inconstitucionalidade da prisão
civil do depositário infiel, particularmente no caso do contrato de alienação fiduciária em
garantia.
Assim, devido uma vez mais a falta de precisão constitucional, por meio do RE
466.343 o Supremo Tribunal Federal altera seu posicionamento para decidir que os tratados
de direitos humanos incorporados, mas não aprovados pelo rito do novo § 3º do art. 5º são
normas supralegais, estando abaixo da Constituição, porém acima das leis.
Com forças de argumento díspares, fica para a história constitucional brasileira que
no Recurso Extraordinário 466.343, sob o voto condutor e “monográfico” do Ministro
Gilmar Mendes em destaque, o Supremo Tribunal Federal inseriu os tratados internacionais
sobre direitos humanos, não aprovados pelo novo rito, acima das leis brasileiras, mas abaixo
da Constituição, e, desta feita, inseriu o Brasil numa tendência jurídica que se desenha a
nível global de maior valorização dos tratados internacionais desta natureza, sendo um tanto
quanto ativista, mas engrandecendo, em última análise, o papel da Corte, vez que alteração
de tamanha monta, foi feita sem se cogitar emendamento algum.
O complexo posicionamento do Supremo Tribunal reflete nos votos dos Ministros,
o sentido de preservar a incolumidade da supremacia da Constituição brasileira perante
documentos internacionais não aprovados com equivalência de normais constitucionais,
conforme autoriza o §3º do art. 5º. Mas fato é, que da nova postura da Corte, resultou que o
inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal, no que se refere ao depositário infiel, não
tem e não poderá ter aplicabilidade, salvo se denunciado o documento internacional
apontado. A norma constitucional, na realidade, não tem mais eficácia e não poderá surtir
efeitos porque, segundo entendimento da Corte Suprema, nenhuma legislação poderá
regular, validamente, a norma contida em referido inciso, se contrária aos documentos
internacionais em questão. Em outras palavras, a prisão de depositário infiel,
especificamente permitida pelo texto constitucional, não poderá ocorrer, pois ela depende da
legislação ordinária para regulamentá-la. A consequência, portanto, dessa orientação é que
documentos internacionais podem influenciar modificações na Constituição brasileira,
mesmo sem expressa autorização constitucional para tanto – ainda que pela via da mutação,
se se pode assim dizer.
Tudo que se apontou até aqui traz consigo consequências teóricas e práticas.
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Fica com isso, igualmente sem sentido a questão de saber se o Brasil adota uma
postura monista ou dualista. Discussão que passa, de certa forma, a perder o sentido prático.
De fato, sob a ótica da necessidade de mecanismos de internalização dos tratados
internacionais na ordem jurídica nacional, o sistema brasileiro classifica-se, conforme o
Supremo Tribunal Federal, como dualista moderado. Não se chega a exigir a edição de uma
lei interna, reproduzindo total ou parcialmente o texto do tratado, o que configuraria uma
postura dualista extremada; não obstante, o decreto legislativo – que veicula a aprovação do
Congresso Nacional –, acoplado ao decreto presidencial de promulgação, constituiriam fonte
normativa interna e autônoma em relação ao tratado. Já sob o prisma da admissibilidade de
conflitos entre o direito interno e o internacional, bem como dos critérios para sua solução,
é possível afirmar, com a chancela da doutrina pátria, que o sistema jurídico brasileiro é
monista moderado. Neste caso, o decreto legislativo e o decreto presidencial de promulgação
representariam uma mera “ordem de execução” – com ou sem ressalvas – do próprio tratado,
que vigeria no Brasil, efetivamente, como fonte normativa internacional. A veracidade da
tese se comprova pelo fato de que a opção por uma ou outra classificação em nada altera os
critérios jurídicos para o equacionamento das relações entre o ordenamento jurídico interno
e os tratados internacionais. Tudo a corroborar que, no Brasil, ao menos do ponto de vista
prático, a dicotomia monismo versus dualismo se revela afinal irrelevante.
Outros reflexos seriam a definição de um bloco de constitucionalidade, a
possibilidade de um controle de convencionalidade, a questão da responsabilização do
Estado e a criação de um incidente de deslocamento de competência, que se relaciona
intimamente a questão da responsabilização.
A definição de um bloco de constitucionalidade é irrefutável. O tratado
internacional sobre direitos humanos incorporado com força de emenda constitucional
funciona como lei constitucional extravagante, ou seja, legislação de nível constitucional,
mas não consolidada no corpo da Constituição documental. Ao nível superior próprio às
normas constitucionais, há uma consequência relevante, pois, normas que sejam aprovadas
com nível constitucional (consolidadas ou não no texto constitucional) tornam-se parâmetro
de controle de constitucionalidade.
