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A NOVA SISTEMÁTICA DOS TRATADOS NA ORDEM CONSTITUCIONAL
BRASILEIRA

Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes (*)

I - Considerações iniciais

O presente estudo destina-se à investigação em torno da inserção dos tratados
de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, avaliando-se a hierarquia empresta-
da e a relação desses mecanismos com a Constituição pátria. Para tanto, de início, é
preciso delinear os contornos que assume a expressão “direitos humanos” para os fins
deste trabalho; nesse passo, tais direitos são tomados como revelação da busca perma-
nente por valores compartilhados, que deságua no respeito ao ser humano. Esse res-
peito tem por base um compromisso moral

1
 e político que perpassa o tempo e o espaço

e se reflete nas ações da esfera pública em favor da prevalência do homem em todas as
instâncias. É nessa perspectiva que se reconhece o movimento de agregação do con-
teúdo dos direitos humanos, acrescentando-se à lista tradicional edificada por John
Locke e reconhecida como direitos naturais - vida, liberdade e propriedade - os chama-
dos direitos sociais, que exigem uma performance positiva das agências do Estado e
dos indivíduos e complementam a exigência moral, categoria correlata à idéia de direitos
humanos

2
.

Nesse contexto, a pesquisa traz à baila noções gerais sobre os tratados; proce-
dimentos de elaboração desses instrumentos legislativos; incorporação dos tratados
sobre direitos humanos e sua hierarquia no sistema brasileiro; além da repercussão
desses tratados no direito interno pátrio. Pela importância assumida no cenário deste
estudo, faz-se breve análise da jurisprudência brasileira, com especial destaque para
aquela construída pelo Supremo Tribunal Federal, acerca dos tratados de proteção dos
direitos humanos no sistema constitucional interno, tema que desponta na atualidade
em razão das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004, com a incor-
poração dos §§ 3º e 4º ao art. 5º da Constituição Federal.

A título de conclusão, o estudo evidencia as posições atuais da doutrina e da
jurisprudência brasileiras, buscando trazer perspectivas futuras para o tema, dadas as
alterações encetadas no texto constitucional, como vem de ser assinalado, ao lado das
exigências impostas pelo processo de transnacionalização enfrentado pelo mundo em
geral.

(*) Juíza de Direito do TJDFT e Mestre em direito das relações internacionais pelo UNICEUB.
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II - Tratados: noções gerais

A análise da significação jurídica dos tratados tem por escopo precípuo facilitar
uma melhor avaliação da repercussão desses mecanismos no direito interno do Brasil.
A doutrina

3
 abalizada aponta, de forma uníssona, a natureza de acordo dos tratados,

buscando demonstrar que estes são espécie daquele, tomado como gênero; sob esse
aspecto, vale ressaltar a ausência de rigor técnico

4
 da Constituição brasileira ao aludir

aos tratados, a exemplo do que preceitua em seu art. 49, inciso I. De outro lado, os
tratados apresentam-se como fonte principal de direito internacional, espaço cedido
pelos costumes, fenômeno corolário do positivismo na órbita internacional; imprescin-
dível registrar, porém, que subsiste relação íntima entre essas duas fontes de direito,
muitas das vezes prestando-se os tratados a declarar um costume preexistente ou
modificá-lo à luz do contexto, sem mencionar a importante questão relativa à possibili-
dade de ser um tratado interpretado sob as lentes de um costume, como adverte Louis
Henkin, noticiado por Flávia Piovesan (2006: p. 44).

Fator importante a ser destacado no que concerne ao conceito de tratado é seu
ponto de referência; ocorre que, para os fins da Convenção de Viena (1969), que tem por
objetivo “servir como a Lei dos Tratados” (PIOVESAN, 2006: p. 44), o termo significa
um acordo internacional, na forma escrita, celebrado entre Estados, sendo certo, entre-
tanto, que cada vez mais existem, na esfera internacional, tratados firmados entre Esta-
dos e organizações internacionais e estas entre si, provocando-se, assim, verdadeira
ruptura com a concepção clássica de que o tratado se cingia a um acordo entre Estados,
para alcançar a idéia de pacto entre dois ou mais sujeitos de direito internacional. Nada
obstante o que vem de ser dito, é preciso consignar que, para a avaliação do sistema
internacional de proteção dos direitos humanos, importam os tratados firmados entre
Estados.

Dentro dessa ótica, cabe lançar o conceito construído por Francisco Rezek
(2002: p. 14), que se reporta à lição de Georges Scelle para quem o tratado é
ontologicamente um mero instrumento:

Tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito
internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos. [...]
identificamo-lo por seu processo de produção e pela forma final, não
pelo conteúdo.5

Outra questão importante na abordagem acerca das noções gerais sobre os
tratados é a sua aplicabilidade apenas aos Estados-partes, aqueles que explicitamente
aderiram à sua adoção, inferindo-se que os tratados não têm como gerar obrigações aos
Estados que não consentiram na sua elaboração, ressalvada a hipótese da existência de
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preceitos incorporados pelo costume na órbita internacional. A matéria, porém, assume
novos contornos em face do que se vem chamando de “Direito Internacional dos
Direitos Humanos”, que traça um regime jurídico objetivo composto por normas espe-
cíficas de direitos humanos, normas essas “protetoras de um interesse coletivo dos
Estados, em contraposição aos regimes de reciprocidade” no dizer de André de Carva-
lho Ramos (2002: p. 28). Nesse contexto, os tratados de direitos humanos assumem uma
dimensão objetiva, traçando obrigações voltadas à proteção dos direitos fundamentais
do homem, o que induz à superação do princípio da reciprocidade, para ir além, ainda,
da noção contratualista dos tratados, sem que se exija, no âmbito das convenções de
direitos humanos, contraprestação da outra parte, consubstanciando-se em deveres
em face da sociedade internacional (RAMOS, 2002: pp. 29-30).

