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1. RESUMO 

O Direito Brasileiro teve inserido um novo tipo de controle de normas 

infraconstitucionais – conhecido por Controle de Convencionalidade das Leis. 

Ou seja, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados em 

nosso país, e que estejam em vigor, têm valor de normas constitucionais, 

passando a ter, portanto, igualdade à emenda constitucional. Existem quatro 

modalidades para distinguir referido tema, por meio da tese de 

constitucionalidade, supraconstitucionalidade, legalidade e supralegalidade. 

Observaremos mais adiante que, esta última – tese de supralegalidade - 

restou vencedora diante da nossa Suprema Corte. 

 

2. INTRODUÇÃO 
O Controle Jurisdicional de Convencionalidade das Leis é tema quase que 

inédito no Brasil. Teve início a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n.º 45/04. Registre-se que tal assunto é de muita importância, 

visto que sua discussão é capaz de modificar todo o sistema de controle em 

nosso ordenamento jurídico. Tal assunto tem ligação direta com a 

Supremacia, garantida em nosso ordenamento pela rigidez constitucional. 

Ora, se nossa Constituição adota este princípio, seria possível vigorar em 

nosso país uma norma que se diga estar acima da própria Constituição? 

 

3. OBJETIVOS 

Buscamos analisar brevemente e de forma singela o controle de 

convencionalidade, visto que referido tema foi obra de diversas discussões 

por parte de nossa Corte Suprema, até que, enfim, chegou-se a um 

entendimento majoritário. Por fim, traremos a posição hierárquica de Tratados 

e Convenções adotada no sistema de direito positivo brasileiro. 

 

4. METODOLOGIA 
Neste trabalho foram estudados e analisados alguns referenciais teóricos que 

abordam o assunto. Para tanto, imprescindível fora, como condição de 

possibilidade, o estudo da legislação comentada e anotada. Por ora, em 

razão da prematuridade da pesquisa, apenas apresentamos resultados 

genéricos do que já foi lido. Para um segundo momento, analisar-se-á toda 



documentação bibliográfica pertinente, bem assim teses, informativos 

eletrônicos e periódicos de revistas especializadas, procedendo as suas 

devidas compilações, fichamentos e análises interpretativas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo ensinamentos de Kelsen, existe uma ideia de hierarquia normativa, 

introduzida dentro dum ordenamento jurídico, ou seja, algumas leis têm maior 

equivalência em relação a outras (CF – CE – LOM). Quando da edição da 

norma, temos de observar se há vício formal (ligado ao procedimento, 

andamento da criação da norma), ou vício material (ligado ao conteúdo). 

Considerando esse raciocínio voltado para a Constituição, enxergaremos o 

nascimento do conceito de Supremacia. A Constituição está voltada para um 

plano além, superior, em relação às leis infraconstitucionais, considerando-a 

Suprema. Devemos dizer, então, que nada está acima dela, em termos de 

hierarquia normativa, ou seja, nenhum ato jurídico em sentido amplo – leis, 

decreto, portarias, regulamentos etc., poderá exercer força aquém do texto 

constitucional. Entretanto, de nada adiantaria pensar no instituto da 

Supremacia se não houvesse um sistema que cuidasse da sua preservação. 

Deriva-se daí o chamado Controle de Constitucionalidade e, posteriormente, o 

Controle de Convencionalidade. “A Constituição de 1988 tratou de adotar 

nitidamente a regra da necessidade de homologação interna de um Tratado 

Internacional, para que ele possa vir a produzir efeitos em território nacional”, 

conforme art. 84, inc. VIII, e art. 49, inc. I, da Constituição Federal. Portanto, o 

Tratado Internacional independentemente de tratar sobre Direitos Humanos, 

deverá ser assinado em plano internacional, e se submeterá a homologação 

interna, mediante ato complexo, pressupondo a aprovação do Congresso 

Nacional por Decreto Legislativo e, posteriormente, sendo ratificado pelo 

Presidente da República, editando o Decreto Presidencial. Faz-se 

fundamental ser avaliado, acerca de Tratados e Convenções, a posição 

hierárquica no sistema de direito positivo nacional, haja vista que o § 2º do art. 

5º da Constituição inaugurou discussão a respeito do assunto. 

Estabeleceram-se 4 posicionamentos distintos, com diversos fundamentos 

para entender a questão do eventual tratamento especial dos Tratados de 

Direitos Humanos: a) tese de supraconstitucionalidade; b) tese da 



constitucionalidade; c) tese da supralegalidade, d) tese da legalidade. No 

histórico julgamento conjunto do RE 349.703 e RE 466.343, a Corte do STF 

rejeitou por unanimidade as teses da supraconstitucionalidade e da legalidade 

para os Tratados de Direitos Humanos, ficando o Supremo dividido quanto à 

adoção da tese da constitucionalidade ou da supralegalidade, restando esta 

última como vencedora por maioria. Em consonância com a inserção do § 3° 

ao art. 5º, por meio de atuação reformadora do Congresso Nacional quando 

da edição da Emenda Constitucional n.° 45/04, o STF observou que o tema a 

respeito da internalização hierárquico-normativo dos Tratados Internacionais 

sobre Direitos Humanos deve ser considerado com status de supralegalidade, 

ou seja, estando num plano abaixo à Constituição Federal, e acima da 

legislação interna. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Do estudo que até então se realizou, verificou-se que o Estado brasileiro, 

avançou no ponto que trata o Controle de Constitucionalidade, com o 

posterior estudo do Controle de Convencionalidade, meio pelo qual se avalia 

a hierarquia normativa de um Tratado Internacional dentro de nosso 

ordenamento. Mister se faz acrescentar que, tal ferramenta possibilita um 

“arsenal enormemente maior do que havia anteriormente para poder invalidar 

as normas de direito externo que materialmente violam a Constituição”.  

 
7. FONTES CONSULTADAS  

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O Controle Jurisdicional da 

Convencionalidade das Leis. 4 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 

Constitucionalidade. São Paulo. Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. 

1998. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 

12. Ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 105-124. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria Geral do Controle de 

Convencionalidade no Direito Brasileiro. Disponível em http://www.lfg.com.br. 

29 de maio. 2009, p. 335. 