Assim, além da Constituição documental com seus 250 artigos, o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (hoje com 114 artigos), além das várias
Emendas Constitucionais (atingindo hoje o número de 91, mais as seis de Revisão) que
contêm artigos autônomos, temos hoje a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, a formarem o bloco de constitucionalidade
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brasileiro, passando a ter, além do robusto parâmetro apresentado, a ampliação significativa
no controle de constitucionalidade brasileiro, pois, pelo que já se disse, existirão duas leis
constitucionais extravagantes ensejadoras de controle de constitucionalidade, por serem
parâmetro para tanto.
Outra consequência seria o controle de convencionalidade das leis, que em linhas
gerais, estabeleceria a necessidade de se compatibilizar as normas infraconstitucionais,
abaixo das Constituição e dos tratados erigidos ao nível supralegal, sendo que, a doutrina
favorável a este posicionamento, defende que haveria o controle de convencionalidade
provisório, feito pelos Tribunais do País, e o autêntico, que seria aquele feito, em tom de
última palavra, pelas Cortes Internacionais a depender de qual tratado o país se vinculou.
Outra consequência da abertura da ordem interna ao Direito Internacional é o
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, ou, a federalização da
jurisdição sobre direitos humanos, introduzida no art. 109, V-A e § 5º, pela mesma Emenda
Constitucional n. 45 de 2004.
Ao prever que aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a
direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo, que afirma que nas hipóteses de grave
violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de
Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de
competência para a Justiça Federal, parte da doutrina afirma que esta alteração decorre da
busca pela aceitação do controle de convencionalidade, e, ao introduzir a chamada
“federalização das graves violações de direitos humanos” o ordenamento brasileiro teria
dado um passo importante, uma vez que, a origem desta alteração constitucional está na
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos demais tribunais
internacionais, que não admitem que um Estado justifique o descumprimento de determinada
obrigação em nome do respeito a competências internas de entes federados.738
De outro lado, registrou-se que a novidade constitucional não é isenta de críticas,
que chegam a alegação de inconstitucionalidade, seja no âmbito doutrinário,739 por
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envolverem questões como o federalismo,740 como perpetrado por ações de controle abstrato,
ainda pendentes de julgamento, como se anotou.
Após a constatação de todo este arcabouço teórico e jurisprudencial que envolveram
o trabalho, é possível se desenvolver algum pensamento crítico com vistas a alguns
apontamentos.
A aparente solução da hierarquia dos tratados internacionais no ordenamento
jurídico interno não está totalmente resolvida. Uma vez mais, fica ao sabor jurisprudencial a
possiblidade de se adotar esta ou aquela orientação. Assim como no passado, por meio do
RE 80.004 se decidiu pela hierarquia ordinária de todos os tratados incorporados à ordem
interna, agora, por meio do RE 466.343 se decide pela supralegalidade dos tratados sobre
direitos humanos que não estão, ou que não forem, incorporados pelo novo rito previsto pelo
§ 3º do art. 5º que possibilita a hierarquia de normas constitucionais, criando-se uma
verdadeira discrepância no ordenamento jurídico de se atribuir valores diferentes para
normas de mesmo conteúdo material.
Além disso, a decisão ocorre num Recurso Extraordinário, ação de controle da via
difusa que tem efeito inter partes para resolver casos concretos. De uma discussão cujo pano
de fundo era a possibilidade ou não de prisão civil do devedor fiduciário, ao invés de o
Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do famigerado Decreto-lei
regulamentador que indevidamente compara esta modalidade de prisão a do depositário
infiel, prevista na Constituição – discussão possível ao se pensar em lei anterior a
Constituição, por se tratar da via difusa – decide por hierarquizar os tratados sobre direitos
humanos, não incorporado pelo novo rito, acima das leis e abaixo da Constituição, o que
geraria um “efeito paralisante” das normas que tentassem regulamentar esta modalidade de
prisão, embora prevista na própria Constituição esta possibilidade, que está acima,
hierarquicamente do Pacto de São José da Costa Rica, agora alçado ao nível supralegal e que
apenas possibilita a prisão do devedor de alimentos.
O que denota a falta da análise da compatibilidade do tratado com a Constituição
antes de sua incorporação, e a criticável decisão da Suprema Corte brasileira, embora
louvável, pela total ausência desta figura normativa – supralegalidade – no rol formal
previsto no art. 59 da Constituição brasileira atual.
A aparente solução, por mais que demonstre uma mudança de paradigma, deve ser
realmente vista como “aparente”. Prova disto, é a admissibilidade pelo Supremo Tribunal
740
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Federal de novo questionamento sobre a hierarquia dos tratados. Embora o tema envolva
aspectos tributários (art. 98 do CTN), traz agora questionamentos quanto a supralegalidade
dos tratados desta ordem (Recurso Extraordinário 460.320-Paraná).