Os tratados são, em geral, permeados pela categoria do consenso, exigência
mesma do art. 52 da Convenção de Viena; nesses termos, os Estados soberanos, quan-
do da aceitação de sua normatividade, comprometem-se a respeitá-los, com a possibi-
lidade de formulação de reservas, o que permite a exclusão ou alteração do efeito
jurídico de certos preceitos do tratado. Há, porém, interessante indagação sobre o
tema: são as normas internacionais de direitos humanos cogentes? De uma maneira
geral, tem-se que os tratados ostentam as características da obrigatoriedade e da
vinculação, com força no princípio do pacta sunt servanda (PIOVESAN, 2006: p. 43).
Na esfera dos direitos humanos, contudo, tem-se que a aceitação dessa tese poderá
ensejar hierarquia entre as normas

6
 que os protegem, estabelecendo, assim, diferença

de grau entre os direitos do homem, classificando-os em direitos humanos fundamen-
tais

7
 e direitos humanos simplesmente (RAMOS, 2002, p. 86). Isso evidenciaria que

apenas algumas normas versando sobre a matéria seriam imperativas, o que se
entremostra por meio de três elementos: aceitação de reservas, derrogabilidade de
alguns direitos humanos em situação excepcional de anomalia institucional e a possibi-
lidade de conciliação entre a vítima e o infrator, indivíduo e Estado, respectivamente
(RAMOS, 2002, p. 87). Sugere, então, a doutrina

8
, que a imperatividade de todas as

normas de direitos humanos se revele pela indivisibilidade desses direitos que, por
intermédio da interpretação, compatibiliza-se com as possibilidades de aposição de
reservas, de derrogação temporária e conciliação. Com esse procedimento garante-se
uniformidade aos direitos humanos e às suas normas protetivas, sem exceções.

III - Procedimentos de elaboração dos tratados

A Convenção de Viena (1969) estabelece, em sua Parte II, os passos de conclu-
são e entrada em vigor de tratados, preceituando nos arts. 11 a 18 os meios de manifes-
tação do consentimento de um Estado em relação a um tratado, com a conseqüente
obrigatoriedade de seu cumprimento perante a órbita internacional. Os Estados em
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geral traçam internamente sua sistemática voltada ao poder de celebrar tratados
9
, o que

leva a uma gama variada de exigências constitucionais relacionadas ao processo de
elaboração desses instrumentos legislativos (PIOVESAN, 2006: p. 47). No Brasil, a
matéria está traçada nos arts. 84, inciso VIII, e 49, inciso I, da Constituição Federal,
estabelecendo-se um sistema de confluência entre os Poderes Executivo e Legislativo
para a formação dos acordos internacionais e sua eficácia jurídica. Sob esse aspecto,
importante observar que a disciplina instituída pelo texto constitucional brasileiro não
corresponde ao que ficara decidido pelo plenário ao tempo da Assembléia Constituinte
de 1987-1988, culminando com a edição de “dois dispositivos antinômicos” (CACHAPUZ
DE MEDEIROS, 1995: p. 339).

Certo é que, em linhas genéricas, o processo de gênese dos tratados tem origem
nos atos de negociação, conclusão e assinatura do instrumento, incumbindo ao Poder
Executivo praticá-los. Entretanto, essa seqüência não implica a produção de efeitos
jurídicos, exigindo-se, ainda, apreciação pelo Poder Legislativo e posterior ratificação
pelo Executivo, a significar “ato jurídico que irradia necessariamente efeitos no plano
internacional” (PIOVESAN, 2006: p. 47). Como assinalado, na Constituição brasileira
em vigor há normas que apresentam aparente contradição, impondo-se aos intérpretes
exercício de hermenêutica jurídica de modo a compatibilizá-las. Assim é que Cachapuz
de Medeiros (1995: p. 383) mostra a existência de duas correntes doutrinárias acerca do
tema: uma

10
 que entende pela obrigatoriedade de participação do Legislativo em todos

os acordos internacionais, e outra
11

 que admite a celebração de acordos apenas pelo
Executivo, sem a necessária anuência do Congresso Nacional. A questão, como con-
signado, exige esforço de interpretação, nada obstante a omissão de alguns que se
dedicam a anotar a Constituição pátria, a exemplo de Uadi Lammêgo Bulos (2002),
Alexandre de Moraes (2003) e Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
(2006); para tanto, sugere Cachapuz de Medeiros (1995: p. 397):

Do ponto de vista histórico-teleológico, a conclusão só pode ser que
o legislador constituinte desejou estabelecer a obrigatoriedade do
assentimento do Congresso para os tratados internacionais, dando
ênfase para aqueles que acarretarem encargos, gravames, ônus fi-
nanceiros, para o patrimônio nacional.

A jurisprudência pátria, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, não tem
posicionamento acerca da eventual antinomia aparente; contudo, o exame de algumas
decisões acerca do tema leva à conclusão de que, para o Judiciário, a Constituição
elegeu a exigência de um ato complexo (também mencionado por PIOVESAN, 2006: p.
49), com participação imprescindível do Legislativo e do Executivo para a assimilação
dos atos internacionais pelo Brasil. Assim é que no julgamento do CRAgR 8279/AT

12
,
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o STF registra entendimento segundo o qual a recepção de ato internacional no plano
interno depende “de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter
político-jurídico”, que seriam definidos pela aprovação do Congresso Nacional, por
meio de decreto legislativo, ratificação pelo Chefe de Estado mediante depósito do
instrumento e promulgação por decreto do Presidente da República. Também na apre-
ciação da ADI-MC 1480/DF

13
, o tribunal mencionou a adoção, pela Constituição, de

“um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homo-
gêneas”, sendo estas refletidas pelo art. 49, inciso I, do texto constitucional (competên-
cia do Congresso Nacional) e pelo art. 84, inciso VIII (competência do Presidente da
República para celebrar os atos, além de promulgá-los mediante decreto).

A prática brasileira de celebração de acordos internacionais não segue à risca a
disciplina estabelecida; a pesquisa de Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros (1995: pp.
409-450) revela que, por vezes, o Legislativo exorbita de seu poder de controle dos
tratados e, em outros momentos, o Executivo atua à margem do Parlamento tratando de
matérias de alto interesse nacional, sob o argumento de que se trata de acordos em
forma simplificada. Assim, no período compreendido pela pesquisa, de 5 de outubro de
1988 a 31 de dezembro de 1993, o autor mostra que 185 tratados foram submetidos pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, sendo certo que, desse universo,
mais de 70% foram aprovados pelo Parlamento com inclusão, nos decretos legislativos,
de advertência acerca da necessária apreciação pelo Legislativo dos “novos ajustes
celebrados em decorrência dos tratados referendados” (1995: p. 410), ensejando a rea-
ção preocupada do Poder Executivo, por seu Ministério das Relações Exteriores, com a
ingerência indevida do Congresso Nacional em área reservada ao Chefe de Estado, em
afronta ao princípio da separação de poderes (1995: p. 427). No mesmo período da
pesquisa, observa-se que foram celebrados pelo governo brasileiro 182 acordos de
forma simplificada, muitos deles pelo procedimento de troca de notas diplomáticas, às
vezes envolvendo matérias que não podem ser consideradas secundárias, a exemplo
do Acordo entre o Brasil e a Bolívia para a compra do gás boliviano (1995: p. 432).

Questão ainda tormentosa é a concernente à apresentação de reservas e emen-
das pelo Poder Legislativo aos tratados; a doutrina diverge

14
, com posições as mais

díspares; o fato é que, na prática, o Congresso Nacional tem aprovado com reservas
alguns acordos internacionais. Sob a égide da Constituição Federal vigente, noticia
Cachapuz de Medeiros (1995: p. 447) que foi aprovada parcialmente a Convenção n. 160
da O.I.T., além de registrar a aprovação do Acordo de Comércio de Pagamentos entre o
Brasil e a Tchecoslováquia, com apresentação de emendas pelo próprio Legislativo
(idem); fato curioso anotado pelo autor (1995: p. 450) é que transcorridos cerca de três
anos da aprovação do acordo pelos dois países, seus governos alteraram substancial-
mente o referido instrumento, o que fizeram por intermédio de troca de notas, sem a
participação do Parlamento brasileiro.
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III - Tratados de direitos humanos: inserção e hierarquia no sistema constituci-
onal brasileiro

Conforme vem de ser observado, a introdução dos tratados no sistema jurídico
brasileiro opera-se pela confluência das vontades de dois dos três Poderes da Repúbli-
ca; nesse passo, a partir da publicação, os tratados passam a integrar a ordem jurídica
interna, com vinculação imediata. O ponto que desperta interesse imediato para os fins
deste estudo é o concernente ao status hierárquico ostentado pelas normas internaci-
onais no âmbito do direito interno, dada a lacuna verificada no sistema normativo e a
ausência de balizamento da integração do Direito Internacional, nada obstante a exis-
tência de interessantes propostas nessa área, como informa Antônio Paulo Cachapuz
de Medeiros (199: pp. 450-457).

O tema não tem tratamento uniforme na Constituição brasileira em vigor,
dispensando diretrizes específicas aos tratados relacionados aos direitos humanos
(art. 5º, §§ 2º e 3º) e, de forma indireta, à matéria pertinente ao transporte internaci-
onal, conforme se extrai do art. 178, caput. Na disciplina infraconstitucional, exis-
tem algumas normas voltadas às regras de validade dos tratados; assim é que o art.
98 do Código Tributário Nacional estabelece primazia do direito internacional, pre-
conizando que os tratados “revogam ou modificam a legislação tributária

15
 inter-

na”, passando a ser “observados pela que lhes sobrevenha”. Ressalvada a má
técnica em atribuir-se a esse fenômeno a possibilidade de revogação, trata-se de
avanço do ordenamento jurídico interno em prol da teoria do monismo. Sob esse
aspecto, Luís Roberto Barroso (2003: pp. 19/20) reporta-se à análise levada a efeito
por Jacob Dolinger em torno da posição do Supremo Tribunal Federal em adotar a
teoria do monismo moderado, pela qual o tratado incorpora-se ao direito interno
com status de lei ordinária resolvendo-se as hipóteses de conflito pela supremacia
da norma particular sobre a geral e da posterior sobe a anterior. Apontam-se como
exceções a esse posicionamento jurisprudencial exatamente a matéria tributária e
os casos de extradição, cedendo, neste último caso, a legislação interna (Lei n.
6.815/80), norma geral, ao tratado, que tem cunho de norma especial. Exemplo da
posição excepcional tomada pelo STF em relação à questão tributária é o julgamen-
to da ADI 1600/UF

16
, em que se tratou da incidência do ICMS sobre tráfego aéreo

internacional (especificamente, sobre transporte aéreo internacional de cargas);
entendeu-se que a disciplina instituída pelo ordenamento brasileiro para incidência
daquele tributo nas operações internas não se aplica às externas, ressaltando-se:
“Quanto às empresas estrangeiras, valem os acordos internacionais”. O tribunal
entendeu que o âmbito de aplicação do art. 151 da Constituição Federal “não tem
por objeto a União quando esta se apresenta na ordem externa”, para concluir pela
inconstitucionalidade “da exigência do ICMS na prestação de serviços de trans-
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porte aéreo internacional de cargas pelas empresas aéreas nacionais, enquanto
persistirem os convênios de isenção de empresas estrangeiras”.