Se é criticável o desenvolvimento pelo Judiciário de alterações que visivelmente
deveriam ocorrer a nível Legislativo, mais questionável seria a implementação de
instrumentos processuais para sua concretização igualmente pela via jurisprudencial de
“criação”: o controle de convencionalidade.
Como já se afirmou, ao se analisar o atual cenário nesta ordem de fatores no Direito
Constitucional positivo brasileiro, parece mais correto afirmar sem margem para dúvidas, a
possibilidade de controle, via ação direta inclusive, das normas contidas em tratados e
convenções internacionais de direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais, i.
e., àqueles aprovados na forma prevista pelo § 3º do art. 5º da Constituição.
Uma vez que, a supralegalidade dos tratados sobre direitos humanos reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343, ocorreu pela via difusa,
numa espécie de complementação a, por certo incompleta, Emenda Constitucional n. 45, e,
além de existir novo questionamento sobre o mesmo tema perante a Corte, inexiste previsão
de uma ação denominada controle de convencionalidade na atual Constituição ou
ordenamento, sendo a construção pretoriana neste ponto, além de ainda incerta, questionável,
embora de boa índole.
Parece assim, mais coeso na atual sistemática, afirmar-se a possibilidade do
controle de legalidade, para estes tratados não aprovados pelo rito especial, e se compreender
por controle de convencionalidade, a análise que se faz da interpretação das Cortes
Internacionais e tratados em que o país seja parte, de modo a se evitar responsabilidade do
Estado, mas sem saber ainda se isto ocorreria por uma ação autônoma, como um incidente
processual, ou pela atitude voluntária dos Tribunais para se evitar a responsabilidade do
Estado, por falta de uma regulamentação que defina o modo de ser do “instituto” do controle
de convencionalidade.
Situação menos questionável, foi a criação do Incidente de Deslocamento de
Competência previsto no novo § 5º do art. 109. Em que pese as questões de
inconstitucionalidade pendentes, nos posicionamos, neste ponto, ao dado da doutrina que
afirma que o federalismo brasileiro não é imutável, sendo que ofende as cláusulas pétreas de
nossa Constituição a emenda que tenda a abolir o pacto federativo, mas não emenda que
apenas torne coerente o seu desenho, pois seria incoerente permitir a continuidade da
situação anterior, qual seja, a Constituição de 1988 reconhecer a existência de órgãos
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judiciais internacionais de direitos humanos (vide o art. 7º do Ato das Disposições
Constituais Transitórias), mas tornar a missão quase que impossível na defesa brasileira e na
implementação das decisões desses processos internacionais.741
Além de dar uma chance de manifestação da União, que responde
internacionalmente inclusive pelos atos perpetrados nas unidades federativas, de se evitar a
responsabilidade internacional, nos termos do art. 27 da Convenção de Viena sobre os
Tratados, diversas vezes mencionada no corpo do trabalho.
De outro lado, se não fosse o Incidente de Deslocamento de Competência, outra
forma constitucional de fazer valer devidamente lei federal nos Estados da Federação, seria
a intervenção federal (art. 34, VII, “b”), no que diz respeito a fazer valer os direitos da pessoa
humana. Ocorre que o Incidente representa uma medida que atenta muito mais para o
princípio da proporcionalidade, uma vez que a federalização dos crimes de grave violação
aos direitos humanos, é medida visivelmente menos traumática do que a intervenção federal
nos Estados, porquanto prevê apenas o deslocamento de determinado processo, que não
esteja sendo devidamente solucionado pelas autoridades estatais, para algum dos órgãos da
Justiça Federal, não havendo a nomeação de interventor, nem a perda temporária, total ou
parcial, das autonomias dos entes federativos.
Assim, dentro deste cenário crítico, algumas sugestões, com base no direito
comparado saltam aos olhos. Primeiro, no que diz respeito a questão da hierarquia dos
tratados no ordenamento jurídico brasileiro, nova Emenda Constitucional, poderia prever,
nos moldes do art. 75 da Constituição Argentina, expressamente a figura normativa da
supralegalidade acrescentando-se um inciso ao art. 59 da Constituição Brasileia, além de um
complemento ao § 3º do art. 5º, afirmando a hierarquia supralegal do Pacto de São José da
Costa Rica pelo seu conteúdo material de direito fundamental, o que o poria a salvo de novas
discussões, não dependendo da manutenção do posicionamento jurisprudência da Suprema
Corte e não impossibilitando a possibilidade de nova votação para lhe atribuir hierarquia
constitucional, caso passasse pelo iter exigido para tanto. Tal sugestão, reforçaria o § 2º do
art. 5º, para estender a possibilidade da supralegalidade a outros eventuais tratados da mesma
estirpe.