Há ainda outras fontes legislativas dedicadas à incorporação do direito interna-
cional no Brasil, podendo ser citado o Código Penal, cujo art. 5º trata da territorialidade
da norma jurídica aplicável aos crimes cometidos no país; cuida-se do princípio da
territorialidade que, segundo Cezar Roberto Bitencourt (2004: p. 15), é aplicado de
“forma atenuada ou temperada”, haja vista “que ressalva a validade de convenções,
tratados e regras internacionais”, sendo de observar-se que a opção, na hipótese,
deverá recair sobre a norma mais benéfica, o que deflui do regime aplicável ao sistema
de Direito Penal. Outro exemplo de lei brasileira que faz referência expressa à necessária
observância do direito internacional no plano interno e que é citado pela doutrina
especializada

17
, é a Lei n. 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, definindo

seus contornos processuais e referindo-se, no parágrafo único de seu art. 26, à Con-
venção Internacional sobre ações de alimentos, ao incumbir ao governo brasileiro a
comunicação imediata ao secretário-geral das Nações Unidas do quanto preceituado
no referido dispositivo legal.

Interessa de perto aos fins deste estudo a questão atinente à hierarquia dos
tratados sobre direitos humanos à luz da Constituição brasileira. O § 2º do art. 5º do
texto constitucional pátrio tem inspiração no art. 16, n. 1

18
, da Constituição portuguesa,

trazendo à tona o que se chama de textura aberta dos direitos fundamentais. Entretanto,
imprescindível registrar que a fonte lusitana faz menção genérica ao direito internacio-
nal, enquanto a Constituição brasileira pontua como pertencentes ao rol dos direitos
fundamentais, de índole constitucional, aqueles constantes dos “tratados internacio-
nais em que a República Federativa do Brasil seja parte”; nessa toada, há referência
expressa e delimitadora, no texto brasileiro, aos direitos fundamentais com força cons-
titucional que provenham do direito internacional, não se podendo equiparar a norma
imediatamente àquela elaborada pelo constituinte português e tampouco sugerir que
haja dificuldade de caracterização desses direitos, como sói acontecer com aqueles
provenientes do “regime e dos princípios” adotados pela própria Constituição
(PIOVESAN: 2006, pp. 57-58). Impende considerar, pois, que são explícitos os direitos e
garantias fundamentais elencados no rol do art. 5º constitucional, bem assim aqueles
provenientes dos instrumentos internacionais adotados pelo Brasil, e implícitos, os
decorrentes do regime e princípios albergados na Carta de 88.

Tem-se, pois, que mesmo antes do advento do § 3º do art. 5º da Constituição
Federal, com a inclusão pela Emenda Constitucional n. 45/2004, os tratados versando
sobre direitos humanos já continham em si status de norma constitucional, inserindo-
se no conceito de “bloco de constitucionalidade”

19
 que, em linhas sintéticas, pode ser

equiparado à concepção material de Constituição, ao lado de significar, esse entendi-
mento, homenagem ao princípio da máxima efetividade que deve ser emprestada às
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normas contidas nos textos constitucionais. Não se pode deixar de lado, porém, que o
Supremo Tribunal Federal não vinha adotando esse entendimento, conferindo aos
acordos (sentido lato) internacionais a posição de direito infraconstitucional,
equiparável às leis ordinárias, ainda em relação às matérias protetoras dos direitos
humanos, como se verá na apreciação de julgados relativos à prisão civil do depositário
infiel, por exemplo. Cumpre assinalar, sob esse aspecto, que mesmo após a inclusão do
§ 3º ao art. 5º constitucional, o STF vem mantendo esse direcionamento, como se extrai
de várias decisões monocráticas proferidas recentemente, apreciando a prisão civil do
depositário infiel, que estaria em dissonância com o Pacto de São José da Costa Rica.

20

Deve ser registrado que o fato de o tribunal recepcionar a prisão em si não é o
mais importante para a análise presente; é que uma interpretação lógico-sistemática do
ordenamento constitucional poderá levar à conclusão de que referida constrição, no
Brasil, encontra amparo no sistema pátrio, eis que se faz imprescindível a compatiblização
de normas constitucionais, pelo princípio da unidade da Constituição, não havendo
espaço, no âmbito da jurisprudência brasileira, pelo menos até os dias atuais, para a
tese das normas constitucionais inconstitucionais, haurida por Otto Bachof (1994). O
que chama atenção é a insistência da Corte em nivelar os tratados de direitos humanos
às normas infraconstitucionais, como o faz o Ministro Celso de Mello nas decisões
recentes antes mencionadas, ignorando a existência da diretiva inaugurada com o § 3º
do art. 5º constitucional, em complemento ao que já preconizava o § 2º do mesmo
dispositivo. Tal entendimento pode ser indício de que o Supremo esteja acenando com
a tese de que somente os tratados de direitos humanos internalizados após a Emenda
Constitucional 45/2004 possam vir a adquirir força de Constituição. Nesse caso,
remanescerá, na matéria, a longa distância já existente entre o pensamento doutrinário
e o jurisprudencial, como se pode extrair deste aviso de Flávia Piovesan (2006: p. 72):

Desde logo, há que afastar o entendimento segundo o qual, em face
do § 3º do art. 5º, todos os tratados de direitos humanos já ratifica-
dos seriam recepcionados como lei federal, pois não teriam obtido o
quorum qualificado de três quintos, demandado pelo aludido pará-
grafo.
Observe-se que os tratados de proteção dos direitos humanos rati-
ficados anteriormente à Emenda Constitucional n. 45/2004 con-
taram com ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Sena-
do Federal, excedendo, inclusive, o quorum de três quintos dos
membros em cada Casa. Todavia, não foram aprovados por dois
turnos de votação, mas em um único turno de votação em cada
Casa, uma vez que o procedimento de dois turnos não era
tampouco previsto.
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Do quanto vem de ser examinado, algumas decisões do Supremo Tribunal Fede-
ral em torno da recepção, pelo ordenamento jurídico interno, das normas internacionais
devem ser apreciadas neste trabalho, de modo a demonstrar a posição do Poder Judici-
ário na integração do direito, em complementação ao sistema legislado. Costumava-se
apontar tendência do STF em prol da teoria monista temperada

21
, até que sobreveio a

decisão adotada no RE 80.004/SE
22

, oportunidade em que teria havido retrocesso do
tribunal, ao retomar posição dualista, o que prevaleceria até os dias atuais, com enten-
dimento de que os tratados têm hierarquia de lei ordinária, resolvendo-se os conflitos
pelas técnicas de revogação apresentadas pela legislação interna - lei especial revoga
a geral, e lei posterior revoga a anterior.