No que tange a incongruência apontada em relação a própria Constituição brasileira
permitir modalidade de prisão civil, mas impossível no tratado internacional apontado, nova
reforma constitucional poderia acrescentar previsão que permitisse a incorporação de um
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tratado na ordem interna, apenas após a devida compatibilização com a Carta Magna do país
– uma “cláusula de recepção” – e, em sendo esta reforma para compatibilidade impossível,
o tratado não deveria ser incorporado na ordem constitucional vigente.
Esta mesma reforma poderia abarcar a questão do controle de convencionalidade.
Acerca de tais razões, a fim de, pelo menos se evitar a responsabilidade do Estado por
interpretações díspares com o entendimento de Tribunais Internacionais aos quais o Brasil
se submeta, poderia haver previsão, nos moldes do que se apontou sobre o Direito português,
regulamentar a matéria, o que preservaria maior segurança jurídica, inclusive. O que não
poderia ocorrer, sem uma Emenda Constitucional, por certo, vez que, ao se tratar de controle
de convencionalidade, consequência da abertura interna, se está a tratar, também, de
hierarquia de tratados internacionais, o que poderia constar de um simples acréscimo de
norma que previsse a necessidade de lei, a exemplo do § 1º do art. 102 da Constituição
Brasileira.
Crê-se que esta estruturação melhor adaptaria à Constituição brasileira a esta
realidade contemporânea da internacionalização.
Com isto, restam apenas dois pontos para concluir este trabalho.
O primeiro deles, consiste em responder as questões apontadas na introdução: a
Constituição brasileira de 1988 já nasce vocacionada à abertura internacional? A Emenda
Constitucional 45 de 2004, procedeu uma reforma suficiente à atual Constituição brasileira,
permitindo uma harmonização entre ordem internacional e nacional? A incorporação de
tratados internacionais à ordem interna, notadamente os que versam sobre direitos humanos,
tendo em vista o que se apontou acerca da internacionalização no pós-Segunda Guerra, está
pacificada no direito interno, especialmente no que diz respeito a hierarquia destes
documentos?
A primeira pergunta poderia ser respondida positivamente, não fosse os desvios que
novas interpretações jurisprudências e reformas incompletas acabaram por ocasionar.
Aparentemente, todas estas possibilidades são frutos da própria exegese que a Constituição
permite, assim, em relação as Constituições brasileiras anteriores percebe-se como a
Constituição de 1988 introduz inovações extremamente significativas no plano das relações
internacionais, sua abertura e incorporação de tratados, mas por não enfrentar amplamente a
temática, acaba por distanciar o discurso doutrinário entre internacionalistas e
constitucionalistas que, na maioria das vezes querem a mesma coisa, ao menos no que diz
respeito a adequada tutela da preservação dos direitos da pessoa humana.
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A segunda pergunta, tem por certo uma resposta negativa, uma vez que a Emenda
Constitucional n. 45 de 2004, mais reacendeu a discussão – o que não é apenas negativo,
pois parece ter encorajado o Supremo Tribunal Federal a alterar seu posicionamento, como
se viu – do que resolveu completamente a questão da harmonização entre ordem
internacional e nacional, se é que esta será um dia totalmente resolvida. Entretanto, é digno
de louvor o esforço do constituinte reformador de se discutir a questão no ambiente
democrático para tanto, o Legislativo, o que ao menos se evidencia a força do tema que
envolvem os países democráticos ao nível global e o Brasil se insere.
A resposta para a terceira pergunta passa por tudo o que se apontou. Hoje é pacifico
o reconhecimento da possibilidade de tratados sobre direitos humanos ingressarem na ordem
jurídica brasileira com status constitucional, mas ficou mal resolvido a posição dos tratados
anteriormente incorporados, restando à jurisprudência a manifestação da posição supralegal,
que não encontra amparo expresso na atual Constituição, por total ausência desta espécie
normativa.
O último ponto consiste em se reconhecer o papel fundamental da Constituição para
a concretização de quaisquer ideais que se perquira. Assim como no passado, as
Constituições liberais descuravam de questões econômicas para futuramente, devido a novas
exigências do tempo, se transmudarem de Constituições liberais para Constituições
econômicas e Constituições sociais, e, junto delas novos direitos foram sendo
implementados, quaisquer alterações que se pretenda a nível internacional regional ou global
fica cada vez mais evidente a necessidade de Constituição.
Assim, ainda que a ordem global se revele inevitável, a Constituição deve
prevalecer e com ela as adaptações que o efeito do tempo e o desenvolvimento da
humanidade necessitarem, enfatizando seu papel concretizador e sua fundamentalidade
normativa.
Crescem os desafios, cresce a necessidade de um Estado preparado para as novas
situações da vida e este concretiza seus ideais, internos, externos, regionais ou globais, por
meio da Constituição!
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