O julgamento mencionado teve seu desfecho em 1º de junho de 1977, mas fora
iniciado em 3 de setembro de 1975, tendo sido designado relator para o acórdão o
Ministro Cunha Peixoto, eis que o relator originário - Ministro Xavier de Albuquerque

23

- ficara vencido na tese em favor do primado do direito internacional sobre o direito
interno, baseando-se, precipuamente, na jurisprudência anterior da Corte e no art. 98 do
CTN. Para o quanto interessa a este estudo, a ementa do julgado ficou assim assentada:

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 conseqüente validade do Decre-
to-Lei n. 427/69, que instituiu o registro obrigatório da nota pro-
missória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título.

A divergência inaugurada pelo Ministro Cunha Peixoto centralizou-se na posi-
ção segundo a qual a questão não se resolve à luz do direito internacional, mas no
Direito Constitucional de cada país, sendo que a Constituição do Brasil, “sobre não
incluir os tratados entre as leis positivas brasileiras, estabelece normas diferentes para
o processamento da lei e a ratificação do Tratado Internacional”, pontuando, ainda,
que o parlamento não transformou a Lei Uniforme de Genebra em direito positivado
brasileiro. Aduziu o relator que é na Constituição que se estabelece a forma legal e “o
rito da formação da lei”, para, ao final, afastar o argumento da relatoria originária em prol
da aplicação do art. 98 do CTN, que seria “de constitucionalidade duvidosa”.

O Ministro Cordeiro Guerra seguiu a divergência, embora tenha registrado que
não concordava com argumento de que a Convenção de Genebra não houvesse sido
incorporada ao direito interno, entretanto, essa incorporação não seria óbice à elabora-
ção legislativa interna, modificando ou alterando o texto internacional, para concluir
que eventual colisão entre as duas normas seria resolvida pela regra geral de derrogação
da lei anterior pela posterior. No mesmo sentido o voto seguinte, do Ministro Leitão de
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Abreu, que faz interessante análise acerca do instituto da revogação, reconhecendo
que este não se aplica à relação entre tratados e leis, ponderando que a lei afasta o
tratado naquilo que lhe for contrária, o que se daria na espécie, ao entendimento de que
a exigência imposta pelo Decreto-Lei n. 427/69 não se incompatibilizaria com a ordem
jurídico-constitucional então vigente.

O voto seguinte foi do Ministro Rodrigues Alckmin, que teceu longas conside-
rações doutrinárias a respeito do tema, com incursão no direito positivado comparado,
para manter a posição dos dois julgadores que o precederam, no sentido de reconhecer
a vigência e validade da Lei Uniforme no Brasil, sem que se possa emprestar a esta,
porém, primazia sobre o direito interno, à míngua de disposição constitucional nesse
sentido, prevalecendo, então, a lei posterior. Após essa exposição, o Ministro Antonio
Neder pediu vista e trouxe seu voto em 24 de março de 1976, seguindo a posição da
divergência, mas por fundamento diverso, já que, para ele, a matéria não estaria “no
campo das relações do Direito Internacional com o Direito Interno”, mas de compatibi-
lidade ou não de regras internas; para ele, a Convenção de Genebra ressalva a vigência
de regra tributária incidente nas letras e promissórias, incluindo-se aquela que
condiciona a validez de qualquer título ao pagamento de tributo (Direito de Selo), a
exemplo da norma contida no Decreto-Lei n. 427/69, com conteúdo fiscalizador ou
controlador desse tributo.

Novo pedido de vista foi feito, dessa vez pelo Ministro Thompson Flores, que
aderiu ao voto da maioria dissidente, mas retomou a matéria com base na “existência ou
não da predominância do tratado sobre as leis internas”, concluindo que o tratado não
goza da prerrogativa de primazia por ausência de autorização constitucional. O último
voto foi proferido pelo Ministro Eloy da Rocha, após também haver pedido vista dos
autos, igualmente acompanhando a divergência e dando provimento ao recurso, por
entender que houve inserção direta das normas da Convenção de Genebra, mas que
não haveria dissonância entre o disposto no art. 2º do Decreto-Lei n. 427/69 com as
normas da Convenção para adoção da Lei Uniforme.

Os doutrinadores em geral
24

 insurgiram-se contra a decisão do STF, indicando
grave retrocesso em se retomar posição dualista do direito; Jacob Dolinger (2001: pp.
104-105), entretanto, fez leitura diversa, entendendo que a orientação do tribunal
direciona-se para o monismo moderado, com integração do tratado ao direito interno no
nível hierárquico da lei ordinária. Para esse autor, o STF “se manteve numa posição
kelseniana”, dispondo, ainda, que Kelsen, após sua fase inicial de monismo radical, não
teria se pautado na prevalência do direito internacional sobre o direito interno, “consi-
derando perfeitamente legítima a tese da primazia do direito interno” (2001: p. 105).

Um aspecto deve ser observado no caso em tela; a considerar-se a tese esposa-
da pelo STF em favor da recepção do tratado como lei ordinária e a incidência da
disciplina relativa à prevalência da regra particular sobre a geral e da lei posterior sobre
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a anterior, em harmonia com possível disposição hierárquica entre as espécies
normativas, conforme estipulado à época pelo art. 46 da Constituição então vigente

2525
,

tem-se de inferir que um decreto-lei, que veiculava a norma questionada, não teria o
condão de revogar ou suspender a eficácia do tratado, este no patamar de lei ordinária,
o que não foi aventado por qualquer dos julgadores.

Outra questão analisada pela jurisprudência à luz da recepção do direito interna-
cional pelo ordenamento brasileiro, como antes mencionado, é aquela relativa à prisão
do depositário infiel, permitida pela Constituição de 1988 por seu art. 5º, inciso LXVII,
mas defesa pelo art. 7º, item 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi
introduzida no Brasil em 1992. O Supremo Tribunal Federal, em linha oposta à adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça, aponta para a legitimidade dessa prisão; no HC
84484/SP

26
, entendeu que a permissão em torno dessa constrição dá-se pelo vínculo

funcional estabelecido entre o juízo e o depositário, não se constituindo em “prisão
contratual”. No mais, a jurisprudência do STF é tranqüila no sentido de legitimar a
prisão do depositário, mesmo sob a vigência do chamado Pacto de São José da Costa
Rica, apesar da ressalva feita pelo Ministro Sepúlveda Pertence sobre a inconstitucio-
nalidade dessa forma de restrição à liberdade.

27

Para a Corte, o Pacto de São José da Costa Rica, sobre não poder contrapor-se
à permissão do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, não derrogou, por ser
norma infraconstitucional geral, as normas infraconstitucionais especiais sobre prisão
civil do depositário infiel

28
. O mesmo raciocínio foi desenvolvido pela Corte, por sua 2ª

Turma, no julgamento do AI-AgR 513044/SP
29

, em que o recorrente, um Promotor de
Justiça condenado por homicídio qualificado, trazia como razões de recorrer, dentre
outras, ofensa à Constituição, por violação do princípio do duplo grau de jurisdição,
preceituado expressamente no art. 8º, n. 2, alínea h, da Convenção Americana de Direi-
tos Humanos, e que fora alçado à categoria de norma constitucional por força do art. 5º,
§ 2º, da Carta brasileira. O tribunal não acatou a tese com os argumentos já esposados,
imprimindo à Convenção hierarquia de norma infraconstitucional, no patamar das leis
ordinárias, que não podem confrontar a Constituição. A considerar-se que todos os
tratados de direitos humanos anteriores à EC 45/2004 passam a gozar de status de
emenda constitucional ou a admitir-se novo processo legislativo para os tratados já
vigorantes antes da EC 45/2004, a jurisprudência do STF terá de ser revista, o que já era
acenado pelo Ministro Celso de Mello bem anteriormente, quando defendia hierarquia
diferenciada para os tratados versando sobre direitos humanos, como se extrai do
julgado no HC 81319/GO

30
, em que o tribunal reconhece a supremacia da Constituição

ao estatuir que não se pode interditar o Estado de sua prerrogativa de exercício da
competência institucional prevista na Constituição, concluindo que os tratados não
podem “transgredir a normatividade subordinante da Constituição da República”, ad-
vertindo, porém, o relator:
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Revela-se altamente desejável, no entanto, ‘de jure constituendo’, que,
à semelhança do que se registra no direito constitucional compara-
do [...], o Congresso Nacional venha a outorgar hierarquia constitu-
cional aos tratados sobre direitos humanos celebrados pelo Estado
brasileiro.

O Parlamento atendeu ao apelo do Supremo e introduziu o § 3º ao art. 5º da
Constituição vigente. O desafio, agora, está lançado. Caberá ao tribunal sedimentar a
postura do direito constitucional brasileiro em torno do tema da recepção dos tratados
de direitos humanos, atentando inclusive para a preexistência de alguns desses instru-
mentos de direito internacional que estão incorporados ao ordenamento pátrio de há
muito, bem anteriormente à Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de questão
instigante para outro trabalho acadêmico e, ao que parece, ainda não despertou qual-
quer mudança de mentalidade no âmbito da Suprema Corte brasileira.

IV - Tratados de direitos humanos e seus efeitos jurídicos no sistema interno
brasileiro

O primeiro reflexo que se observa de plano no ordenamento jurídico brasileiro
propiciado pelos tratados de direitos humanos, notadamente no que tange à Constitui-
ção brasileira, é a reprodução de vários enunciados desses instrumentos no texto
constitucional (PIOVESAN, 2006: p. 92); esse fenômeno não tem só o condão de mos-
trar a intenção do legislador nacional em orientar-se de acordo com a dinâmica do
direito internacional, mas também seu desiderato de moldar o direito interno às obriga-
ções internacionalmente assumidas, evitando a responsabilização do país também na
órbita externa, por violação às obrigações de respeito ou às obrigações de garantia
(RAMOS, 2004: pp. 40-41).

Uma outra conseqüência jurídica imediata - e já abordada no item anterior - é o
alargamento do catálogo de direitos fundamentais garantidos no sistema pátrio, à medida
que, como visto, os tratados internacionais de direitos humanos servem de instrumentos
de integração e complementação do texto constitucional. Nessa seara, mas fazendo incur-
são pelo direito infraconstitucional, deve-se igualmente mencionar a possibilidade de
preenchimento de lacunas do direito pátrio pela integração do direito internacional, não
podendo passar despercebida a corajosa decisão do STF, nesse sentido, quando do
julgamento do HC 703895/SP

31
, em que o tribunal entendeu pelo preenchimento da norma

penal em aberto do art. 233 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, que
prevê o crime de tortura contra criança e adolescente, promovendo esse exercício a partir
de vários instrumentos legislativos internacionais. Por sua importância, vale transcrever
o trecho da ementa que interessa aos objetivos deste estudo:
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[...] NECESSIDADE DE REPRESSÃO À TORTURA - CONVEN-
ÇÕES INTERNACIONAIS - O Brasil, ao tipificar o crime de tor-
tura contra crianças ou adolescentes, revelou-se fiel aos compromis-
sos que assumiu na ordem internacional, especialmente àqueles de-
correntes da Convenção de Nova York sobre os Direitos da Criança
(1990), da Convenção contra Tortura adotada pela Assembléia
Geral da ONU (1984), da Convenção Interamericana contra a
Tortura concluída em Cartagena (1985) e da Convenção America-
na sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
formulada no âmbito da OEA (1969). [..]

O efeito jurídico mais visível, porém, é o eventual conflito entre a Constituição e
o tratado de proteção de direitos humanos; a doutrina (PIOVESAN, 2006: pp. 98-104)
busca apontar soluções para esse tipo de colisão, sendo certo que o entendimento do
Supremo Tribunal Federal já foi analisado nos itens anteriores, uma vez que até o
presente momento não tem a Corte se disponibilizado a acatar a tese de que tais trata-
dos são incorporados no sistema interno com status de direito constitucional. Doutri-
nariamente, contudo, vem-se apontando para a existência de um critério diferenciado,
localizado no “plano dos direitos fundamentais” (PIOVESAN, 2006: p. 98), orientando-
se o intérprete para adoção da norma mais favorável à vítima, diretiva lançada pelos
órgãos internacionais de supervisão, com recomendação de abandono da dicotomia
dualismo/monismo que impera sobre as relações do direito internacional com o direito
interno, para homenagear-se o primado do homem e sua dignidade.

V - Conclusão

Ao longo do presente trabalho, pretendeu-se demonstrar que os tratados per-
manecem sendo fonte principal do direito internacional, comparecendo, porém, impres-
cindível que se adote posição tendente a admitir uma ruptura na concepção clássica de
seu conceito, para assimilação de que esse tipo de instrumento é também formulado por
entes diversos dos Estados. Mais do que isso, observou-se a inalienável constatação
de que é preciso aceitar a superação do princípio da reciprocidade, com abandono da
teoria contratualista a explicar a natureza dos tratados, para atingir-se o ideário da
dimensão objetivados direitos fundamentais, o que acaba por desaguar na uniformida-
de dos direitos humanos e suas normas protetivas, com a perspectiva de sua
indivisibilidade.

Sob o tópico dos procedimentos de elaboração dos tratados, avaliou-se a
existência, no direito constitucional pátrio, de uma normatividade voltada à mescla
de vontades de dois dos três Poderes instituídos - Legislativo e Executivo, não



Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

2 8 R. Dout. Jurisp., Brasília, (83): 13-32, jan.-abr. 2007

passando despercebido, porém, que o atual texto, reflexo da própria história cons-
titucional brasileira, peca por atecnia legislativa, com dispositivos aparentemente
contraditórios. No mais, como verificado, a práxis aponta para uma falta de estrita
obediência aos ditames constitucionais, ora exigindo-se excessiva participação do
Legislativo no exame dos tratados, ora pondo-os em vigor sem a necessária
inteveniência dessa esfera do poder político. Nesse passo, apresenta-se como me-
dida salutar a alteração constitucional para adequar-se o texto às exigências atuais
da matéria, notadamente com olhos voltados à realidade internacional, que vive
enfrenta processo próprio, qual seja, o da transnacionalização.

No que concerne à inserção e hierarquia dos tratados de direitos humanos
no sistema constitucional brasileiro, viu-se que o ordenamento pátrio contem ver-
dadeira lacuna em relação ao tema, incumbindo-se a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal em discipliná-lo; de outra parte, como se pôde observar, não há
balizamento legislativo em torno da integração do direito internacional no plano
interno, nada obstante diferentes contribuições realizadas ao longo do tempo, sem
que tenha havido, contudo, o despertar do Poder Legislativo. Nessa seara, a dou-
trina especializada tem acenado com a possibilidade de recepção ampla do conteú-
do jurídico-normativo do § 2º do art. 5º constitucional, hoje complementado por seu
§ 3º; entretanto, do quanto se analisou, a Corte Suprema vem-se mostrando tímida
na recepção desse novo dispositivo constitucional, sendo certo que aqui se arrisca
a apontar para a necessária interpretação segundo a qual todos os tratados versan-
do sobre direitos humanos, independentemente da época de sua inserção no direi-
to pátrio, passam a ter status constitucional, sob pena de se pôr o Brasil à parte da
tendência mundial em torno da dimensão objetiva dos direitos humanos e a equipa-
ração hierárquica de sua normatividade.

É a partir dessa nova perspectiva que devem ser avaliados os efeitos jurídi-
cos dos tratados de direitos humanos no sistema interno brasileiro; no Brasil, o
primeiro reflexo - como dito - é a inclusão no texto constitucional de normas oriun-
das de tratados, com vistas, inclusive, a evitar a responsabilização do país na órbita
internacional, o que se acresce com a realidade de ampliação do catálogo de direi-
tos fundamentais e com a tendência de servirem esses tratados como fonte de
integração do direito interno. O mais importante, sob esse aspecto, está ainda por
vir: é a tomada de posição exigível do Judiciário brasileiro no sentido de não mais
admitir conflito entre a Constituição e os tratados de direitos humanos, vez que
estes, como salientado, passaram a integrar o chamado “bloco de constitucionali-
dade” e, portanto, eventual colisão só pode ser recebida de forma aparente, com
esforços em prol da máxima efetividade da Constituição, princípio que lhe é
orientador.



Doutrina

R. Dout. Jurisp., Brasília,(83): 13-32, jan./abr. 2007 2 9

Referências:

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios
Políticos Y Constitucionales, 2001

BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais. Tradução de José Manuel
M. Cardoso da Costa. Coimbra: Almedina, 1994.

BARRETTO, Vicente de Paulo (coordenador). Dicionário de Filosofia do Direito. São
Leopoldo: Editora Unisinos e Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5ª ed. revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2003.

BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal Comentado. 2ª ed. atualizada. São Paulo:
Saraiva, 2004.

BULOS. Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 4ª ed. São Paulo: Saraiva,
2002.

DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo:
Saraiva, 2002.

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado - Parte Geral. 6ª ed. ampliada e
atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

______________. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito Internacional e Direitos Humanos Funda-

mentais na Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001.
______________________________. Direitos Humanos, Constituição e os Trata-

dos Internacionais - Estudo analítico da situação e aplicação do Tratado na
Ordem Jurídica Brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

_____________________________. Direitos Humanos & Relações Internacionais
Campinas: Agá Juris Editora, 2000.

MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados - Competên-
cia dos poderes constituídos para a celebração de tratados, à luz do Direito
Internacional, do Direito Comparado e do Direito Constitucional Brasileiro.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995.

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constituci-
onal. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

______________________ Direitos Humanos Fundamentais - Teoria Geral. 3ª ed.
São Paulo: Atlas, 2000.

NASCIMENTO E SILVA, G. E. do e ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Interna-
cional Público. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comen-
tada e legislação constitucional. São Paulo: RT, 2006.



Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

3 0 R. Dout. Jurisp., Brasília, (83): 13-32, jan.-abr. 2007

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7ª ed.
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2006.

RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: análise
dos sistemas de apuração de violações dos direitos humanos e a implementação
das decisões no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

_____________________ Responsabilidade Internacional por Violação de Direi-
tos Humanos: seus elementos, a reparação devida e sanções possíveis. Teoria e
prática do Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

REZEK, Francisco. Direito Internacional Público. 9ª ed. revista. São Paulo: Saraiva,
2002.

Sites: www.planalto.gov.br;      www.stf.gov.br

Notas

1 Nesse contexto, cabe assinalar que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ao julgar processos de extradição passiva,
tem tomado como razão básica de decidir o respeito aos direitos humanos, como “paradigma ético-jurídico cuja
observância condiciona o deferimento do pedido extradicional”; cf. os seguintes processos relatados pelo Ministro
Celso de Mello, julgados pelo plenário do STF: EXT 953/RFA, julgado em 28/09/05 e publicado no DJ de 11/
11/05, p. 00006; EXT 917/FR, julgado em 25/05/05 e publicado no DJ de 11/11/05, p. 00006; EXT
977/PT, julgado em 25/05/05 e publicado no DJ de 18/11/05, p. 00003; EXT 897/TC, julgado em 23/09/
04 e publicado no DJ de 18/02/05, p. 00005; EXT 866/PT, julgado em 17/12/03 e publicado no DJ 13/
02/04, p. 00011 (www.stf.gov.br - acesso em 17/07/06).

2 Toma-se aqui a concepção inserida no verbete “Direitos Humanos”, elaborado por Maria Clara Dias para o
Dicionário de Filosofia do Direito: “Entendidos como uma exigência moral, os direitos humanos tendem a
acompanhar a nossa compreensão do que seja uma sociedade moral. Nesse sentido o conteúdo dos mesmos deve variar
de acordo com as nossas demandas morais. Eles devem refletir crenças e valores compartilhados pelos seres humanos
de uma época, podendo, assim ampliar seu conteúdo e a extensão de seu objeto.” (2006: p. 248.)

3 Dentre outros, cf. Flávia Piovesan (2006: p. 43), Francisco Rezek (2002: p. 14) e Nascimento e Silva e
Hildebrando Accioly (2000: p. 23).

4 A propósito, afirma Francisco Rezek (2002: p. 14): “O uso constante a que se entregou o legislador brasileiro - a
começar pelo constituinte - da fórmula tratados e convenções, induz o leitor desavisado à idéia de que os dois
termos se prestem a designar coisas diversas.”

5 Na mesma linha de princípio a definição cunhada por Nascimento e Silva e Hildebrando Accioly (2000: p. 23):
“Por tratado entende-se o ato jurídico por meio do qual se manifesta o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas
internacionais.”

6 Para uma boa compreensão acerca da estrutura das normas de direito fundamental, cf. Robert Alexy (2001: pp. 81-172).
7 Uma síntese do que seriam esses “direitos humanos fundamentais” é lançada por Alexandre de Moraes (2000: pp.

39-41).
8 André de Carvalho Ramos (2002: p. 88) sublinha a ênfase na indivisibilidade dos direitos humanos nas

Conferências de Teerã (1968) e de Viena (1969).
9 Para uma completa visão histórica da competência dos Estados para a celebração dos tratados, cf. Antônio Paulo

Cachapuz de Medeiros (1995: pp. 21-131).
10 A essa corrente filiaram-se Manoel Gonçalves Ferreira Filho, José Cretella Filho Júnior, Pinto Ferreira, Luís Ivani de

Amorim Araújo, Oscar Dias Corrêa, Elcias Ferreira da Costa e Roberto de Bastos Lellis (CACHAPUZ DE
MEDEIROS, 1995: p. 383).
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11 Têm esse entendimento os seguintes juristas: Celso de Albuquerque Mello, Guido Fernando Silva Soares, José
Francisco Rezek, José Sette Câmara, Antonio Augusto Cançado Trindade e Vicente Marotta Rangel (Idem).

12 Relatoria do Ministro Celso de Mello, julgamento pelo plenário em 17/06/98, com publicação no DJ de 10/08/
00, p. 00006 (www.stf.gov.br - acesso em 18/07/06).

13 Relator o Ministro Celso de Mello, julgada pelo plenário em 04/09/97 e publicada no DJ de 18/05/01, p. 429
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